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Rendkívüli testületi ülésen döntöttek képviselőink a Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről.

Kivált Mezősas

A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert Mezősas önkormányzata úgy döntött december 8-án, hogy a közös önkormányzati hivatal
feladatellátásából 2014. december 31-vel kilép és 2015. január
1-től a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozik. Mivel a törvény úgy szabályoz, hogy az önkormányzati választások után 60 napon belül kell dönteni a közös hivatalok létrehozásáról vagy megszüntetéséről, ezért az utolsó napon, december
11-én hozták meg képviselőink az utóbbiról szóló döntésüket.
Muraközi István szóbeli kiegészítésében elmondta: zökkenőmentes
volt a válás, tiszteletben tartják és elfogadják Mezősas szándékát,
ugyanis a szomszédos település nagyobb állami támogatásra
számíthat, ha nagyságrendben hasonló lélekszámú településsel hoz
létre közös önkormányzati hivatalt.
Második napirendi pontként elfogadták a képviselők a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Utat mutatott spórolásból az önkormányzat
Az elmúlt év utolsó testületi ülésén – teljes létszámmal – 9 napirendi pontot
tárgyalt és fogadott el az önkormányzat december 18-án.
A polgármesteri jelentés elfogadása után 11 igen és egy tartózkodás
mellett elfogadták a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló rendeletet. Az összegek annyiban változtak, hogy a
korábbi összegeket felkerekítették. Ennek értelmében a képviselőknek
havi 80 ezer forintot, a bizottsági elnököknek az alapdíjon felül 40 ezer
forint tiszteletdíjat fogadtak el, míg a nem képviselő bizottsági tagokat 20
ezer forint tiszteletdíj illeti meg a most kezdődött ciklusban. Muraközi
István szóbeli kiegészítésében elmondta: az önkormányzat már az előző
ciklusban utat mutatott spórolásból, hiszen a korábbi több alpolgármester
helyett egyet választott, illetve jelentősen csökkent a képviselő testületi
tagok, majd a bizottságok száma is, ami végső soron megtakarítást
eredményezett.
Elfogadták a képviselők 2015 első félévi munkatervét, így a szokásoknak
megfelelően havi egy testületi ülés lesz ütemezetten.
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Döntött a testület a pénzforgalmi számlák vezetéséről, aminek eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdú Takarék Takarékszövetkezet nyert. A pénzügyi iroda vezetője elmondta: míg korábban a számlavezetés 6-7 millió forintba került, a jövőben ennek feléért vezeti a takarékszövetkezet az önkormányzat számláját, így a megtakarítandó összeg
egy személy éves bérét eredményezi.
Visszavonta az önkormányzat a Toldi utca 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló önkormányzati határozatát, mivel ott civil egyesületek
működnek, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást
kötött.
Arról is döntöttek a képviselők, hogy továbbra is támogatják a helyi
közlekedést igénybe vevők kedvezményét, 2500 Ft/fő/hó mértékben.
Intézkedési tervet fogadtak el az Állami Számvevőszék által megfogalmazott irányelvek figyelembe vételével a tartós gazdálkodási egyensúly
megteremtésére.
Nyírő Gizella

Újévi beszélgetés Muraközi István polgármesterrel
Olvasóink megszokhatták már, hogy
az újév küszöbén évértékelésre,
előretekintésre kérjük városunk
polgármesterét. Így volt ez az idén is.
Hogy teltek az ünnepek?
– fordultunk az év első munkanapján
Muraközi Istvánhoz

- A Karácsonyt családi körben töltjük. Ennek megvannak a
kötelező és önként vállalt részei. A Szent estét szűkebb családi
körben ünnepeljük. A családban örvendetes módon mindig
vannak fiatal gyermekek, így mindig különleges élmény látni az
ő boldog arcukat az ajándékok bontásakor. Mi, nagyobbak
pedig beszélgetünk a szépen terített asztal mellett és közben
eszegetjük a karácsonyi étkeket. Mivel a családban jócskán
van István és Kamilla, még az ünnep további részében is
találkozunk. Most éppen mi voltunk a vendéglátók, így nálunk
volt nagy sürgés-forgás. Egyébként sokat tudtunk pihenni az ünnepek
alatt, ami azért is volt fontos, mert egy igen fárasztó év van mögöttünk.
Még fontos megemlíteni a Tankcsapda koncertet, ami már kötelező eleme
az év végi programoknak, illetve a szilveszter estét, melyet idén barátainkkal Budapesten töltöttünk el. Az újév első napjaiban pedig a Széchenyi
Gyógyfürdőben próbáltuk kipihenni a fáradalmakat és regenerálni
szervezetünket.
- Az újév első napjai alkalmasak arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk 2014-re,
úgymond számvetést készítsünk. Arra kérem, tegyük meg ezt most!
- Való igaz, és hozzátenném még azt, hogy most már 2015 megoldandó
feladataira is koncentrálnunk kell. 2014 különleges év volt, abban az
értelemben, hogy tavaly három választás is volt hazánkban, ami embert
próbáló időszak volt. Szerintem a magyar társadalom bele is fáradt
rendesen. Igaz ez még azokra is, akik nem igazán érdeklődnek a politika
iránt, de a kampány mindenkihez elér, és valljuk be, sokakat ez irritál,
fáraszt. Beleköltözik a mindennapokba, ott van a munkahelyeken, a
szórakozó helyeken, sőt még a családokban is. Hatványozottan igaz ez
azokra – gondolok itt magunkra – akik aktívan részt vettünk mindhárom
kampányban. Mindenesetre én is azt gondoltam, hogy most egy kicsit
nyugalmasabb időszak következik, amikor jobban a mindennapi munkára
tudunk koncentrálni. Azt gondoltam, hogy a hadi állapotok után konszolidáltabb békeidők jönnek. Azt hiszem, ebben sokan tévedtünk. Pedig
előttünk, önkormányzatok előtt is rengeteg feladat van, amit így is-úgy is
el kell végeznünk.
2015 nemcsak újévet jelent számunkra, hanem egy új ciklus kezdetét is,
annak minden izgalmával, titokzatosságával. Felállt az új testület, megvoltak az első ülések, de a java még hátravan. Ez a ciklus ráadásul 5 évig
tart, ami egy újabb különlegesség. Ez a ciklus ráadásul egybeesik a
2014-2020 közötti Európa Uniós fejlesztési ciklussal is, ami különleges
feladatokat ró ránk. Szeretnénk ismét legalább annyi fejlesztést megvalósítani, mint az előző ciklusban. Rengeteg projekt előkészítése megtörtént.
Arra várunk, hogy kiírásra kerüljenek a pályázatok – azaz eldördüljön a
startpisztoly – és azonnal tudunk kezdeni legalább 3-4 beruházást. De a
város által megvalósítandó pályázatok mellett szükség van arra is, hogy
a gazdasági társaságok, civil szervezetek legalább olyan felkészültek
legyenek és legalább annyi pályázatot nyújtsanak be, mint mi, mert csak
abból lesz munkahely, gazdasági eredmény, biztos megélhetés a
családoknak, végső soron jólét. Mi - Berettyóújfalu Város Önkormányzata
- ennek csak a kereteit tudjuk biztosítani, mi csak az itt élők életkörülményein tudunk – korlátozott mértékben - javítani, azzal, hogy felújítjuk a

