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A polgármesteri jelentés szóbeli kiegészítésében Muraközi István gratulált 
a megyei polgárőrnapon kitüntetett berettyóújfalui polgárőröknek: Szabó 
Péter Sándornak és Mazács Ferencnek. Beszámolt továbbá arról, hogy Dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselővel tárgyalásokat folytattak Dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel és államtitkáraival a 
mezőgazdasági szakképzés újraindításáról. Ismeretes, hogy a szaktárca 
csak tiszta profilú, azaz önálló agrárképzéssel foglalkozó középfokú 
intézményeket támogat, ezért ennek a kitételnek megyénkben csak a 
hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Intézet felel meg. Mivel a 

berettyóújfalui Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskola 
évtizedekig a fellegvára volt az agrárszakképzésnek, ám az 
elmúlt évek iskolaátszervezéseinek következtében összevonták 
a Bessenyi szakközépiskolával, Dél-Bihar és a Sárrét szakirányú 
képzés nélkül maradna. Ezt kiküszöbölendő, folytattak tárgya-
lásokat az említett politikusok, s megállapodás született arról, 
hogy a szaktárca vállalja 2015. szeptember 1-től az egykori 
Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskola épületében egy 
tiszta profilú, az OKJ-ben meghatározott, agrárágazathoz 
tartozó szakképesítést nyújtó intézmény fenntartását. Ahhoz, 
hogy ez beindulhasson, megfelelő földterület is szükséges, ami 
a Bakonszegi útfélen lévő, jelenleg bérletbe kiadott, volt 
tangazdaság területe. A bérleti szerződés 2014. szeptember 
30-ig szól, amit a 2015/2016-os tanév indulásáig meghosz-
szabbítana az önkormányzat.
A továbbiakban döntöttek önkormányzati rendeletek felülvizs-
gálatáról, elfogadták a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatok 2013. évi ellátásáról, valamint a közalapítványok 
tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat. Megszavazták a 
képviselők az épületenergetikai pályázatok benyújtását, 
valamint engedélyezték a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
maximális csoportlétszámának túllépését.
A kérdések, interpellációk közt lakossági panaszként elhangzott 

a Csendes temető elhanyagoltsága, a Szabó Pál utca ingatlanjai mögötti 
szennycsatorna telítettsége, valamint a Vass Jenő Óvoda előtti vízállás, 
esőzések után. Muraközi István válaszában elmondta: a napokban áll be 
100 fő közmunkára, akiknek feladata lesz többek között a zöld területek 
karbantartása. 
Gyula Ferencné a Fúvószenekarért Alapítvány nevében köszönetet 
mondott a zeneiskola udvarán közadakozásból felállított szoborért, 
mellyel az egy éve elhunyt Szilágyi Péter emlékének adóztak.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella   

A Helyi Választási Bizottság elnöke, Dr. Horváthné 
Dr. Nagy Ibolya ismertette a jelöltállítás folyamatát. 
Mivel Vitányi István a Fidesz kompenzációs listájáról 
jutott be a testületbe, utódlásáról is a Fidesz döntött. 
Ennek értelmében a lista 6. helyén álló Kovács 
Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazga-
tóját jelölte a párt, míg az ő külsős bizottsági tagsági 
helyére Csörszné Bagdi Ildikót. A mandátumlevelek 
átvétele után az új testületi, illetve külsős bizottsági 
tag letette esküjét. Változott a bizottságok összeté-
tele is. Kovács Zoltán az Ügyrendi és Közrendvédel-
mi Bizottság tagja lett, míg Csörszné Bagdi Ildikó a 
Humánpolitikai Bizottság külsős tagjaként segíti az 
önkormányzat munkáját.
A továbbiakban a jelenlévők módosították a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. alapító okiratát, illetve 
megszavazták a DURABO Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Társulásba történő 
csatlakozást. Utóbbi kapcsán Muraközi István 
elmondta: az önkormányzatok korlátlan számban 
léphetnek be EGTC-be, ami a közvetlenül Brüsszelből 
lehívható uniós források megszerzését segíti a 
határok inneni és túloldalán lévő települések együtt-
működésének köszönhetően. A tagsági díj nem 
lakosságarányos, egységesen 100 Euró évente 
valamennyi önkormányzat esetében.

Eskütételek a rendkívüli testületi ülésen

Újraindulhat a mezőgazdasági szakképzés a Brózikban!

Ismét átrajzolódott képviselő-testületünk összetétele. Az április 6-i 
országgyűlési választások után összeférhetetlenség miatt Dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő lemondott önkormányzati képviselői poszt-
járól. Az új jelölt a június 19-i rendkívüli ülésen vehette át mandátumát.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Soron következő testületi ülését - teljes létszámmal – június 26-án tartotta az önkormányzat.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség nyári gyermek és 
ifjúsági alkalmai:

 
Berettyóújfalui ifjúsági hét július 7-11-ig (Hétfő-Péntek). 

Helyszín: Kálvin tér.
Vakációs bibliahét július 14-18-ig (Hétfő-Péntek) Helyszín: 

Kálvin tér.   

Balatonszárszói ifjúsági konferencia augusztus 11-17. 
(Hétfő-Vasárnap)     

Balatonfenyvesi ifjúsági tábor augusztus 18-22-ig. 
(Hétfő-Péntek)

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. 
Tel.: 06-54-402-619



Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tankerület igazgatója elmondta: az idei 
programban Berettyóújfalun kívül Komádi, Magyarhomorog és 
Körösszegapáti általános iskolái is részt vesznek.  Az elnyert támogatás 
összege 5,5 millió Ft, mely a következőképpen oszlik meg: Berettyóújfalu 2 
millió 750 ezer. Komádi 1 millió 650 ezer, Magyarhomorog 660 ezer, míg 
Körösszegapáti 440 ezer forint támogatásban részesül öt héten át, öt turnus-
ban 500 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatásának lebonyolítására. 
    Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő örömét fejezte ki amiatt, hogy 
jó helyre kerül a pénz, hiszen azon túl, hogy a gyermekek elhelyezése egy 
időre megoldott, napi négyszeri étkezés mellett hasznos időtöltést is 
biztosítanak, de még ajándékot is kapnak a gyerekek. 
Muraközi István polgármester azt emelte ki, hogy a tartalmas programok 
és az étkezés mindössze napi 100 forintba kerül a családoknak. A táboron 
kívül még 410 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek napi egyszeri 
meleg étkeztetését is biztosítja a város a szünidőben.
Tóth Ferenc, Komádi polgármestere közölte: náluk 3 turnusban 50-50-50 
gyermek vehet részt a táboroztatásban, s olyan helyekre (Nyíregyháza, 
Bihar Termál Liget) is eljutnak, ahová családjukkal ezt nem tehetnék meg. 
A dél-bihari városban egyébként 657 gyermeknek biztosítják 54 napon 
keresztül a szociális étkeztetést.
Barabás Károlyné, Magyarhomorog polgármestere hozzászólásában 
kitért az önkormányzat és az intézményfenntartó központ közötti jó 
munkakapcsolatra, aminek köszönhetően a bihari kisközség is részt vehet 
a kedvezményes táboroztatásban, 30 gyermekkel. 94 gyermek pedig 

szociális étkeztetésben részesül a nyár folyamán.
Tarsoly Attila, Körösszegapáti polgármestere azt emelte ki, hogy a 
kétszer egyhetes tábor gazdagabb programot biztosít, mint a napközis 
tábor, s ráadásul rezsiáron juthatnak hozzá a családok. A kisközség 
önkormányzata egyébként nyolc héten át napközis tábort is szervez, 
továbbá 70 gyermek részesül nyári szociális étkeztetésben.
Az Erzsébet Napközis Táborban azok vehetnek részt, akik családjában az 
egy főre jutó kereset nem éri el a mindenkori minimálbér 80 százalékát, 
jelenleg a 81 200 Ft-ot.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Fotó: Kogyilla Zsolt