Háziorvosi Rendelőt, felújítjuk óvodáinkat, fejlesztjük a Bihar Termálliget
gyógy-szolgáltatásait, utakat, járdákat építünk. Az itt élő emberek ennek
csak akkor tudnak örülni, ha van biztos megélhetésük, munkahelyük,
biztonságban érzik saját maguk és gyermekeik jövőjét. Ezért van szükségünk egymásra. Az itt működő vállalkozások és a város egymásra van
utalva, csak együtt tudjuk jobbá tenni az emberek életét.
- Fejlesztés vagy működőképesség? Melyik élvez prioritást a város hamarosan
elkészülő költségvetésében?
- Bár sokan azt gondolják - és részben igazuk is van - hogy még több
fejlesztés kellene, még több utat, járdát, csatornát kellene építeni, azt
gondolom, hogy egy ilyen kisvárosnak, mint Berettyóújfalu alapvetően
működési költségvetést kell megvalósítani. Mert mit ér az az erőltetett
fejlesztés, ha a kötelező feladatainkat nem tudjuk elvégezni. Mit ér az családi példánál maradva – ha a hitelre megvett autónak már a részleteit
sem tudom fizetni, tankolásra sincs pénz, a gyermekeknek sem tudok
zsebpénzt adni, a villanyszámla pedig nincs kifizetve. Talán érzékelhető,
milyen vékony határmezsgyén kell egyensúlyoznunk, hogy mindenre jusson
forrás és még a terheink se nőjenek. Egy város költségvetésének 4/5-e
működési forrás és csak 1/5-e fejlesztés. Ezt kell szem előtt tartani. Nem
kockáztathatjuk a működés biztonságát. Én továbbra is azt tekintem
legfontosabb feladatomnak – még ha ezért meg is köveznek – hogy
városunk biztonsággal üzemeljen. Működjenek óvodáink, bölcsődénk,
hivatalunk. Legyen közétkeztetés, segítsük a rászorulókat, legyen közvilágítás és még folytathatnám.
Ebben az évben tovább alakul, formálódik az önkormányzatok költségvetése. Bizonyos feladatok átkerülnek a járáshoz, sok feladat – annak
forrásigényével egyetemben – pedig a településekhez kerülnek. Minden
ilyen átalakulást le kell követnünk, hozzá kell igazítanunk a hivatali
struktúrát a megváltozott feladatokhoz. Nem lehet az elmúlt évtizedek
szokásai alapján szerveznünk munkánkat. Mindig meg kell újulni. Áramvonalasabbá kell tennünk a rendszerünket. Most ennek a kialakítása van
folyamatban. Az év elején, amint megismerjük költségvetésünk fő számait,
haladéktalanul hozzákezdünk annak tervezéséhez. Február közepéig kell
benyújtani és a hó végéig elfogadni. Hatalmas munka lesz, de rendkívül
fontos, hisz benne lesz az egész 2015-ös esztendő. Reményeink szerint
egy újabb munkával teli, tartalmas, sikereket és szép emlékeket is fog
Fotó: Kogyilla Zsolt
mindannyiunk számára hozni. Ennek reményében kívánok a Bihari Hírlap
olvasóinak és Berettyóújfalu minden polgárának eredményekben
gazdag, boldog új esztendőt!
Nyírő Gizella
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Parlamenti hőmérő
Az Országgyűlés őszi ülésszakának 24. ülésnapja
2014. december 8-án, hétfőn
Tisztelt Országgyűlés! Vitányi István, a Fidesz képviselője interpellációt
nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: „Infrastrukturálisan is elindulhat a fejlődés Biharban” címmel. Képviselő úré a szó.
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ma már gazdasági számokkal alátámasztott tény, hogy a kormány
2010 óta rendkívül sokat tett azért, hogy Magyarország elmozduljon a
tönk széléről. A gyenge ország és a passzivitásra ítélt lakosság helyett
egy erős állam és egy aktív polgárság képe rajzolódik ki immár 2014ben. Majd’ 200 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság, és ezzel egyidejűleg
rég nem látott szintre csökkent a munkanélküliség. A kormány zászlajára
tűzött teljes foglalkoztatottság eléréséhez azonban tudjuk, hogy további
munkahelyteremtésre van szükség. Köztudomású, hogy egy térség munkahelyteremtő képességét nagyban befolyásolja infrastrukturális fejlettsége, amely egyrészről fontos befektetői szempont, másrészről nagyban
növeli a helyi lakosság mobilitását. Az elmondottak fényében Biharban
különös jelentőséggel bír a 35-ös és az M4-es autópálya fejlesztése.
Álláspontom szerint rendkívül indokolt, hogy Berettyóújfalutól a határig
autópálya vezessen, illetve Debrecentől déli irányba az M35-ös autópálya meghosszabbításra kerüljön Berettyóújfaluig, így csatlakoztatva a
közlekedőket az M4-es úthoz. Az itt élők így könnyebben juthatnak el a
fővárosba és egyéb, távolabb fekvő régiókba. A debreceni repülőtér
megközelíthetősége is jelentősen javulna, elősegítve a gazdasági
fejlődést és a lakosság bekapcsolódását az ország vérkeringésébe.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az autópályák mellett a vasúti közlekedés