Erzsébet Napközis Tábor a Bere�yóújfalui Tankerületben

A projektzáró Berettyóújfalu határában, a szentpéterszegi út mellett volt, 
ahol a környező települések polgármesterein kívül megjelent Vitányi 
István, a térség országgyűlési képviselője, Bodó Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint a társadalmi és civil szervezetek vezetői is. 
„Hajdú-Bihar megye több lépést is tett a hulladékgazdálkodás moderni-
zálása érdekében az elmúlt években, a mostani projekttel fejeztük be azt 
a munkát, amit 2000-ben a Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási 
Rendszer létrehozásával elkezdtünk” – mondta el Muraközi István, a Bihari 
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás elnöke a pályázatról, 
amely a társulás településein található hulladéklerakókat segítetett 
visszaadni a természetnek.
Bodó Sándor a megye közel felét kitévő települések életét érintő beruházás 
jelentőségét méltatta, kiemelve, hogy a felnövekvő nemzedék iránt érzett 
felelősség vezérelte a projekt megvalósítóit. Vitányi István szerint eleget 
tettek a települések az uniós előírásoknak, amikor az itt élők egészségét, 
valamint a környezetvédelmet helyezték előtérbe a rekultiváció során.
A projekt végeztével sikerült a korábbi környezetszennyezési ártalmakat 
felszámolni, melynek eredményeként több mint 86 ezer lakos számára lett 
tisztább a környezet, csökkent a vízbázisok veszélyeztetettsége, nőtt a 
terület értéke, a jövőben pedig a mezőgazdasági művelés alatt álló 
területeket sem árasztja el a szél által odahordott hulladék, melynek 
köszönhetően egészségesebb élelmiszer állítható majd elő. 
Berettyóújfalu, Biharkeresztes és Püspökladány esetében pedig kétütemű 
rekultiváció valósul meg: itt első lépésben a hulladék átmeneti fedőréteget 
kapott, majd 10-15 évi tömörödés után következik a végleges lezárás.

A rekultivációt követően őshonos növényekkel telepítik be a régi lerakó-
kat, az utógondozás pedig a tulajdonos önkormányzatok feladata. Így az 
ő kötelezettségük lesz valamennyi, az engedélyben meghatározott 
feladat elvégzése (például az illegális lerakás megakadályozása, a 
terület kaszálása, a monitoring kutak mintázása).
A beruházás bruttó 1 907 640 972 forintból valósult meg, melynek 
85%-át az Európai Unió, a fennmaradó 15%-át pedig a magyar állam 
finanszírozta.
Kihirdették a „Számomra a környezetvédelem azt jelenti…” rajzpályázat 
eredményét is. A díjakat a zsűri elnöke – Muraközi István – és Vitányi 
István nyújtotta át. A 6-10 évesek kategóriájában 1. Szabó Lúcia, 
Igazgyöngy Alapítvány, 2. Laska Melinda Barbara, 3. Dürgő Szilvia, 
Széchenyi Tagiskola. Különdíj: Bodnár Kíra Hanga, Matolcsi Antónia, 
Németh Hella, Széchenyi Tagiskola.
A 10-14 évesek kategóriájában 1. Házi Karolina, 2. Zsigmond Róbert, 
Igazgyöngy Alapítvány, 3. Varga Nikolett, Zsákai Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola. Különdíjban részesült Kállai Réka, Széchenyi Tagiskola.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A fenntarthatóságot szolgálja a bezárt hulladéklerakók rekultivációja

A Berettyóújfalui Tankerület tavaly először kapott lehetőséget a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól Erzsébet Napközis Tábor 
szervezésére. Az akkori ötmillió forintos támogatásból ötszáz hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt a programban. Idén ez 
folytatódik, melyről sajtótájékoztatón számoltak be az érintett települések polgármesterei.

Befejeződött az a közel kétmilliárd forint értékű hulladéklerakó-rekulti-
váció Hajdú-Bihar megyében, mely 36 település 87 ezer lakosának 
életkörülményeinek javítását szolgálja. A projekt fő célja a felhagyott 
hulladéklerakók rekultivációja, az elmúlt 30-40 évben keletkezett 
tájsebek és a potenciális szennyező források megszüntetése volt.
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Daróczi Sándor
- Az 1. osztályosok. megyei Kisokosok tanulmá-
nyi versenyén matematikából csapatban 2. hely, 
összesítettben 4. helyezett. - Móra Matek 
regionális matematika versenyen 3. helyezett.
- A Gyermek Iskola Kupa területi döntőn csapat-
versenyen 1. helyezett - A Gyermek Iskola Kupa 
megyei döntőn csapatban 3. hely, egyéni 3. 
hely. Felkészítő tanár Dobai Imréné, Papp 
Sándorné, Czirjákné Pesti Irma, Thurzó Lászlóné
Serfőző Réka
- Az 1. osztályosok megyei Kisokosok tanulmányi 
versenyén matematikából csapatban 2. hely, 
összesítettben 4. helyezett. Felkészítő tanár 
Dobai Imréné, Papp Sándorné, Thurzó Lászlóné
Tóth Fanni Ágnes
Az 1. osztályosok. megyei Kisokosok tanulmányi 
versenyén matematika tantárgyból csapatban 
2. hely. Felkészítő tanár Dobai Imréné, Papp 
Sándorné, Thurzó Lászlóné
Gál Petra
Mesél a Sárrét megyei népmesemondó III. hely
Hatvany megyei prózamondó III. hely
Felkészítő: Hoszpodárné Lisztes Annamária
Rókalandozó országos műveltségi vetélkedő I. 
hely. Felkészítő: Hoszpodárné Lisztes Annamá-
ria, Papp Attiláné Showtánc országos bajnokság 
1. helyezett
Nagy Zoltán
Megyei szövegértő verseny, Püspökladány, 3. 
hely. Felkészítő: Pástiné Karácson Mónika, 
Thurzó Lászlóné
Varga Réka Csenge
Hajdúböszörmény hajdúsági kupa: mellúszás: 
bronzérem. Szarvasi úszóverseny: vegyes-váltó: 
aranyérem. Felkészítő: Major Pucsok Albert
Kalmár Gábor
Mesél a Sárrét megyei mesemondó verseny 3. 
hely. Felkészítő: Pástiné Karácson Mónika
Mona Dorina
Gyermek Iskola Kupa Közlekedési Verseny
Területi Döntő: csapat 1. helyGyermek Iskola 
Kupa Közlekedési Verseny Megyei Döntő: 
csapat 3. hely, egyéni 1. hely. Felkészítő tanár: 
Czirjákné Pesti Irma
Kácsor Attila   
Gyermek Iskola Kupa Közlekedési Verseny
Területi Döntő: csapat 1. hely, Gyermek Iskola 
Kupa Közlekedési Verseny Megyei Döntő: 
csapat 3. hely Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti 
Irma
Lisztes Szabolcs
Megyei szövegértő verseny: 1. helyezés
Apáczai Kiadó Országos Komplex Tanulmányi 
verseny 6. hely. Felkészítő tanár: Kiss Imréné
Gyermek Iskola Kupa Közlekedési Verseny
Területi Döntő: csapat 1. hely, Gyermek Iskola 
Kupa Közlekedési Verseny Megyei Döntő: 
csapat 3. hely. Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti 
Irma
Ökrös Máté, Csarkó Csaba, Sápi Patrik József
Curie Természetvédelmi Emlékverseny területi 
döntő 2. hely. Felkészítő tanár: Kiss Imréné