fejlesztésére is kellő figyelmet fordítsunk. A személyszállítás mellett a
teherforgalom szempontjából is lényeges, hogy Püspökladánytól a román
határig a vasút felújítása és villamosítása megtörténjen. Az intézkedéssel
rövidülne a menetidő, és növekedne az áruszállítási lehetőség is.
Mindezek alapján tisztelettel kérdezem az államtitkár urat, hogy ebben a
kormányzati ciklusban megkezdődhet-e az M4-es és az M35-ös autópálya fejlesztése. Elindul-e Püspökladánytól a határig a vasútvonal felújítása
és a villamosítása? Az uniós költségvetési időszak végére befejeződhetnek-e ezek az infrastrukturális fejlesztések Biharban?
Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiból.)
ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak.
TASÓ LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár kivonatos
válasza: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képvise-
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lő Úr! Az interpellációjában feltett kérdések megválaszolása előtt szeretném megerősíteni, hogy valóban történt változás, jótékony változás, hiszen
látjuk megmozdulni Hajdú-Bihar megyét és a régiót is. Ettől függetlenül
fontos, hogy a közlekedéspolitika igazodjon a kihívásokhoz, mert nincs
olyan terület, nincs olyan ágazat, amelyre ne lenne befolyással a közlekedéspolitika hatása. A kormány augusztusban fogadta el a nemzeti
közlekedési infrastruktúra-fejlesztési stratégiát, és az irányelvei mentén
nemrégen összeállította azt a programlistát és programhalmazt, amelyet
meg akar valósítani. Egy biztos, hogy nagyon sok beruházás indul el a
következő években, és örömmel tájékoztatom a közvéleményt és a jelenlévőket arról, hogy Hajdú-Bihar megyében is komoly projektek indulnak
útjára. Az ön kérdése szerint négy igazán komolyat lehet megjelölni,
amely a 23 milliárd forintos értékhatárt meghaladja. Ezek közül kezdeném azzal, amit a képviselő úr elsőként említett, az M35-ös autópálya
Debrecentől Berettyóújfaluig történő megépítésével. Ez egy nagyon fontos
beruházás, főleg akkor, ha hozzátesszük, hogy megépül a nemzetközi
repülőtérhez történő bekapcsolás is. Január közepétől indulhat az a 300
méter hosszú irányvonat is, amely a trimodális központból fogja szállítani
a kikötőkből érkező rakományokat. A mintegy 25 kilométer hosszúságú
fejlesztés a következő évben remélhetőleg már abba a stádiumba kerül,
hogy a közbeszerzés kiírásra kerülhessen.
Az M4-es út Berettyóújfalutól Nagykerekin keresztül az országhatár
kilépési pontjáig a legjobban előkészített beruházása Magyarországnak.
Ebben a műfajban talán az a leggyorsabban indítható. Úgy véljük, hogy
talán őszre, de legkésőbb a következő év, 2016 tavaszára a munka
megkezdődhet. A Püspökladánytól Biharkeresztesig tartó szűkkeresztmetszet-kiváltás és villamosítás egy kisebb beruházás ugyan, de mindenképpen nagy jelentőséggel bír majd abban a térségben. A Ladány-Debrecen
közötti vasútvonal-fejlesztés pedig egy hatalmas beruházás, amely
egyértelműen lehetővé teszi majd, hogy Budapesttől Debrecenig 160
kilométeres sebességgel tudjanak menni a vonatok, és a közlekedési
feltételrendszer alapvetően javuljon. Hozzá kell még tennem, hogy
Szajoltól Debrecenig el fog készülni az az európai szabványnak megfelelő biztonsági rendszer is, amely a komfortunkat tovább fogja fokozni és a
biztonságunkat meg fogja erősíteni.
Ennek reményében szurkolok, és mondom képviselő úrnak is, segítsen
abban, hogy a lakosság is megismerje ezeket a fejlesztéseket, amelyek
mindenki számára hasznosak lesznek, Magyarország számára, az ott élő
emberek, a magyar családok és a magyar vállalkozások számára is.
Köszönöm szépen a kérdését. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ.
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr
válaszát elfogadom, hiszen mind a három feltett kérdésre pozitív választ
adott, és reményemet fejezem ki a vonatkozásban, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a bihari térségben új munkahelyek teremtődjenek, és a bihari térség végre kikerüljön a 37 leghátrányosabb
térségből.
Abban is bízom, hogy ezek a fejlesztések közelebb hozzák az erdélyi
magyarságot a határ mentén és a határ túloldalán élőkhöz, és ezek a
fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpát-medencei gazdaság
integrációja még inkább kiteljesedjen. Köszönöm szépen. (Taps a
kormánypártok soraiban.)

A jubiláló véradókat köszöntötték
A Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete a
Vöröskereszt bázisiskolájában, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornatermében köszöntötte a jubiláló
véradókat.
A térség önzetlen donorait Bónácz János alpolgármester köszöntötte, aki kitért arra, hogy tavaly a
Vöröskereszt napjára, idén pedig az Önkéntesség
Világnapjára esett ez a szép gesztus, amikor is
terített asztalnál, hangulatos zene és színvonalas
produkciók közepette jutalmazhatják meg a 10-2030-40-50-60-70, sőt, százszoros véradókat.
Dr. Korcsmáros Ferenc, a szervezet területi elnöke az
önkéntesség mellett az embertársak iránti felelősségre hívta fel a figyelmet. Bejelentette továbbá, hogy
egyre nagyobb az igény a vér iránt, miközben egyre
csökken a véradók száma. Éppen ezért vezették be
mostanság azt, hogy aki vért kapott, azt matricával
emlékeztetik arra, mekkora életmentő segítséget
jelent a véradás.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A kapitányságon toboroztak

.

Nyílt napot tartottak a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, ahová a
rendészeti hivatás iránt érdeklődő középiskolásokat várták.
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető – Barcai Péter, Vadász István,
Blahóné Vajda Enikő és Farkas Attila – munkatársai jelenlétében tájékoztatta az elsősorban a helyi Bessenyei Szakközépiskolából érkezett V. éves,
biztonságszervező tagozaton tanuló fiatalokat. Szólt az elöljáró a
rendőrség szervezeti felépítéséről, feladatköréről, a különböző szakterületekről – közlekedés, rendészet, igazgatásrendészet, stb. – de közölte
azt az európai uniós elvárást is, mely szerint 2050-re el kell érni, hogy

Felügyelő bizottság
a kórházban
December 18-án tartotta a Gróf Tisza
István Kórház a kórházi felügyelő tanács
alakuló ülését. A Felügyelő Tanács
Fotó:
Kocsis Attila
tagjai:
Demeter Erzsébet, Domokos
Józsefné,
Gombos
Irén,
Hamza
Gáborné, Dr. Kiss Edit, Panyi József,
Porkoláb Lajos, Sominé Koncz Ildikó, Dr.
Szénási György. az alakuló ülés a
tanács elnökének Porkoláb Lajost
választotta meg.

egyetlen ember se haljon meg az utakon. A kapitányságvezető szólt arról
a különleges státuszról is, ami a kapitányság határ menti elhelyezkedéséből adódik. Tájékoztatójából kiderült: évente 4 és félmillió személy és 800
ezer ki-belépő jármű fordul meg az ártándi határátkelőn.
Hegedűs Diana Nerina, próbaidős rendőrőrmester, a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola végzős hallgatója előadást tartott a szakközépiskola
képzéseiről, a felvételi eljárásról, a követelményekről, a nappali tagozaton folyó képzés mindennapjairól.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Buli, buli hátán!
Mennyire vártuk a karácsonyt, a szilvesztert, és
még nincs vége! A téli bálozás még csak most
kezdődik igazán. Ilyenkor szűkebb és tágabb
ismeretségi körünkben szeretünk szórakozni:
meghitten, egymáshoz bújva, vagy jó kedvvel, a
tömeggel bulizva. Városunkban szerencsére
mindenre van lehetőség, civil klubokban,
művelődési
központban,
sportcsarnokban,
iskolákban. A lényeg, hogy együtt legyünk és
érezzük, fontosak vagyunk mások és a magunk
számára is. Kiemelkedő az évet lezáró szilveszter, hiszen ez az ó év búcsúztatása és az újév
kezdete. A régi és a modern vegyítése, a retro
és a jövő zenéje. És már helyben is vagyunk. Az
idősebb és a fiatalabb korosztály kulturált

közös szórakozása, amelyre az idén a Retro
Klubban szép példát láthattunk. Családok,
baráti körök, egyedül állók léptek át a múlt és
jelen nagy slágereivel igazi buli hangulatban a
2015-ös évbe. Volt, aki billiárdozott,
bowlingozott, beszélgetett, vagy éppen a
táncparketten tombolt, de éjfélkor egy pillanatra mindenki eggyé vált a Himnusz hangjaira. És
akkor már tudtuk, ezt folytatni kell! Pótszilveszter, tini buli, retro party, mert mindenkinek
szüksége van örömre, pozitív kisugárzásra,
energiára ebben az évben is.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok eredményekben gazdag, boldog új esztendőt városunk
lakóinak!
Halics Attila
2015. január Bihari Hírlap
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Munkatársaink szakmai sikere
A Nemzeti Élelmiszer-lánc
Biztonsági Hivatal (NÉBIH)
támogatásával az Étrend
Magyar
Konyhafőnökök
Egyesülete
(ÉTREND),
a
Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségével
(KÖZSZÖV) 2014-ben már
negyedik alkalommal hirdette
meg az OKÉS közétkeztetési
szakácsversenyt,
idén
két
kategóriában: „A” napi 3
fogásos menü és „B” rendezvény 3 fogásos menü.
Örömmel adjuk közre, hogy Földesiné Dávid Ibolya szakács és Kathóné
Papp Éva élelmezésvezető kolleganőink, a Közintézmények Szolgáltató
Irodája alkalmazottai a verseny első fordulóját sikeresen teljesítve
bejutottak a második fordulóra, a saját kategóriájukban („A” napi 3
fogásos menü) behívott 11 csapat közé. Versenyzőink Böl-csibe csapat
néven indultak a jeles versenyen. Felkészülésüket Berettyóújfalu Város
Önkormányzata támogatta, melyet ezúton is köszönünk. A felkészülésben
nagy segítséget nyújtott Nagy Sándorné Anikó kolleganőnk.
Földesiné Dávid Ibolya szakácsként dolgozik a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde bölcsődéjében üzemelő befejező konyhán, Kathóné Papp Éva
pedig élelmezésvezető, többek között hozzá tartozik a bölcsődei befejező konyhával kapcsolatos élelmezésvezetői feladatok ellátása. Éva és
Ibolya minden újításban partnerek, törekszenek - a jogszabályi előírásoknak megfelelően és azon túl is - az egészséges étrend kialakítására, a
gyermekek változatos étrenddel történő megismertetésére. A bölcsődével
egyeztetve új recepteket próbálnak ki, melyeket a gyerekek örömmel
fogadnak.
A második forduló 2014. november 29-én Budapesten, a Gundel Károly
Vendéglátóipari Szakközépiskolában került megrendezésre. Versenyzőinknek 3 óra állt rendelkezésükre a korábban receptúrával és fotóval

nevezett 3 fogásos menüből 15 adag elkészítésére. Mindannyiunk számára nagy büszkeség, hogy munkatársaink a zsűri elismerő oklevelét
vehették át kiemelkedő teljesítményükért.
A rendezvény nagy sajtónyilvánosságot kapott. Versenyzőink munkahelyüket, városukat is becsülettel képviselték. Kitartásukat, szorgalmukat,
többletmunkájukat ezúton is köszönjük. További munkájukhoz sok sikert és
nagyon jó egészséget kívánunk!
Az Élelmezés szaklap aktuális számában „Mert a jó dolgok a bölcsiben
kezdődnek” címmel cikk jelent meg, melyben Muraközi István Polgármester
Urat kérdezték a közétkeztetéssel kapcsolatos időszerű témákkal kapcsolatban, valamint természetesen a versenyzőket a felkészülésről, élményeikről, tapasztalataikról. A cikk a http://elelmezes.hu/elelmezes-szaklap
/aktualis-szam/ oldalon, valamint Berettyóújfalu honlapján is megtalálható.