Gál Csaba 
Benedek Elek megyei matematika verseny 2. 
hely. Felkészítő tanár: Erdeiné Vincze Anita
Török Gréta
Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei 
forduló 1. hely. Felkészítő tanár: Erdeiné Vincze 
Anita
Tóth Tamás
Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei 
forduló 1. hely. Felkészítő tanár: Erdeiné Vincze 
Anita
Erdei Zsófia
Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei 
forduló 1. hely, Alapműveleti Matematika 
Verseny területi forduló 2. hely Felkészítő tanár: 
Erdeiné Vincze Anita
Kácsor Viktória
Kerékpáros Iskola Kupa Közlekedési Verseny 
Területi Döntő: csapat 1. hely, Kerékpáros Iskola 
Kupa Közlekedési Verseny Megyei Döntő: 
csapat 2.hely. Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti 
Irma
Tani Cintia
Leonardo Kupa megyei 1. hely (BUSE)
Farsang Kupa megyei 1. hely (BUSE)
MVSC utánpótlás csapatával megyei 3. hely
Balogh Sára 
London Bridge országos angol verseny 2. hely 
Felkészítő: Baloghné Szigeti Julianna
Benedek Elek Megyei matematika verseny 2. 
hely, Alapműveleti matematika verseny 2. hely
Felkészítő: Tornyiné Kertész Denise
Megyei Atlétika verseny 3. hely, 
Felkészítő: Tornyiné Kertész Denise
Kézilabda országos serdülő bajnokság 3. hely
Erdélyi Nóra
Megyei atlétika verseny 3. hely
Felkészítő: Tornyiné Kertész Denis
Kézilabda országos serdülő bajnokság 3. hely
Vígh Fruzsina
Megyei ifjúsági vadász vetélkedőn 1. hely
Dávid Róber
Erima kupa Kézilabda serdülőbajnokság 1. hely, 
Varga Vivien 
Megyei atlétika verseny 3. hely
Felkészítő: Tornyiné Kertész Denise
Kézilabda országos serdülő bajnokság 3. hely
Marosán Bence
Erima kupa Kézilabda serdülő bajnokság 1. hely
Szabó József  Bence 
Erima kupa Kézilabda serdülő bajnokság 1. hely
Tikos Valéria
Benedek Elek megyei matematika verseny 3. hely
Alapműveleti megyei matematika verseny 2. 
hely. Felkészítő tanár: Tornyiné Kertész Denise
Német nyelvi olvasóverseny csapatban területi 
1. hely, Felkészítő tanár: Karancsi Beáta
Kártik Zsombor Botond
NB-I. labdarúgó Országos kiemelt versenyében 
3. hely, Karácsony kupa nemzetközi gyermek-
verseny 1. hely, legjobb mezőnyjátékosként 
különdíj, Mikulás kupa nemzetközi labdarúgó 
torna 1. hely, gólkirályi cím

Nádházi Patrícia
Megyei atlétika verseny csapatban 3. hely; 
Felkészítő tanár Kártikné Prágay Zsuzsanna
Német nyelvi olvasóverseny csapatban területi 
1. hely. Felkészítő tanár: Karancsi Beáta 

Szántó Boglárka
Német nyelvi olvasóverseny csapatban területi 
1. hely. Felkészítő tanár: Karancsi Beáta
Lisztes Alexandra
Nemzetközi hastáncverseny 2. hely
Borza Fruzsina
Nemzetközi hastáncverseny 2. hely
Pásti Zoltán
Kerékpáros Iskola Kupa Közlekedési Verseny 
Területi Döntő: csapat 1. hely, Kerékpáros Iskola 
Kupa Közlekedési Verseny Megyei Döntő: 
csapat 2. hely, Kárpát-medencei „Bicaj-Ricsaj” 
Közlekedési Csapatverseny Országos Döntőcsa-
pat 1. hely. Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti 
Irma
Fekete Regina Boglárka
Kárpát-medencei „Bicaj-Ricsaj” Közlekedési 
Csapatverseny Országos Döntő csapat 1. hely
Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti Irma
Balogh Csaba 
Kárpát-medencei „Bicaj-Ricsaj” Közlekedési 
Csapatverseny Országos Döntő csapat 1. 
hely.Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti Irma
Müller Bianka Fanni
Nemzetközi rajzpályázaton különdíj
Pozsár Attila
Teleki Pál Országos földrajz- és földtan verseny 
megyei 3. hely. Felkészítő tanár: Kiss Erzsébet
Veres Boglárka
Nemzetközi rajzverseny 3. hely

Birinyi Zoltán
Erima országos gyermekbajnokság-régiós 1. hely 

Tőzsér Barbara
Megyei atlétika verseny csapatban 3. hely.
Felkészítő tanár: Tornyiné Kertész Denise, 
Kártikné Prágay Zsuzsanna, Kézilabda 
országos serdülő bajnokság alsóház 3. hely

Gurmai Brigitta
Országos fekve nyomó Diákolimpia 1. hely, 
Megyei atlétika verseny 3. hely. Felkészítő 
tanár: Tornyiné Kertész Denise, Kártikné Prágay 
Zsuzsanna. Kézilabda országos serdülő bajnok-
ság alsóház 3. hely

Dávid József
Erima országos gyermekbajnokság - régiós 1. hely

Szabó Norbert
Erima országos gyermekbajnokság-régiós 1. hely

Bukta József
Kárpát-medencei „Bicaj-Ricsaj” Közlekedési 
Csapatverseny Országos Döntő csapat 1. hely
Felkészítő tanár: Czirjákné Pesti Irma

Akikre büszkék vagyunk 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola



      2014. július Bihari Hírlap 5.

Fotó: Kocsis Attila 

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola a 2013/2014-es tanévét 
is eredményesen zárta. A sportcsarnokban megtartott évzáró ünnepségen 
kiosztásra kerültek az iskola kitüntető díjai.
A zsúfolásig megtelt csarnokban, tapsvihar közepette vette át a Diószegi 
Kis István kitüntető díjat Muraközi István, városunk polgármestere. 
A Diószegi Kis István kitüntető díjat azon személyek kaphatják, akik 
kiemelten támogatják intézményünket. Muraközi István polgármester úr 
presbitériumi tagként a keresztyén értékrend mellett elkötelezett ember 
és segíti intézményünk célkitűzéseinek megvalósulását. Köszönő beszédé-
ben elmondta, hogy azért is különleges ez az alkalom számára, mert ez 
az első díj, amit kapott. Hangsúlyozta, hogy polgármesterként a város 
érdeke, hogy a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és 
valamennyi oktatási intézmény jól tudjon működni szűkebb hazánkban. 
Diószegi Kis István kitüntető díjban részesült még Dr. Mitrán Mónika és Dr. 
Nagy Bertalan, akik szintén rendszeres támogatói iskolánknak. 
Szülőként kapott Iskolánkért kitüntető díjat Krisztik Csaba a Nova-Villa Kft. 
vezetője, aki az iskola mindennapi életének aktív résztvevője és segítője. 
Iskolánkért kitüntető díjban részesült még Szántó István szülő, aki szintén 
lelkes segítője iskolánk hétköznapjainak. 
Géniusz kitüntető díjat kapott Varga Vivien 6. osztályos tanuló, aki példa-
mutató, tisztelettudó magatartásával, szorgalmával, és kitűnő tanulmányi 
eredményével példaként szolgálhat minden diák számára. 
A testület pedagógusai közül Az év pedagógusa kitüntető díjat kapott 
közösségi munkájáért Vékonyné Nagy Judit, aki ebben a tanévben a 
kötelezően ellátandó feladatok mellett a legtöbbet tette az iskola célkitű-
zéseinek megvalósulásáért. 
Minőségi munkáért kitüntető díjat kapott Borosné Rozgonyi Zsuzsa elsős 
tanító néni, aki precíz, odaadó munkájával nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményt és Veresné Zadow Ilona, aki az iskola konyháján végzett hosszú 
évekig áldozatos munkát.