Képeink forrása: Élelmezés szaklap
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Különleges Mikulás-ünnep az Arany János Gyermekotthonban
Nem mindennapi ünnepségben volt részük az állami gondoskodásban élő
Arany János Gyermekotthon lakóinak. Egykori állami gondozottak
gondoltak egy merészet: társas játékokkal, ajándékcsomagokkal lepik
meg a mai lakásotthonok lakóit.
Az ötlet a Debrecenben élő Kiss Eleonórától származott, aki az egyik
közösségi portálon tette közé a felhívást, s rengetegen álltak a kezdeményezés mellé. Az külön öröm volt számukra, hogy még a Mikulás is közülük
került ki, Erdős Eszter személyében, aki egy-egy - rímekbe foglalt - versike
kíséretében adta át a Mikulás-csomagot a megszólítottaknak.
Az intézmény dolgozói – Fodor István igazgatóval egyetemben – örömmel

fogadták a kezdeményezést, mert úgy vélik, maradandót nyújtottak
egykor a ma már felnőtteknek, akik közt a szociális gondozótól, a takarítónőn át a sikeres vállalkozóig, az élet minden területén dolgoznak az
egykori állami gondozottak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Nadányi-Mikulás
Műsorral és ajándékkal érkezett a Mikulás a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ színháztermébe december 6-án. Kicsik és nagyok, gyerekek,
unokák, szülők és nagyszülők örömére Mohos Péter és Dánielffy Zsolt
műsorának tapsolhatott a közönség, s a közös éneklés, verselés végén
mindenkinek jutott édesség a Mikulás puttonyából.
/Nyírő Gizella/
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Advent Székelylengyelfalván
Ebben az évben, immár hetedik éve a Bihari és a
Megyei Népfőiskola gyűjtést szervezett a
székelylengyelfalvi gyerekeknek. Játékok, könyvek
indultak útnak december 14-én, advent harmadik
hétvégéjén Székelylengyelfalvára. Az ajándékaink
jelképezték a nemzeti összetartozásunknak.
Az idén is nagyon sokan csatlakoztak a gyűjtésünkhöz. Magánszemélyek mellett két általános
iskola is bekapcsolódott. A Széchenyi István
Tagiskola tanulói több mint hatvan csomagot
állítottak össze a gyerekeknek és külön öt
csomagot küldtek az Orbán Balázs Általános
Iskolába. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulói a csomagokon kívül tankönyvekkel és
ruhákkal gazdagították a faluban élőket.
A zsúfolásig megtelt Szent Erzsébet nevét
viselő kistemplomban a plébános úr a szeretetről, az ajándékozás öröméről beszélt a misén.
Bálint Domokos, az egyház főgondnoka ezekkel
a szavakkal köszönte meg a berettyóújfaluiak
ajándékait: „Keresem a szót, keresem a
hangot”, egy dalszöveg bevezető sorai, nekem
is ezek a szavak jutottak eszembe. Én is keresem
azon szavak ötvözetét, melyekkel megköszönjem ajándékaitokat. Hirtelen nem is tudom
hányadik alkalom, hogy a fáradtságot, az
utazás viszontagságait félre téve, az áldozatot
vállalva jöttök és hozzátok a karácsony közelségét, a szeretet melegségét, az ajándékozás

örömét. Ezen tépelődéseim
közepette a szemem megbotlott az alábbi idézeten, mely
egy elég régi elmélkedő
agyából pattant ki és így
hangzik: „ Úgy nem szabad
élnünk, hogy ne tudja senki
rólunk, hogy mi éltünk, de
inkább úgy élni, hogy valamilyen emlékkel bizonyítsuk,
hacsak lehetséges a mi életünket.” A ti életetek egy ilyen
fajta momentumnak a része,
hogy valamilyen emlékkel
bizonyítsátok a Ti életeteket. Ajándékot hoztatok, amely emlékként marad meg a szívekben,
emlékben, hisz az anyag megsemmisül, de az
élmény megmarad. Az emlék először és mindenképp azokban valósul meg, tudatosodik, akik
részesedtek, akik megtapasztalták, megtapasztalják a ti és az otthon maradott berettyóújfaluiak szeretetét ezen szeretetcsomagok átvételén
keresztül, melyekkel megajándékozzátok a
székelylengyelfalvi gyereksereget.”
Ezután következett a legszebb pillanat, amikor
a gyerekek csillogó szemmel várakoztak, hogy
átvehessék ajándékaikat. A 290 fő lakosú falu
67 tizennyolc éven aluli gyermeke kapott tőlünk
karácsonyi csomagot. Néhány gyermek tolmá-

csolta a küldöttségünknek köszönetét, áldást
kértek ránk és az otthon maradottakra. A közös
fotózásra alig tudtuk rávenni a gyerekeket, mert
mindenki már a csomagbontás izgalmában volt,
találgatták, hogy vajon az idén ki mit kapott.
A mise után a berettyóújfalui küldöttség megkoszorúzta Orbán Balázs és Hajdó István
főesperes szobrát.
Ezúton szeretném megköszönni a népfőiskolák
nevében azoknak a segítségét, akikkel elvittük
az ajándékokat a Hargita tövében megbújó
csodálatos kis faluba: Körtvélyesi Viktor, Dr.
Gömöri György, Dragomán György, Dr. Iszlai
Sándor, Nagy Istvánné és Nagy István.
Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskola elnöke

Meggyulladt az utolsó adventi gyertya is
Lassan véget ér az adventi várakozás időszaka, s ránk köszönt a Karácsony!
Berettyóújfalu főterén, a Szent István téren, advent négy vasárnapján meggyulladtak a béke, szeretet, hit és remény gyertyái, amelyeket idén először nem
városvezetők, politikusok, hanem köztiszteletben álló személyek gyújtottak meg.
December 21-én a református gyülekezet kórusának műsora és Orosz Béláné
Farkas Réka lelkésznő adventi áhítata után Dr. Nagy Gábor, a Gróf Tisza István
Kórház nyugdíjas igazgatója, Berettyóújfalu díszpolgára gyújtotta meg a 4.
gyertyát.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Generációk karácsonya
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme adott otthont a Bihari
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár Generációk karácsonya elnevezésű
rendezvényének 2014. december 16-án.
Kocsis Csaba megnyitó szavai után a BARANTA Egyesület regölését
hallhatta a megjelent nagyszámú közönség. Ezt követően a Városi Zeneiskola zenepedagógusa, Tóth Gyula tanítványainak bemutatója következett. A közismert dalokat a közönség lelkesen énekelte. Ezután a József
Attila Általános Iskola 2/A osztálya, kiegészülve három fő 3. osztályos
diákkal vette birtokba a színpadot, ahol betlehemi játékot mutattak be,
mely nagy sikert aratott a közönség soraiban.
A programot a Négypatkó Együttes és a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre zárta.
A rendezvényen ifjak és örökifjak, nagymamák és unokák mind jól érezték
magukat, a fellépők igazi karácsonyi hangulattal töltötték meg a színháztermet.
Kép és szöveg: Csarkó Imre