Versenyeredmények:
1. A Vojtina Bábszínház rajzpályázata Első helyezett:
Szűcs Orsolya, Blága Kristóf 4.o
2. Területi rajzpályázat Nagyrábé Első helyezett: Budár Dávid 4.o
3. Sinka István Városi Könyvtár rajzpályázata. Első helyezett: Kiss Anikó 4.o 
Felkészítő pedagógus: Fábiánné Kiss Gabriella.
4. Sinka István Városi Könyvtár mesemondó versenye Első helyezett: 
Tóth Hanna 2.a. Felkészítő pedagógus: Cirjákné Hajzer Ilona 
Különdíj: Erős Zoltán Csongor 1.a 
Felkészítő pedagógus: Pappné Nagy Éva
5.  Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye Kölcsey Ferenc 
Református Általános Iskola, Debrecen Biológia prezentációs verseny: 
különdíj – Winkler János Felkészítő tanárok: Szatmári Lajosné, László 
Vilmos Csongor
6.  Zsákai Komplex Tanulmányi verseny Harmadik helyezés: 2.a osztály 
csapataKrisztik Orsolya, Hudák Péter, Matkó László
Felkészítő pedagógusok: Czirjákné Hajzer Ilona, Szántó Ferencné
7. A Város Napja alkalmából rendezett Nadányi Zoltán élete helytörté-
neti vetélkedőHarmadik helyezés: Boros Eszter, Molnár Zsuzsa, Varga 
Vivien. Felkészítő pedagógus: Vékonyné Nagy Judit

László Vilmos Csongor igazgató

Rákóczisok a dobogó tetején

2014 februárjában hirdette meg a „Míg megnövök” Akkredidált Kiváló 
Tehetségpont és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
a Kárpát-medencei „Bicaj-Ricsaj” csapatversenyt. A kerékpáros közlekedési 
csapatverseny célja a 13-15 éves életkorú tanulók közlekedésbiztonságának 
javítása az életkori sajátosságoknak megfelelő formában. A többfordulós 
megmérettetésre nemcsak a határon belüli, de a határon túli magyar iskolák 
tanulói is nagyszámban jelentkeztek. Első fordulóként márciusban KRESZ teszt, a 
következő hónapban pedig egy projektfeladat megoldása tette próbára a 4 fős 
csapatokat. A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. BAMI tanulói már az első 
2 forduló után az élre kerültek a csapatok között, így meghívást kaptak Nyíregy-
házára az országos döntőre. A június 10-11-én Sóstógyógyfürdő területén 
megrendezett versengésben mindenki „új lappal” indult. Az elméleti versenyszám 
mellett kerékpáros ügyességi, tandemkerékpáros és kerékpár szerelési projektfel-
adat is próbára tette a tanulókat. A változatos feladatokat megoldó csapatok 
teljesítményén kívül a pontozóbírók értékelték a csapatszellemet is: mindenki 
egyformán részt vett-e a munkában. A sok izgalom mellett azért jutott idő 
strandolásra, sportra, kikapcsolódásra is. A második nap végén aztán meghozták 
a dobogót, az ajándékcsomagokat, érmeket. Szívdobogva, kicsit megilletődve 
léptünk fel a dobogó legfelső fokára, ahol a kimagasló teljesítmény méltatása 
mellett végre nyakunkba került a legfényesebben csillogó érem. Balogh Csaba, 
Bukta József, Fekete Regina 8. osztályos és Pásti Zoltán 7. osztályos tanulóinkat 
az érem mellett nagyon értékes ajándékokkal jutalmazták a szervezők. Hazaér-
kezve a sok gratuláción kívül várt bennünket a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
ajándéka, mivel iskolánk bekerült a 20 legaktívabb iskola közé, akik részt vettek 
közlekedésbiztonsági projektjükben. Az eszközök további segítséget nyújthatnak 
tanulóink számára mind a közlekedési ismeretek elsajátításában mind a 
versenyekre való felkészülésben.
Rákóczisok, jövőre folytatjuk!

Czirjákné Pesti Irma közlekedési szakreferens felkészítő tanár

- “A Mi Hortobágyunk” c. országos természet- és néprajzismereti verseny – 
országos 1. helyezés
Tanulók: Balázs Zsigmond, Kapczár Krisztina, Szémán Anna 6. osztály, Felkészí-
tő: Pelbárt Viola
- Herman Ottó országos biológiaverseny – megyei 2. helyezés 
Tanuló: Tolvaj Petra 8. osztály, Felkészítő: Pelbárt Viola
- Megyei versíró verseny – megyei 2. , 3. helyezés és különdíj Tanulók: Rácz 
Leonóra 4. osztály – 2. hely, Csávás Renáta 3. osztály – 3. hely, Magdus Edit 
3. osztály – különdíj, Felkészítők: Oroszné Tutor Erzsébet és Vaskó Miklósné
- Megyei atlétika diákolimpia IV. kcs. lány egyéni összetett – 2. helyezés, 
Tanuló: Szabó Dorina 8. osztály, Felkészítő: Tahóczki György
- Megyei úszó diákolimpia – 3. helyezés Tanuló: Szabó Béla 8. osztály
- “Egy kórterem is lehet menő!” c. országos rajzpályázat országos döntőbe 
jutott: Csávás Renáta 3. osztályos tanuló, Felkészítő: Vaskó Miklósné
Köszönjük szépen a munkátokat, üdvözlettel: 

Kovács Tiborné tagintézmény-vezető Hunyadi Mátyás Tagiskola

A Hunyadi Mátyás Tagiskolában a 2013/2014-es tanévben 
a következő kiemelkedő versenyeredmények születtek:

Széchenyi István Tagiskola versenyeredményei
MEGYEI KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY, 3. osztály, Zsáka: környezetis-
meretből Nagy Zsombor, 1. Magyarból Takács Attila, 2. hely. Pozsár 
Tuzson, 3. hely. Csapatversenyben Gál Csaba, Nagy Zsombor, Takács 
Attila 3. helyezett. Felkészítő tanár: Pelbártné Erdős Katalin
VARÁZSCERUZA MEGYEI HELYESÍRÓ VERSENY, Nádudvar: Takács Attila 
(3.o.) 1. helyezett. Felkészítő tanár: Pelbártné Erdős Katalin.
LOTZ JÁNOS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÓ VERSENY megyei fordulója, 
Debrecen: Török Barbara (8.o.) 3. helyezett. Felkészítő tanár: Aranyiné 
Csalánosi Csilla.
„A NYELV EGY SZÉPEN SZÓLÓ MUZSIKA” megyei helyesíró verseny, 
Debrecen: Török Barbara, 2. hely. Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi 
Csilla.
KAZINCZY SZÉPKIEJTÉSI VERSENY országos döntője, Kisújszállás: Papp 
Balázs (8.o.), arany jelvény és különdíj az ismeretlen szöveg legszebb 
tolmácsolásáért. Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi Csilla.
„AZ IN FORMÁCIÓ HATALOM” országos informatikai verseny: Gyüre 
Máté (8.o.) 2. hely. Felkészítő tanár: Kovács Zoltán.
SPORTEREDMÉNYEK
SPORTMÁSZÁS: Mászóka Kupa, Szombathely, nehézségi és gyorsasági 
mászásban Fráter Janka (2.o.) 1-1. helyezés. Molnár Tamás (2.o.),  nehéz-
ségi mászásban 3., gyorsaságiban 1. hely. Buti Bence (2.o.) nehézségi 
mászásban 1., gyorsaságiban 2. hely. Erdei Vanda (5.o.) gyorsasági 
mászásban 2. hely. 
Országos Klébi Kupa, Budapest: Fráter Janka (2.o.) 1. hely. Fráter Iván 
(5.o.) 2. hely. Horváth Szabolcs (5.o.) 3. hely. 
Országos Riszi Sportmászó Kupa, Szolnok: Fráter Janka (2.o.) 1. hely. 
Molnár Tamás (2.o.) 2. hely. Fráter Iván (5.o.) 1. hely. Horváth Szabolcs 
(5.o.) 2. hely. 
9. Nemzetközi Ifjúsági Sportmászó Verseny, Kiskunfélegyháza: Fráter 
Janka gyorsasági, nehézségi, boulder mászásban 1-1-1. hely. Molnár 
Tamás gyorsaságiban és nehézségiben 1. hely, boulderben 2. hely. Erdei 
Vanda gyorsasági, nehézségi, boulder: 3-3-3. hely. Buti Bence gyorsasági, 
nehézségi: 2.2. hely, boulder: 3. hely. 
Padányi Kupa, Sportmászó Magyar Kupa Záróverseny, Veszprém: Fráter 
Iván, nehézségi, két bronzérem. Felkészítő tanár: Szarka István.
„Jó tanuló – jó sportoló” díj: Erdei Vanda (5.o.), Fráter Iván (5.o.)
MŰVÉSZETI eredmény:  
„LEGKEDVESEBB ÁLLATOM” című rajzpályázaton Székesfehérváron 
Kalmár Tímea (4.o.) i. helyezést ért el.

Aranyiné Csalánosi Csilla 
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Amint azt Vitányi István országgyűlési képvise-
lő megnyitójában elmondta, a mostani 
országos rendezvényhez közel ötszáz múzeum 
csatlakozott. A berettyóújfalui rendezvény 
mindig tematikusan épült fel, volt, amikor a víz, 
máskor a sport, a mostani viszont az első 
világháború kezdetének 100. évfordulója 
kapcsán a katonaélet köré szerveződött. 
Ennek jegyében először megkoszorúzták az 
első és második világháborús hősök emlékmű-
vét, miközben az Ifjúsági Fúvószenekar 
katonadalokat játszott. A múzeum udvarán 
pedig a nemrégiben megtalált, az első 
világháború berettyóújfalui iparos és kereske-
dő áldozatainak emléket állító táblát koszo-
rúzta meg Vitányi István Bónácz János 
alpolgármesterrel, valamint Kállai Irén múzeu-
mi igazgató. Miközben a Makk Kálmán 
Moziban az érdeklődők a János vitéz című 
rajzfilmet  tekinthették meg, a múzeum 
udvarán a szolnoki Szent László Katonai 
Hagyományőrző Egyesület tagjai a debreceni 
Gábor Dénes Elektonikai Műszaki Szakközép-
iskola és Kollégium diákjaival karöltve korabe-
li fegyver, ruházat és katonai bemutatót 
tartottak.
A színpadon felüdítően hatott a Szederinda, a 
Bajnócza együttes szereplése, csakúgy, mint 
Kasza Marika és Karancsi Lajos előadásában 
a nótacsokor, valamint Szabó Lajos nótaénekes 
toborzó csokra és Szabó Éva szavalata.
Mindeközben a múzeumban térképkészítés 
zajlott a Karacs Ferenc Múzeum muzeológusai-
val, előadások hangzottak el a magyar 
katonahősökről, idegenvezetővel megtekint-
hették a Katonasors c. időszaki kiállítást, de 
egy szimulátor segítségével repülőre is 
ülhettek az érdeklődők.  Akik pedig megéhez-
tek, a családi kantonban „Katona-kóstolón” 
vehettek részt.
Az udvari programok zárását 21 órakor 
katonakürt jelezte, takarodó fújásával.
Az éjszakai programok keretében a középis-
kolás helytörténeti vetélkedők győztesei 
mutatták be előadásaikat.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Egyéjszakás kaland a Bihari Múzeumban

Az idén 10. alkalommal csatlakozott a Bihari Múzeum 
és Sinka István Városi Könyvtár a Múzeumok Éjszaká-
ja rendezvénysorozathoz. A címben megfogalmazott 
„Egyéjszakás kaland, hogy minél több kulturális 
élmény szülessen”, maradéktalanul megvalósult, 
hiszen vége-hossza nem volt a közönséget szép szám-
ban vonzó és megmozgató programoknak.
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Gyermekkert Tagóvoda - Nagycsoportosok búcsúja

Mezősasi Tagóvoda - Nagycsoportosok búcsúja

Rákóczi Tagóvoda - Kirándulás az Állatkertbe

Széchenyi Tagóvoda - Gyermeknap

Székhely Óvoda - Tavi-Ovi

Eszterlánc Tagóvoda - Gyermeknap 

Bölcsőde - Gyermeknap

Életképek a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Tagintézményeiből
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki “Kulturált 
lakókörnyezetünkért” címmel

- A pályázat célja: Berettyóújfalu és közvetlen környezetünk esztétikus, kulturált kialakítása, és 
annak fenntartása
- A pályázaton részt vehetnek természetes és jogi személyek
- A jelölés formája: lakossági, egyéni, jogi személy, illetve képviselő javaslata alapján
- Felülvizsgálat évente történik
- A felülvizsgálatról, illetve a helyezések elbírálásáról a Településfejlesztési Bizottság dönt
- A pályázaton nem vehet részt az, aki a bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés 
elkövetése miatt 2 éven belül bírságoltak
- A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázók nevét és címét, mellékelni lehet a lakóterületről készült fotókat
- A pályázat elbírálásának szempontja:
az ingatlant övező esztétikus, kulturált megjelenés
az ingatlan elő-, oldal- és hátsókert jól karbantartott esztétikus kialakítása, utcaképbe való 
illeszkedése
A pályázat benyújtási határideje: július 31., helye: 
Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

Rákóczisok a környezetvédelemért Európában
    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2013-ban megnyerte a „Semmiből valamit” 
elnevezésű nemzetközi Comenius pályázatot, melynek célja a környezetvédelem, az 
újrahasznosítás tudatosítása olyan tevékenységek által, mint hangszerek, ékszerek, 
jelmezek, díszek készítése hulladékból, ezek ajándékozása óvodáknak, lakóotthonoknak, 
idősek otthonának. Nyolc másik országgal (Görögország, Románia, Törökország, 
Spanyolország, Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Portugália) 2 éven át szorosan 
együttműködve azon dolgozunk, hogy diákjaink és a lakosság is magáévá tegye azt az 
üzenetet, hogy védjük a természetet, lakóhelyünk tisztaságát, közös bolygónkat, a Földet.
    2013-ban a görög és román partnerek adtak helyszínt a megbeszéléseknek, idén 
januárban a mi intézményünk látta vendégül a külföldi kollégákat, áprilisban a 
törökországi Eregli nevű közel 100 ezer fős város egyik általános iskolája volt a közös 
találkozó helyszíne.
    Júniusban a spanyolországi Navalenoban működő bentlakásos iskola tantestülete és polgár-
mestere fogadta küldöttségünket, üdvözölt bennünket a közeli Soria város vezetősége is. 
Beszámoltunk az itthon végzett újrahasznosítási munkánkról: ékszerkészítési verseny 
hulladékból (szervezői: Dorogi Krisztiánné, Papp Attiláné, Pappné Karácsony Éva), 
óvodások és iskolások közös foglalkozása Baloghné Szigeti Julianna vezetésével, tanuló-
ink és közösségünk környezetvédelmi erőfeszítései.
Meglátogattuk a pályázó intézményt, és még két általános iskolát, tapasztalatokat 
gyűjtöttünk, és cseréltünk pedagógiai eszközeinkről, módszereinkről, tevékenységünkről.   
   A spanyol partnerek nagyon jól megszervezték a találkozót, mindenben segítettek, 
kulturális programokkal is kedveskedtek számunkra. 
   A továbbiakban lelkesen folytatjuk a ránk váró feladatok megvalósítását, és szeptem-
berben szeretettel várjuk a Portugáliából érkező 5 cserediákot és kísérőtanárukat.