Biharországi Esték

Hagyományteremtő szándékkal indult útnak 2014. december 16-án a
Biharországi Esték nevet viselő program. A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Bihar Vármegye Képgaléria terme adott otthont a Bihari Múzeum
és Sinka István Városi Könyvtár rendezvényének.
Kocsis Csaba bevezető szavait követően Szűcs László főszerkesztő mutatta
be a Várad c. kulturális folyóiratot és a Biharország c. havilapot. Az előbbi
irodalmi, művészeti, kortárs képzőművészeti folyóirat, míg utóbbiban
szintén nagy teret kap a kultúra, de emellett az egyház, a sport, az egészség valamint a történelem és a helytörténet is megjelenik. Nagy előnye,
hogy interneten is elérhető, így a nyomtatott példányszámot meghaladó
olvasója van az elektronikus felületen.
A lapok bemutatását követően a már 6 éve, minden év novemberében
megtartott Nagyváradi könyvmaratonról esett szó, ahol az ebben az
időszakban megjelent új kötetekből olvasnak fel, olvasó-szerző találkozókat rendeznek, valamint kisebb koncertekkel színesítik a programot. Ennek
kapcsán mutatta be Péter I. Zoltán író, újságíró, helytörténész legújabb
könyvét, mely „A Zöldfától a Kék macskáig – nagyváradi vendéglők a
Monarchia idején” címet viseli. A szerzővel Szűcs László beszélgetett. A
jelenlévők megtudhatták, többek között azt, hogy mi volt a különbség az
étterem, a vendéglő, a „korcsma” és a bodega között, és az is kiderült,
hogy abban a korban megfizethetők voltak a vendéglők, különösen sok hal
és vadétel szerepelt az étlapokon, ugyanakkor a konflis az állomástól a
Fekete Sas szállóig ugyanannyiba került, mint egy ott eltöltött éjszaka.
Nagyvárad kapcsán természetesen Ady Endre is szóba került, érdekes
történetek hangoztak el a költőről.
A program zárásaként a szerző jövendőbeli terveiről beszélt és részleteket
olvasott fel könyvéből.
Kép és szöveg: Csarkó Imre
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hirdetés

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a
kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”
- Búcsú Csorba Györgytől -

Máté evangéliumának idézett szakaszában szól hozzánk
a Teremtő igéje, melyben valamennyien megnyugvást
lelhetünk, és láthatjuk az egyetlen igaz út végét. És látta
ezt a mai értelemben vett éttermek ősatyjának tekinthető Boulanger úr, aki 1765-ben
kiírta ezt az igeszakaszt üzlete ajtajára. Mély hittel várva az üdvösséget, kortársai és
maga e világi pályáját is igyekezett az isteni parancsot követve emberivé tenni.
Mi más juthatna eszünkbe akkor, mikor közösségünknek olyan tagját veszítettük
el, aki ugyanezt a hitet és lelki többletet sugározta felénk nap mint nap. Csorba György
elválaszthatatlan részévé vált városunknak, mindennapjainknak, ünnepi alkalmainknak,
közösségi együttléteinknek. A Bedőn töltött évek után már családos emberként került
Berettyóújfaluba, és épp egy negyedszázadot töltött közöttünk. Huszonöt esztendő isteni
mércével mérhetetlenül kevés, de egy teljes élet részeként most látszik csak, mennyi minden
belefér. Sokan csak úgy gondolnak rá, mint az egyik jól menő berettyóújfalui vállalkozóra,
aki évekkel ezelőtt létrehozta a Móló Panziót, hogy a megnövekedő nemzetközi forgalomban utazóknak legyen hol megpihenniük. Aztán gyarapodott, fejlesztette saját
ismereteit és persze üzletét is. Majd következett a korábban több néven is működő, de
mindenkor jelentős belvárosi étterem feltámasztása. (Ki hinné, hogy a restaurant szó egyik
alapjelentése a gyógyító, helyrehozó.) A Bella Costa név mögül gyorsan kivillant a
mediterrán hangulat, de először belépve azonnal megkaptuk az otthon melegséggel teli
nyugalmát is. Mindkét vendéglő hamarosan meghatározó közösségi hellyé is vált. A maguk
állandósult vendégköre mellett azonban minden újonnan betérőt úgy fogadtak, mintha a
saját otthonukba betérő, régen látott jó ismerős lenne.
A városba érkezőket, az önkormányzat, valamelyik intézményünk, civil közösségünk meghívottjait nyugodt szívvel bíztuk rá, hisz tudtuk, hogy nála azt fogják megkapni a
jól hangzó bihari vendégszeretetből, ami jócskán túlmutat a szavakon. És így is lett.
Berettyóújfalu, Bihar, Magyarország, a teljes Kárpát-haza, Európa és a nagyvilág.
Mindenhol hamar otthonosan mozgott, és mindenhonnan hazahozott valamit. És ezt nem
sajátította ki – bár meg is tehette volna –, hanem azonnal részesítette belőle az itthoniakat
is. Így lett olasz testvérváros, így teljesedtek ki a bihari, margittai, nagyváradi, vagy
éppen az erdélyi, felvidéki, szlovéniai, ausztriai kapcsolatok is. Itthon pedig minden olyat
támogatott, ami egy emberi közösség számára fontos. Egészségügyet, gyermeknevelést,
oktatást, kultúrát, szellemi és tárgyi örökséget, verseny- és tömegsportot. Életét a három
klasszikus alapérték vezette: az Isten által kijelölt úton haladva, a hazát mindenek előtt
szolgálva, de a család egységében élve.
Mindezt pedig nem hangosan, nem reflektorfénybe állva. Van egy mondás, mi
szerint a legrosszabb kerék veri a legnagyobb zajt. Innen magunktól folytathatjuk, hogy
mit ér egy csendes, stabil kerék. Biztos haladást, és biztos célba érést.
Felelősen gurul és biztos utat ad a rábízottaknak. Az pedig, hogy e mögött
mennyi erőfeszítés és munka van, csak sejteni lehet, de megtudni talán sohasem. Mindössze
49 évesen, éppen a Megváltó születése napján tért vissza oda, ahonnan mindnyájunknak
adatott. És hogy hányan is részesülhettünk az ő ismeretségének ajándékából, azt december 30-án, a bedői temetőben felállított ravatala előtt, hosszú sorokban várakozva láthattuk. És már hallottuk is az idézett igeszakasz folytatását:
„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és
nyugalmat találtok a ti lelkeitekben. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű!”