Karancsi Beáta projekt-koordinátor

BARÁTUNK A KÖNYV  megyei olvasónapló pályázat

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 35. alkalommal hirdette meg a 
Barátunk a könyv olvasónapló pályázatát a megye általános 
iskolásainak. Céljuk ebben az évben is a gyermekek olvasási kultúrá-
jának fejlesztése, az olvasás megalapozása volt a család, az iskola és 
a könyvtár összefogásával. A feladatok megoldását olvasni szerető 
gyerekeknek ajánlották. Az alsó és felső tagozatos korcsoportban is 
40 – 40 csapat indult, közülük hívták be a legjobb munkát végzőket 
2014. május 24-én a Megyeháza Árpád-termébe. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen a Hajdú Néptáncegyüttes ajándékműsora után 
boldogan vehették át a tanulók a megérdemelt könyvcsomagokat. A 
berettyóújfalui általános iskolákból 15 csapat adta be pályázatát: 10 
alsó és 5 felső tagozatos. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából hét 
alsó és két felső, a József Attila Általános Iskolából két alsó és egy 
felső, a Hunyadi Mátyás Tagiskolából egy-egy alsó, illetve felső, a 
Széchenyi Tagiskolából egy felső tagozatos csapat vállalkozott arra, 
hogy kitöltse az olvasónaplót. Közülük 12 csapatot hívtak be a 
szervezők az ünnepélyes eredményhirdetésre. Köszönetet szeretnénk 
mondani Kiss Imréné, Dorogi Krisztiánné, Ráczné Vetési Enikő, Jeneiné 
Árva Erzsébet, Cseke Szilvia, Aranyiné Csalánosi Csilla pedagógu-
soknak, Szémánné Veres Gabriella fiókkönyvtárosnak, valamint a 
szülőknek, akik segítsége nélkül nem érhettek volna el ilyen nagyszerű 
eredményeket a tanulók. A felső tagozatos korosztály olvasónapló 
pályázatán 322 pontot, az alsó tagozatosoknál 286 pontot lehetett 
maximálisan gyűjteni. Az alábbi eredmények igazolják, hogy 
kiválóan teljesítettek a tanulók:
Alsó tagozatosok:
           „RÓZSASZÍN PÁRDUCOK”  
           276,5 pont  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. b
           (Árgyelán Boglárka, Földesi Nóra, Szító Zsanett)
          „KÓSZA” 
           274 pont II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. a
           (Szatmári Tímea, Veres Alexandra)
          „ÚJFALUI  OKOSTOJÁSOK”  
           271,5 pont József Attila Általános Iskola 3. b
    (Dobi Lili, Nagy Antónia Anna, Fülöp Zsófia, Szűcs Krisztina)
          „BIHARI BETŰFALÓK”  
           270,5 pont  József Attila Általános Iskola 3.a
          (Frank Ráhel, Sólya Blanka, Tóth Zsófia, Nagy Zsófia)
           „A HÁROM CÁPA”  
           269,5 pont  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. b
           (Birinyi Balázs, Lakatos Gergő, Zsiga Tibor)
           „RUMINI”
           265,5 pont II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. a
           (Bodnár Karolina, Horváth Vivien)
           „A SÁRGAKÖVES GYŰRŰ BAJNOKAI”
           264,5 pont Hunyadi Mátyás Tagiskola 4. o.
          (Rácz Leonóra, Kiss Virág, Veres Fruzsina, Szabó Karolina)
           „OMNITUDOR”
           II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola 4.a
           (Molnár Nikolett, Szabó Jázmin, Ökrös Máté)
           „A HÉT JOGAR”
            II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola 4. a
           (Lisztes Szabolcs, Tóth Liliána)
           „VARÁZSPÁLCA”
           II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola 4. a
           (Kogyila Éva, Szabó Patrícia)
Felső tagozatosok:
          „BAKER STREETI VAGÁNYOK”
          300,5 pont  József Attila Általános Iskola 6. a
          (Szémán Gabriella, Nagy Viktória Anina, Tóth Tímea Márta)
         „IDŐUTAZÓ ON-LÁNYOK”
         296 pont Széchenyi István Tagiskola 5. o.
           (Erdei Vanda, Madarász Rebeka, Szaszák Tamara, Szűcs Nóra)
          „KÖNYVBÚVÁROK”
          290,5 pont  II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola  7. o.
      (Beregszászi Kamilla, Nádházi Patrícia, Pap Annabella, Tikos Valéria)
          „NIMFÁK”
          290 pont Hunyadi Mátyás Tagiskola 6., 7., 8.o.
            (Tolvaj Petra, Gyöngyi Marietta, Jenei Bianka, Hajdu Noémi)
          „AGYMENŐK”
          285 pont II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola 7. b
         (Haraszti Melani, Szatmári Zsuzsa)

               Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

Május 31-én rendezték meg a XII. Megyei Polgárőr 
Napot Hajdúhadházon.

A megyei rendezvényen, ami egész napos volt, számos polgárőrszervezet képviselte 
települését. A sok színes program keretében versenyek, színpadi előadások tették hangu-
latossá a jeles polgárőrnapot a közel kétezer résztvevőnek. A Megyei Polgárőrnap 
megnyitó ünnepségén a meghívott vendégek között voltak városi rendőrkapitányok, 
megyei katasztrófavédelmi tisztek, polgármesterek, rendőri vezetők és más hatóság 
képviselői is. A Berettyóújfalui Polgárőrség részéről négy polgárőr képviselte a várost.
A nyitóünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került. A Berettyóújfalui Polgár-
őrség polgárőrét, Szabó Péter Sándort, az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke a 
polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként, ezüst fokozatú érdemke-
reszt kitüntetésben részesítette. Mazács Ferencet, a Berettyóújfalui Polgárőrség elnökét, a 
rendőrséggel közösen teljesített, kimagaslóan sikeres munkája elismeréseként, Megyei 
Rendőr-főkapitányi dícséretben és tárgyi jutalomban részesítette Dr. Gyurosovics József  
r.dandártábornok, Hajdú-Bihar Megye rendőr-főkapitánya.                   Mazács Ferenc

Polgárőr kitüntetések
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Újfalui arcképcsarnok
90 évvel ezelőtt, 1924 nyarán Párizsban, a nyári olimpiai játékokkal 
párhuzamosan sakkolimpiát is rendeztek. Az első ilyen hivatalos 
sporteseményre három esztendő múlva, 1927-ben került sor London-
ban. A verseny Magyarországnak rendkívüli dicsőséget hozott, az 
1926-os budapesti győzelem (a második nem hivatalos sakkolimpiá-
nak hazánk adott otthont) után szintén megszerezték az aranyérmet a 
mieink. A bajnok csapat tagja volt egy debreceni orvos, akinek nevét 
nem egészen 1 év múlva egész Berettyóújfalu megismerhette: Böször-
ményi Nagy Géza a Trianon által megcsonkított Bihar újonnan felépült 
közkórházának első igazgatói székét foglalhatta el 1928-ban.

Nagy Géza 1892-ben született Sárospatakon. 1915-ben Budapesten 
szerezte meg orvosi diplomáját. Már korábban is ellátott harctéri szolgá-
latot, majd egyetemi tanulmányai befejezése után rögtön hadba vonult, 
és mint hadiorvos szolgálta végig az első világháború északi, orosz és 
olasz frontjait. Honvédségi szolgálatáért több kitüntetést kapott. 
1928. június 1-jén nevezték ki, már mint debreceni egyetemi magánta-
nárt, a csonka vármegye épülő közkórháza igazgató főorvosává. 10 
éves irányítása alatt fejlődött a 106 ágyas kórház 168 ágyat számláló 
egészségügyi intézménnyé. Nagy érdeme, hogy a gazdasági válság 
idején is sikerült egyensúlyban tartania a kórház anyagi helyzetét. 
A vidéki kórház feladatának tekintette a fizikai kultúra hirdetését, a 
kórházi orvosénak az egészségügyi és szociális nevelést. Intézményve-
zetésében ezért azt tartotta szem előtt, hogy a kórházi orvosi kar 
nemcsak képzettség és szakértelem, nemcsak lelkiismeretes gondos-
ság, hanem jellem, erkölcs szempontjából is „legelsősorban álljon”. 
Mindebben beosztottjai előtt maga járt elől kiváló példával.
A tudományos életet sem hanyagolta el: számos közleménye jelent 
meg német és magyar orvosi szaklapokban.
10 év után került el Berettyóújfaluból: 1938-ban kinevezték Somogy 
Vármegye Kaposvári Közkórháza belgyógyász és igazgató főorvo-
sának. Új intézményében is folytatta kórházépítő munkásságát.
Böszörményi Nagy Géza kiválóan sakkozott, nem csak a londoni, 
hanem a hágai sakkolimpia (1928) aranyérmes magyar válogatottjá-
nak is tagja volt. Berettyóújfaluban legtöbbször Nadányi Zoltán költő 
volt a partnere.
A kiváló sportember-orvos emlékét utolsó otthona, Kaposvár rendkívüli 
módon őrzi: a Somogy Megyei Sakkszövetség 2006 óta évente 
megrendezi a Böszörményi Nagy Géza-emlékversenyt. A városi 
sportcsarnok falán pedig emléktáblát avattak 2008 szeptemberében.
                                                    Dr. Krajczárné Sándor Mária
                                         Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár

A magyar történelem legsúlyosabb tehertételéről, a szégyenteljes trianoni békediktá-
tum 94. évfordulójáról emlékeztünk meg június 4-én. Az Országgyűlés 2010. május 
31-én foglalta törvénybe, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja legyen. 
Azóta minden évben a volt megyeháza, ma Járási Hivatal Fráter László-termében 
emlékezünk meg országcsonkításunk évfordulójáról. A megemlékező műsort a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7.-8. osztályos tanulói adták elő, felkészítő tanáraik: 
Ráczné Vetési Enikő és Teberánné Körtvélyesi Éva. 
A műsort követően az önkormányzat, a Járási Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ, az iskolák képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit Fráter László 
domborműves emléktáblájánál.                                                           /Nyírő Gizella/