Csorba Gyuri bácsi emlékére
- Kocsis Csaba verse

Ikon Biharban
Csorba Gyurinak
odaátra
„Álomi kék az ég”,
vajon te kérted, vagy
fohászomban én?
A csorba ép, egész,
Itt vagyunk mind:
Erdély és Felvidék
Porcia és Margitta,
csonka bihari rész.
„Boldog az út,
amelyen mégy lélek,
mert nyugalmas hely
készíttetett néked... „
Száll az ének
(a diófán lógó
hangszóróból)
telünk telik véle.
Nem értenek
engem sem tégedet,
Magunk vagyunk
kérdés és felelet!
Felragyog a nap,
vadlibák az égen,
s kavarognak a szélben
sohasem múló
emlékek.
Mindenkinek
adtál magadból
és az ember gyarló,
elfogad mindent,
de adni, nem tud
úgy senki sem
– mint te adtál,
úgy senki sem.
Milyen egyszerű
lenne az élet,
Ha tenné a dolgát
minden lélek,
És abból, amit
az Istentől kapott,
visszaadna
egy-egy falatot.
Kicsi kis falu,
ahol felnőttél:
A temetésen több
az autó, mint ki lakja:
Képmásod ikon
– felnézünk rá,
s nagyot kondul
a temető harangja.
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A Magyar Református Szeretetszolgálat elszállította a 125 db tartós élelmiszerrel megtöltött Kék
Vödröt és a 99 db ajándékkal tele Nyilas Misi
csomagot Berettyóújfaluból, az arra rászoruló
családok karácsonyára.
Isten iránti hálaadással köszönjük minden kedves
adományozónak a segítségét.
Áldáskívánással:
A Berettyóújfalui Református Egyházközség
Nagy sikerrel szerepeltek a Járási Hivatal Fráter László termében a Bihari Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei és tanárai a december 19-re meghirdetett karácsonyi
hangversenyükön. A teltházas közönség előtt felléptek nemcsak szólisták, kóristák, hanem az
Ifjúsági Fúvószenekar tagjai is.
Fotó: Kogyilla Zsolt

Főzőcske, de finoman

Sörös csirke
Hozzávalók: 1 kg csirkecomb alsó vagy felső, de akár egész csirke is lehet 0,5 l sör a legjobb az
enyhén édes sör, akár barna. Só, bors, olaj, ha csak világos sör van otthon, egy kis méz.
A csirkét megtisztogatjuk, szárazra töröljük, sózzuk, borsozzuk, majd mindkét oldalát pirosra sütjük
egy kis olajon. Ha ez kész, felöntjük a sörrel és hozzáadjuk a mézet. Majd készre pároljuk. Akkor
jó, ha a sör sűrű szafttal vonja be a húst.
Szatmári Tünde
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hirdetés

AKTUÁLIS

Magyar Kultúra Napja
2015

Január 22. (csütörtök)
17.00
Gombos Ferenc tárlatának megnyitója
Közreműködik: Szentjobbi Vadvirágok Népdalkör

Január 17. (szombat) 10.30

A kiállítást megnyitja: Kocsis Csaba

Emléktábla-avatás
Kosztolányi Dezső Bihari (Berettyóújfalui és Nagyváradi) látogatásai
Bakó Endre irodalomtörténész előadása

Helyszín: Nagyvárad – Tibor Ernő Galéria
19.00
Magyar Kultúra Napi Gálaest

Apámmal utazunk című irodalmi összeállítás Kosztolányi Dezső 80
éve történt berettyóújfalui látogatása alkalmából

Helyszín: Nagyvárad – Szigligeti Színház

Közreműködik: Kocsis Csaba, Meleg Vilmos színművész, Traier-Kiss
Roland és a Négypatkó együttes

Január 23. (péntek)

Helyszín: Berettyóújfalu – Járási Hivatal I. emeleti előcsarnoka,
valamint Fráter László-terme

Kiállítás a Biharkeresztesi Nemzetközi Művésztelep anyagából

18.00
Közreműködik: Szederinda Együttes

Január 20. (kedd) 15.00

Helyszín: Berettyóújfalu – Bihar Vármegye Képgaléria

A magyarság műveltségi állapota – kerekasztal-beszélgetés

19.00

Helyszín: Bihari Népfőiskola székháza

Hajnali részegség – irodalmi est Csikos Sándor Érdemes művész
összeállításában

Január 21. (szerda) 16.30

Közreműködők: Csikos Sándor érdemes művész, Kóti Árpád, a
Nemzet színésze, és a Négypatkó együttes

Magyar Kultúra Napi civil rendezvény
Helyszín: Nagyvárad – Szent László Líceum díszterme

Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Január havi programja
6. 16.00: Tájak-Korok-Múzeumok
7. 16.00: Méhész klubgyűlés
14. 19.00: Újévi Operettgála
13. 18.00: Gombaismereti tanfolyam első alkalom
15. 16.00: Méhész egyesületi gyűlés
16. 13.00: Nők a XXI. században
28. 16.00: Méhész klubgyűlés
30. 10.00: ILCO klub
Február 25. 19.00: Bál a Savoyban – revüoperett
Csoportfoglalkozások:
Kedd 14.00: Népdalkör
Kedd-csütörtök: 15.00: Nyugdíjas torna
Szerda 16.00: Berettyóparti Seniorok táncpróba
Vasárnap 14.00: Baranta

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város havonta megjelenő
közéleti magazinja
Felelős főszerkesztő: 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
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Helyszín: Berettyóújfalu – Nadányi Zoltán Művelődési Központ
színházterme

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár január végi programjai:
Január 24-én szombaton 14.00-16.00 óráig
a múzeum nagytermében
Családi Múzeumi Délután,
ahol a furtai hímzéssel lehet megismerkedni,
Vendégeink:
a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület tagjai.
----------------------------------------------------------------------------------2015. január 29-én csütörtökön 17.00 órakor
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Bihar Vármegye Képgalériában
II. Biharországi Esték
a Biharország havilap,
a Várad kulturális folyóirat lapszámainak és
Elek Tibor: Markó Béla költői világa című monográfiájának
bemutatója.
Vendégeink:
Szűcs László - a Várad folyóirat főszerkesztője
Elek Tibor irodalomtörténész - a Bárka folyóirat főszerkesztője
Markó Béla - költő
Mindkét rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Anyakönyvi hírek
Születés 2014. november
4. Jakus Zsombor
(Jakus Zoltán Sándor – Kulcsár Angéla Lenke)
24. Barta Eszter
(Barta Ferenc Előd – Jakab Anikó)
24. Barta Anikó
(Barta Ferenc Előd – Jakab Anikó)
Születés 2014. december
5. Tollas Csaba
(Tollas Gyula – Balog Katalin)
10. Körtvélyesi Ádám
(Körtvélyesi Viktor – Bokross Eszter)
16. Simon Petra
(Simon Péter – Kiss Renáta)

Házasságkötés 2014. december
20. Karácson László Zsolt – Balázs Andrea
Elhunytak 2014. november
14. Makai Gyuláné Tollas Ildikó Juliánna (1956)
25. Pásztor Józsefné Megyesi Irén (1926)
28. Biatovszki József (1931)
Elhunytak 2014. december
13. Papp Imre Gyula (1939)
13. Fülöp Imre (1920)
13. Tóth Sándor (1938)
14. Rein Sándor (1920)
15. Bíró Imréné Hegedűs Zsuzsánna (1944)
15. Balogh Andrásné Rózsás Erzsébet (1957)
19. Gyüre Sándor (1943)
20. Szoboszlai Gyula Lajos (1938)
2015. január Bihari Hírlap
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Új frekvencián a Berettyó TV!
2015. január 1-től az Invitel kábelhálózatán új helyen, a C7-es
csatornán, a 189,25-ös frekvencián találja a Berettyó TV műsorát.

„Mini Bajnok” a Sportmászó Magyar
Kupa veszprémi záró versenyén

A MAKK KÁLMÁN MOZI JANUÁRI MŰSORA
12-13-14. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

12

EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁLYOK

Színes szinkr. amerikai-angol történelmi kalandfilm
12-13-14. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.30

16

GODARD: BÚCSÚ A NYELVTŐL
Színes feliratos svájci kísérleti film

15-16-17-18.csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

16

ELRABOLVA 3

Színes szinkronizált francia akciófilm
15-16-17-18. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.00

Nehézségi és gyorsasági kategóriában is
magyar bajnoki címet nyert Molnár Tamás a
berettyóújfalui Szirt Sport Egyesület sportmászója. 2014.12.21-én igazi karácsonyi hangulatban
megrendezett Padányi Kupán Tomi mellett Buti
Bence, Erdei Vanda és Molnár Ádám is kitűnően
szerepelt hiszen a négy résztvevő öt éremmel
térhetett haza.
Padányi Kupa eredmények: mini kategória
Molnár Tamás nehézségi arany, gyorsasági arany,
Buti Bence nehézségi ezüst, gyorsasági ezüst,
Molnár Ádám nehézségi 4. hely, gyorsasági 4.
hely, serdülő lány Erdei Vanda nehézségi bronz,
gyorsasági 4. hely.
A Széchenyi István Tagintézmény tanulói az év
során több mint hét alkalommal vettek részt
magyar kupa versenyeken / Szolnok, Szombathely, Kiskunfélegyháza, Zsombó, Miskolc,
Budapest Veszprém /.
Eredményességüket
bizonyítja, hogy a záró versenyen annak ellenére
hogy Fráter Janka és Molnár Tamás sérülések
miatt több versenyről is távolmaradásra kényszerült a különböző kategóriákban összesen tíz érmet
vehettek át.
Sportmászó Magyar Kupa 2014 eredményei:
Molnár Tamás mini: nehézségi arany érem,
gyorsasági arany érem, boulder 4. hely
Buti Bence mini: nehézségi ezüst érem, gyorsasági
ezüst érem, boulder ezüst érem,
Fráter Janka mini nehézségi ezüst érem, gyorsasági ezüst érem, boulder ezüst érem,
Erdei Vanda serdülő nehézségi bronz érem,
gyorsasági bronz érem, boulder 4. hely,
Fráter Iván gyerek nehézségi 5. hely, gyorsasági
5. hely, boulder 6. hely
Fráter Iván és Erdei Vanda elnyerte 2014 év ”Jó
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tanuló jó sportoló” címet is.
A gratulációk mellett köszönettel tartozunk a
szülők áldozatkészségéért az utaztatás megoldásában, a fenntartó intézményeknek a környezettudatos nevelési programban tervezett tehetséggondozó foglalkozások időkereteinek biztosításáért, továbbá a Szirt SE tagok segítő munkájáért. A
sportágban tevékenyen résztvevőknek köszönhetően ebben az évben tovább öregbíthettük a
berettyóújfalui sportmászás jó hírnevét. Az ország
sportmászó egyesületeinek összesített pontversenyében a Szirt Sport Egyesület 2014- ben az
előkelő 8. helyet foglalja el.
Szarka István tanár, sportmászó edző
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RENOIR

Színes feliratos francia filmdráma
19-20-21. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN - A FÁRAÓ TITKA 12
Színes szinkronizált amerikai családi kalandfilm

19-20-21. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.45

16

20,000 NAP A FÖLDÖN
Színes feliratos angol filmdráma

22-23-24. csütörtök-szombat Kezdés: 18.00
26-27-28. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

6

ASTERIX - AZ ISTENEK OTTHONA

Színes szinkronizált francia családi animációs film
25. vasárnap Kezdés: 18.00

6

ASTERIX - AZ ISTENEK OTTHONA 2D

Színes szinkronizált francia családi animációs film
22-23-24-25. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.30

12

DUMAPÁRBAJ

Színes magyar vígjáték
26-27-28. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.30

16

PÉNTEK BARCELÓNÁBAN
Színes feliratos spanyol vígjáték

29-30-31. csütörtök-szombat Kezdés: 18.00
Február 1. vasárnap Kezdés: 18.00

16

A HETEDIK FIÚ

Színes szinkr. angol-amerikai fantasztikus kalandfilm
29-30-31. csütörtök-szombat Kezdés: 19.45
Február 1. vasárnap Kezdés: 19.45

16

PARKOLÓ

Színes magyar játékfilm
Február 2-3-4. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

BARBIE: SZUPERHŐS HERCEGNŐ
Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

Február 2-3-4. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.30

6
6

ASZTAL KÉT FŐRE

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