Június 27-én megkezdődött a Nova Villa Zenés Esti Korzó a Szent István téren. A nyitó 
koncerten elsőként a Havaria Honkakka lépett fel /Fotó: Nyírő Gizella/

    

Trianoni megemlékezés a Fráter 
László-teremben

A KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) által szervezett XVII. 
Országos és Térségi Minősítőn nagyon szép sikerrel szerepelt  Berettyóújfalu 2 
népzenei csoportja Biharkeresztesen június 28-án.
A BERETTYÓÚJFALUI PÁVÁK elnevezésű gyermeknépdalkör tagjai bár nagyon 
izgultak, a tőlük megszokott minőségben énekeltek zalai és szatmári népdalokat. 
Meg is lett az eredménye a bemutatkozásuknak, hiszen a térségi szintről KIVÁLÓ 
minősítéssel jutott tovább az országos minősítőre, melyre augusztusban kerül sor.
A SZEDERINDA ÉNEKEGYÜTTES bözödi és nyíradonyi összeállításokkal mérette 
meg magát, kérve országos minősítését, melynek eredménye ARANY fokozat 
lett, valamint a három tagú neves zsűri érdemesnek találta a csoportot az 
ARANYPÁVA DÍJ odaadományozására.
Sikereket elérni közös akarattal és elhivatottsággal lehet. Mindez megvan 
mindkét csoportom tagjaiban, támogatóiban.
Nagyon köszönöm az énekesek munkáját, lelkesedését (kicsikét, nagyoként 
egyaránt) a szülők, családtagok támogatását, segítőkészségét!
                                            Hadobásné Karancsi Annamária művészeti vezető                                           
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85. Ünnepi Könyvhét Bere�yóújfaluban
   Supka Géza, az ötletgazda sem gondolta 
volna, hogy ilyen sokáig tiszteletben tartják 
elképzelését. Szerte kis hazánkban, így 
Berettyóújfaluban is évről évre megtartjuk a 
könyv ünnepét. A Bihari Múzeum és Sinka István 
Városi Könyvtár évente értékes és érdekes 
irodalmárokat hív vendégül. Az idén a Magyar 
Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével 
kitüntetett Babarczy Eszter író, kultúrtörténész 
tisztelte meg városunkat.
   A szép számú érdeklődőt Muraközi István 
polgármester úr köszöntötte, majd Aranyiné 
Csalánosi Csilla és Nagy Zsigmond olvasott fel 
szemelvényeket. Muzsikával Koszorús Edit zeneis-
kolás, az Év Hangszerese bűvölte el a hallgatósá-
got. A vendéggel Gyula Ferencné és Harasztosi 
Csaba beszélgetett.
Az írónő vallott családi gyökereiről, alkotói 
munkájáról, műveiről. Megtudhattuk, hogy a 
világ minden táján élnek rokonai, a kultúra 

közelében nevelkedett a színházi 
klubban, ahol kreativitásával 
hamar kitűnt, pillanatok alatt ki 
tudta rakni a Rubik-kockát. Egymás 
dicsérése helyett az olvasási 
élmények megosztását tartja 
fontosnak. Életének meghatározó 
korszaka a hároméves amerikai 
utazás, tanulmányút, aminek 
édesanyja betegsége vetett véget. 
Hosszan ecsetelte az amerikai és a 
magyarországi lehetőségek, szoká-
sok közötti eltérést. Nem rejtette véka alá 
politikai hovatartozását sem. Szólt a grafikus-
művész és tanár L. Ritók Nórával való kapcsola-
táról is. Öt évvel ezelőtt ismerkedtek meg a 
hátrányos helyzetű cigány származású gyereke-
ket támogató program keretében, melybe az 
írónő egyetemista tanítványai is szép számmal 
bekapcsolódtak. Harminc gyereket láttak 

vendégül Budapesten. Az írónő egy cigány 
származású kislányt örökbe is fogadott.
A rendezvény végén ízelítőt kaphattunk 
Babarczy Eszter legújabb kötetéből, melynek 
címét nem árulta el, de egy részletet felolvasott 
belőle. 
          Harasztosi Csaba és a könyvtár dolgozói

A Bihari Népművészeti Egyesület és az olaszországi testvérvárosunkban 
működő ProPorcia Egyesület szoros együttműködésének köszönhetően - 
immár második alkalommal - indulhatott útnak egy kis csapat testvérváros-
unk, Porcia felé. A hat főből álló gyermekcsoportot Nagyné Székely Katalin 
és Nagy Andrea kísérte az izgalmas, élményekkel teli hét során.
Vendéglátóink nagy szeretettel és bőséges programkínálattal vártak 
bennünket. Porcia most megválasztott polgármestere, Giuseppe Gaiarin és 
a ProPorcia új elnöke, Fiorella Pregarz már az első este üdvözölt bennünket.
Délelőttönként angol táborban vettünk részt olasz gyerekekkel együtt, ahol 
anyanyelvi tanárok adtak nekünk változatos feladatokat. Érdekes nyelvi 
játékok, beszélgetések, mozgásos játékok, akadályversenyek, drámajáté-
kok során fejleszthettük angoltudásunkat. 
Délutáni kirándulásainkra a ProPorcia Egyesület tagjai és lelkes olasz 
gyerekek kísértek el. Csapatunk kedvence Nando bácsi volt, aki fáradhatat-
lanul mutatta nekünk Porcia és környékének szépségeit, nevezetességeit.
  Gyönyörködhettünk a város látképében a szamaras torony megmászása 
után, láthattuk a több 100 éves tulipánfát, a város legrégebbi forrását, 
fogadtak bennünket a régi és a jelenlegi városházán, sétáltunk a középkori 
óratorony alatt. A gyönyörű Villa Correr Dolfin pedig – melynek parkját 
virágzó magnólia fák és körbejárható tó díszíti - ebédeink , vacsoráink 
állandó helyszíne volt.
Kirándultunk a hegyek között elterülő Barcis-tóhoz, melynek varázslatos 
kékeszöld színe, a tó és környezetének állat- és növényvilága, a hegytető-
kön csillogó hó mindenkit lenyűgözött.
Fürödtünk a még hűvös, de mégis kellemes vizű Adriai-tengerben, lelkesen 
gyűjtöttük a változatos színű és méretű kagylókat. Végigjártuk a part menti 
szobor kiállítást, ahol a művészek alkotásaikat a hullámtörőként felhalmo-
zott sziklákba vésték. 
Ellátogattunk egy közeli madárrezervátumba, ahol természetes élőhelyükön 
figyelhettük meg a madárfajok sokaságát. Az ide érkezők kilátókból és 
deszkafalak mögül, kémlelőnyílásokon keresztül nézelődhettek, hogy 
kíváncsiságuk ne zavarja a tó lakóit. 
Velencébe, a gyönyörű, tengerre épült városba vasúton érkeztünk. Láthattuk 
a képeslapokból már jól ismert Szent Márk teret, a Sóhajok hídját és a 
Rialto hidat.
Búcsúzóul, köszönetképpen az iskolának átadtuk Magyar Zita kerámia 
képét, az Egyesületnek egy magyar termékeket tartalmazó ajándékcsoma-
got, és mézeskaláccsal kínáltuk olasz vendéglátóinkat.
A sok száz fotón, amit készítettünk, kicsit magunkkal hoztuk Olaszországot.
Köszönjük az Önkormányzat és a Bihari Népművészeti Egyesület támogatá-
sát, akik utazásunkat segítették! 

Jenei Annabella, Fekete Kitti, Szémán Gabriella, Szima Eszter, Eke-Rigó  
Anna, Halász Réka

Egy felejthetetlen hét Porciában

Családias légkörben köszöntötték az 1924. június 15-én, Váncsodon 
született Karalyos Imréné Piroska nénit a BERÉPO Nonprofit Kft. 
Fényes-házbeli lakóját. A családias jelző most valóban helytálló, 
hiszen az ügyvezető igazgató, Karalyos Krisztina nagymamája volt 
az ünnepelt.
Az idősek otthona második emeleti kerengőjében a családtagokon – fia, 
menye, unokája, dédunokája – kívül képviseltette magát a város 
önkormányzata, a polgármesteri hivatal, de eljött Váncsodról a helyi 
Népdalkör, hogy énekeivel örvendeztesse meg a szülinapos Piroska nénit.
Karalyos Krisztina Barcsa-Fehér Géza „Nagyanyónak” című versét 
olvasta fel, majd Muraközi István polgármester virágcsokorral, 
Törökné Kovács Judit anyakönyvvezető ajándékkosárral, Dr. Ökrös 
Zoltán címzetes főjegyző a miniszterelnök aláírásával ellátott emlék-
lappal köszöntötte az ünnepeltet. A méltatásból kiderült: Piroska néni 
a mai napig testi-szellemi frissességnek örvend, aki szerint a hosszú 
élet titka a sok-sok munka, tenni akarás. Mindennap elolvassa a 
napilapot, rendszeresen kijár az otthonból, bevásárol nemcsak 
magának, de lakótársainak is. A lakótársak nevében Kincses József 
köszöntötte Piroska nénit, akinek aktivitása, mozgékonysága megha-
zudtolja korát. Elhangzottak még dalok, versek, végül pedig a 
Váncsodi Népdalkör elénekelte Piroska néni kedvenc népdalát, a 
„Domboldalon áll egy öreg nyárfa” kezdetűt.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Szaladnak az évek – a 90 éves
 Piroska nénit köszöntö�ék

A Bihari Hírlap augusztusi számának 
lapzártája: július 25. (péntek)



 

      AKTUÁLIS

 2014. július Bihari Hírlap 11.

      Születtek
2014. június
12. Csatári Alíz (Csatári Ferenc – Gombos Adél)
15. Nagy Attila (Nagy Attila – Vastag Márta)
17. Veress Tamás (Veress Tamás – Szabó Tünde) 

      Házasságot kötöttek
2014. június
7.   László Lajos – Karancsi Anikó
21. Szatmári Sándor Zsolt – Veres Gabriella

 

      Elhunytak
2014. május
25. Nagy Sándor (1950)
29. Török Sándorné Szatmári Juliánna (1919)
 31. Mocsári Jánosné Dajka Ilona (1928)
 31. Kiss György (1948)
2014. június
7. Török Lajosné Balogh Irén (1919)
8. Veres Sándorné Jakab Gizella (1931)
16. Hegedűs Jánosné Magyari Ilona (1925)
19. Aranyi Istvánné Duró Mária (1964)

Anyakönyvi hírek

 A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA JÚNIUSBAN

    Jegyárak: ART              700 Ft
                     Digital 2D    890 Ft
                     Digital 3D  1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Felelős szerkesztő: Nyírő Gizella
Olvasószerkesztő: Kocsis Attila

 A szerkesztőség címe: 
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

7-9. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

CSILLAGAINKBAN A HIBA 
Színes feliratos amerikai romantikus dráma

 7-9. hétfő-szerda Kezdés: 20.15

A LÁNY ÉS A KÖLTŐ
Színes feliratos olasz film

 10. csütörtök Kezdés: 18.00
11-13. pé-vas Kezdés: 15.00 és 18.00

TRANSFORMERS: A KIHALÁS KORA   
Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm

10-13. csütörtök-vasárnap  Kezdés:21.00

LORE
Színes feliratos német thriller

14-16. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

MÁSNAPOSOK SZERENCSÉJE
Színes szinkronizált amerikai vígjáték 

14-16. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

FUSS, FIÚ!
Színes feliratos német háborús dráma

17-20. csütörtök-vasárnap  Kezdés 18.00

FEHÉR ISTEN
Színes magyar filmdráma

21-23. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

KAVARÁS
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

21-23. hétfő-szerda Kezdés: 20.15

A PAP GYERMEKEI
Színes feliratos szerb-horváth vígjáték

24-28. csütörtök-hétfő Kezdés: 18.00

REPCSIK: A MENTŐALAKULAT  
Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

 24-28. csütörtök-hétfő Kezdés: 18.00

REPCSIK: A MENTŐALAKULAT -2D
Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

 24-27. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 19.45

TEMPLOM A DOMBON
Színes feliratos szerb filmdráma

28-30. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

ALABAMA ÉS MONROE
Színes feliratos belga filmdráma

 31-3.  csütörtök-vasárnap  Kezdés: 18.00

A MAJMOK BOLYGÓLYA: FORRADALOM  
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

Augusztus 4-6. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

TÁVOZZ TŐLEM, SÁTÁN!
Színes feliratos amerikai horror

Augusztus 4-6. hétfő-szerda Kezdés: 20.15

A HÁZMESTER
Színes feliratos francia vígjáték
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A BERÉPO Nonprofit KFT  2013 . évi Közhasznúsági 
jelentését Berettyóújfalu Város Képviselő Testülete a 
2014.04.24-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadta az 
alábbi adatokkal:

     2013. évi bevétel:  170.826 e Ft
     2013. évi kiadás:   167.389 e Ft
     2013. évi eredmény: 3.437 e Ft

Karalyos Krisztina - ügyvezető
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Nova Villa Zenés Esti Korzó - ÉLŐ koncertek a Szent István téren
 
          2014. július 11.      
20:00 Next Day
21:00 Zenevonat

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

GOMBAVIZSGÁLAT
Erkel F. u. 40.

Hétfő és kedd kivételével naponta

16-tól 18 óráig!



 

Egy fárasztó, hosszú utat tudhatnak a hátuk mögött a 
senior golfozók. A csapatok nem voltak felhőtlenül 
boldogok az Eb után, hiszen mindenki többet várt 
magától. Reális esély volt a kontinens viadal előtt a 
jobb szereplésre, de valahogy nem jött ki a lépés.
A berettyóújfalui dr.Vitályos Iván kerettagnak sem, aki 
egy-egy körön tudta csak megcsillogtatni valódi golftu-
dását. Dr.Vitályos Iván azonban HOLE IN ONE-t ütött, 
ami szenzáció és megsüvegelendő teljesítmény, hiszen 
71 évesen, magyarként érte el ezt az eredményt, 
életében először!  A csapat az utolsó előtti helyen 
végzett, ami kis lépés előre, de lépés. Nem múlt el azért 
a kontinensviadal magyar győzelem nélkül! A találko-
zón résztvevő elnökök hagyományos tornáját Fehér 
Tibor, a Magyar Senior Golfozók Társasága elnöke 
nyerte, amelyen Sugár András, a Magyar Golf Szövet-
ség elnöke is részt vett. Kétségtelenül az EB fénypontja 
volt ez a győzelem dr.Vitályos Iván HOLEIN ONE 
ütésével együtt!           /forrás: Hungarian Golf portál/

Hozzávalók: ½ kg túró, 20 dkg porcukor, 
2x2dkg zselatin, 2dkg vaníliás cukor, 15 dkg 
margarin, 2dl tej, 2 dl víz, ½ kg meggy.
Elkészítés: a túrót, a porcukrot, a vaníliás 
cukrot margarinnal kézi mixerrel jól kikeverjük. 
Az egyik csomag zselatint a tejjel felforraljuk, 
összekeverjük a masszával. Az egészet egy 
szétcsatolható tortaformába öntjük, lehűtjük.
A meggyet előző nap kimagvaljuk, 3 evőkanál 
cukorral összekeverjük, hűtőbe tesszük. 
Másnap a leszűrt meggyet rárakjuk a túrós 
krém tetejére. A másik csomag zselatint a 
vízzel felforraljuk, a meggylevet hozzáadjuk, 
majd ráöntjük a túrókrémre. Miután elhűlt, pár 
órára hűtőbe rakjuk.

Jó étvágyat!

Változások a mobilparkolásban
Megváltozott a mobilparkolási szolgáltatások rendszere július 1-jétől. A szolgáltató kiválasztása után (+36 20, 30 vagy 70) a 

763 hívószámot kell majd tárcsázni, és utána be kell ütni a megfelelő zónakódot!

BERETTYÓÚJFALU ZÓNAKÓDJA VÁLTOZATLAN MARAD: 4101
Kérjük, hogy fokozott �gyelemmel járjanak el mobilparkolás indítása során.

Túrótorta – hűsítő desszert a forró, nyári napokraPortugáliában szerepelt a 
golf senior válogato�


