
Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja            biharihirlap@gmail.com            XXV. évfolyam 6. szám             2015.  június

Szenzációs leletek

Megújult külsővel és még több tartalommal! www.berettyotv.hu

Kitesszük a szűrét Második az MVFC

Címlapfotó: A város napi kitüntetettek - Szűcs Endre

8  5 12

Széchenyi Programiroda nyílt ........................ 2
Az év múzeuma a Bihari Múzeum ................. 3
Átadták a városi díjakat ............................... 6-7



2. Bihari Hírlap 2015. június

K.Zs.

Egyedi fejlesztésbe kezdett a KLIK Berettyóújfa-
lui Tankerülete az intézményeiben tanuló 
gyermekek számára azért, hogy alapvető 
képességei minél jobban, nagyobb ütemben 
fejlődjenek. A program bevezetését a tanker-
ülethez tartozó intézmények vezetői közösen 
határozták el. A program finanszírozása az 
„Esélyt a bihari gyermekeknek” című 
TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0006 azonosító-
számú projekt biztosította. A projekt lényege az, 
hogy egy kiindulási állapot felmérését (szöveg-
értés, matematikai alapkompetenciák) követően 
minden gyermekről egyéni fejlesztő program 
alapján dolgoznak a pedagógusok tanulókkal. 
A szülők a gyermekek fejlődéséről konkrét 
tájékoztatást kapnak. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a fejlesztett területeken 
hatalmas előrelépés történt. A tanév során 
folyamatos tapasztalatcserét tartottunk a 

Berettyóújfalui Arany János Gimnáziummal, 
mivel ott is hasonló munka folyik. Az 1. év 
eredményeinek és tapasztalatainak megvitatá-
sára 2015. június 3-án zárókonferenciát tartot-
tunk a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában. A rendezvényt Muraközi István, 
Berettyóújfalu Város Polgármestere köszöntötte, 
kiemelve a kísérlet fontosságát és Gyökös 
Zoltán a projekt támogatását biztosító Bihari 
Gyerekesély Iroda vezetője nyitotta meg. A 
konferencián minden intézmény vezetője 
ismertette az iskolai szintű eredményeket, 
tankerületi szintű áttekintést végeztek, és megvi-
tatták a továbbfejlesztés lehetőségeit. A 
program szakmai segítője Kindrusz Pál mérés-
értékelési szakember a Debreceni Egyetem 
oktatója volt. A téma fontosságát mutatja, hogy 
jelentős számban érdeklődtek a módszer iránt 
más tankerületekből és más fenntartású 
intézmények vezetői is megtisztelték jelenlétük-
kel a fórumot. Jelen volt Filep Miklós a Hajdú-Bi-
har Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályá-
nak vezetője, Riczu Julianna a Hajdúböszörmé-
nyi Tankerület, Köles Krisztina a Derecskei 
Tankerület, Szandai Kázmér a Hajdúszoboszlói 
Tankerület és Tóth Lajos Árpád a Nyíradonyi 
Tankerület igazgatója is, mert a térségünket 
érintő nagyon fontos kérdéseket vitattunk meg.
A tanulók egyéni fejlődéséről a szülők a 
bizonyítvánnyal együtt is tájékoztatást kapnak 
és természetesen jövőre folytatás következik.

Kapornai Judit tankerületi igazgató

Fejlesztés a KLIK Bere�yóújfalui 
Tankerülete intézményeiben

Ünnepélyes keretek között adták át a Széchenyi Programiroda berettyóújfalui térségi irodáját a 
Kossuth u. 6 szám alatti Járási Hivatalban.  Az új kirendeltség legfőbb célja, hogy a 2014-2020-as 
Európai Uniós finanszírozási ciklusban minél több helyi és környékbeli vállalkozás sikerrel jusson 
pályázati forrásokhoz, információk és különböző szolgáltatások segítségével.
Muraközi István köszöntőjében úgy fogalmazott, komoly segítséget jelent az itt élő és dolgozó 
vállalkozásoknak a most megnyíló programiroda, abban, hogy a pályázati eljárások lebonyolítása 
minél zökkenőmentesebb legyen. 

Buzás László, a Széchenyi Program-
iroda Észak Alföldi regionális 
igazgatója köszöntőjében kiemelte, 
az elmúlt években, a térségbe 
kiemelkedően sok támogatás 
érkezett, mintegy 90 milliárd, 
melynek harmada közvetlen vállal-
kozásfejlesztés, nagyrészt az 
agráriumban. 
Elmondta, a jövőben hálózatbőví-
téssel országosan 60 kirendeltség 
várja az ügyfeleket, hogy helyben 
tudjon segíteni a gazdasági szerep-

lőknek. „Várjuk mindazokat, akik projektjeik megvalósításában segítséget igényelnek, illetve az új 
kiírások, új pályázati feltételek iránt érdeklődőket.” Az iroda megnyitása elsősorban azt a több 
ezer környékbeli vállalkozást szolgálja, akik sikeres pályázat esetén a 2014-2020-as EU pályázati 
ciklus forrásaihoz juthatnak hozzá az iroda által biztosított információk, szolgáltatások segítségével.
Pálfi Anikó járási hivatalvezető beszédében azt mondta, a közigazgatás eddigi átalakítása azt 
bizonyítja, hogy a szolgáltató ügyfélközpontúság a kormányzat célja. Az elmúlt időszakban a járási 
hivatalok mellett folyamatosan nyílnak a kormányablakok. Ezt a célt erősítik az államkincstári 
pontok mellett a most megnyíló Széchenyi Programirodák is. 
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő arról beszélt, az elkövetkezendő időszakban a gazdaság-
fejlesztési pályázatok kiemelt prioritást fognak élvezni, így a munkahelyteremtés kerül előtérbe, és 
ehhez minden segítséget meg kell adni a vállalkozásoknak.

Széchenyi Programiroda nyílt a Járási Hivatalban

Testületi ülés május végén
Május utolsó csütörtöki napján tartotta meg 
városunk képviselő testülete az év ötödik soros 
ülését. A hagyományosan első napirendként 
tárgyalt, az elmúlt időszak legfontosabb 
intézkedéseit soroló polgármesteri jelentés, és 
egy napirend visszavonásának kapcsán Murakö-
zi István szóbeli kiegészítése nyitotta az ülést. 
Mint fogalmazott, a szakképzés átszervezéséről 
szóló kormányrendelet tartalmazza a fenntar-
tóváltásban érintett intézményeket. E szerint a 
KLIK fenntartásában marad az Arany János 
Gimnázium és a Bessenyei György Szakközép-
iskolához kapcsolódó Arany János kollégium. A 
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül a 
Bessenyei György Szakközépiskola és annak 
Eötvös József tagintézménye is. A polgármester 
hozzátette, mivel a kormányrendelet nem érinti 
a Mátyás utcai volt Brózik Dezső iskolát, ezért 
ott mezőgazdasági képzés indulhat a szakmi-
nisztérium fenntartásában.
Elfogadták a temetői szolgáltatási díjakról szóló 
rendeletet. Ökrös Zoltán jegyző kiegészítéséből 
kiderült, az eddigi rész-szolgáltatások egyesé-
vel történő kiválasztása helyett a jövőben 
típusravatalozást alkalmaz a vállalkozás, 
melyből kilenc csomagot készítettek. A napirend 
kapcsán elhangzott: az új rendszer nem jelent 
többletköltséget, áremelkedéssel nem jár. 
Ugyancsak a Platinum Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalattal volt kapcsolatos a 
következő napirend, melyben elfogadták a 
vállalkozás elmúlt évről szóló beszámolóját. A 
polgármester kiemelte, az elmúlt évben az 57 
önkormányzat tulajdonában lévő vállalat 
legnagyobb értékű beruházása, mintegy 9 
millió forint értékben Berettyóújfaluhoz köthető.
Képviselői észrevételre, mely a temetőben 
tapasztalható esős idő utáni állapotokra 
vonatkozott elhangzott, az önkormányzat 
hasonlóan néhány korábbi alkalomhoz keresi a 
lehetőségét, hogy közmunkások bevonásával 
segítse  a temetkezési vállalat munkáját.
Megerősítette korábban, még 2011-ben 
hozott döntését a képviselő testület, mely 
szerint a jövőben nem tűz egyéni kérelmek 
esetében sem napirendjére előre történő 
sírhelymegváltással kapcsolatos előterjesztést. 
Akárcsak az előterjesztést megvitató pénzügyi 
bizottság a testület is egybehangzó igennel 
elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. elmúlt évi beszámolóját.
A tizenhat napirend között döntöttek két 
pályázat benyújtásáról. Az óvodák biztonsá-
gos megközelítését támogató programban a 
Vass Jenő utca felújítása történne meg, még a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejleszté-
sek között a Széchenyi Tagóvoda főzőkonyhája 
újulna meg.                                             K.Zs.

KÖZLEMÉNY
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
rendelete a köztemetők és a temetkezés 
rendjéről alkotott rendelete alapján a 
temetési hely felett rendelkező személy 
köteles a sír, illetve a sírhely rendszeres 
karbantartásáról gondoskodni.
Tisztelettel kérjük a fentiek betartását.   

Platinum Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalat
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Az idén 20 éves MÚZEUMI MAJÁLISON, a Nemzeti Múzeum kertjében május 16-17-én a 
megjelenő 110 muzeális intézmény között, a 2014-ben fennállásának 40 évfordulóját ünneplő 
Bihari Múzeum is bemutatkozott. Sátrában megismerhették a jellegzetes rátétes bihari szűrt, a 
férfiak fel is próbálhatták a műtárgymásolat szűrt, a gubát a pásztorkalapokkal, a juhász-
kampóval. A gyerekek a szűrrátétes mellényt, a hölgyek a hímzett derecskei kisbundát 
vehették fel, s emellett megismerhették e jellegzetes bihari ruhadarabok történetét is. 
Berettyóújfalui társasjátékkal és más népi játékokkal is várták az érdeklődőket. Sátrukban 
megtekinthető volt a múzeum legújabb évkönyve néhány egyéb kiadvány, valamint AZ ÉV 
MÚZEUMA 2014 elismerés réztáblája és oklevele, melyet a múzeumi szakma legkomolyabb és 
legnagyobb szakmai ünnepének helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében vehetett 
át az intézményt képviselő Kállai Irén igazgató május 16-án szombaton délután. E magas 
szakmai elismerést idén a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a 
berettyóújfalui Bihari Múzeum vehette át, ez utóbbi  -idézet bíráló bizottság indoklásából-: „a 
múzeumban őrzött tudás széleskörű megosztásáért, az oktatásban, nevelésben játszott 
szerepéért a városban és a gyűjtőkörébe tartozó teljes területen”. Az elmúlt 10 évben a Bihari 
Múzeum háromszor indult el ezen a pályázaton 10 éve és 3 éve is a Minisztérium különdíját 
kapták meg. A folyamatos magas színvonalú munka elismeréseként is idén végre megkapták 
a múzeumok számára elérhető legnagyobb hazai elismerést. A díjat a Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtár intézmény 5 fős múzeumi szakmai csapatának, valamint Vitányi István 
országgyűlési képviselő, Bulcsu László megyei alelnök, Muraközi István polgármester és 
Kolozsvári István kulturális menedzser jelenlétében Kállai Irén az intézményt vezetője vette át. 

   Május 22-én a hagyomá-
nyoknak megfelelően 
Báthory Gábor szobránál 
gyűlt össze a város napját 
ünneplő közösség, mely a 
csendes főhajtást és 
koszorúzást követően a 
Makk Kálmán Moziba vonult 
át, ahol az ünnepi képvise-
lő-testületi ülés keretében 
átadták a város ez évi 
kitüntetéseit.

   A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel testvérvárosaink vezetői: 
Pocsaly Zoltán, Margitta, valamint Giuseppe Gaiarin, Porcia polgármeste-
re. Az ülés résztvevőit elsőként Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte, aki Berettyóújfalut a múlt 
értékeire támaszkodó, a jelen kihívásainak megfelelni tudó, de folyamato-
san megújuló, tiszta és megvalósítható jövőképpel rendelkező városnak 
nevezte: „Szorgalmas és tehetséges városlakók lakják, azok közül is kiemel-
kednek azok, akik a mai napon kitüntetettek, akik vállalják, hogy saját 
szakterületeiken a legkiválóbbat, a legjobbat adva példát adnak nekünk 
arról, hogy az elkötelezett tenni akarás meghozza a gyümölcsét nemcsak az 
egyén, hanem a közösség számára is.” Kiemelte, hogy Berettyóújfalu az 
elmúlt kormányzati és önkormányzati ciklusban kikerült az adósságspirál-
ból, és a biztonságos működés feltételeinek megteremtése mellett csak 
úgy kezdett beruházásokba, hogy azokkal nem növelte a város hitelállo-
mányát. Berettyóújfalu központi szerepének hangsúlyozása kapcsán 
elmondta, hogy a jövőben ezt az infrastrukturális feltételek is erősíteni 
fogják: a következő évtizedekben két autópálya-összeköttetése is lesz 
Berettyóújfalunak, így végre le tudja vetkőzni azt az elszigeteltséget, ami 
eddig a közlekedési infrastruktúra adottságaiból fakadt. Emellett biztosí-
totta mind az önkormányzatot, mind pedig a város elkötelezett, fejleszte-
ni, ezáltal gazdasági erőt és foglalkoztatottságot növelni szándékozó 
vállalkozóit a megyei önkormányzat támogatásáról.
    Muraközi István polgármester a közösség köszöntésekor ugyancsak a 
kimagasló egyéni érdemeket emelte ki. „Hogy az egyes ember mit ér a 
társadalomnak, az elsősorban attól függ, hogy érzései, gondolatai és tettei 
mennyire irányulnak a többi ember létének előmozdítására.” – idézte Albert 
Einstein örökbecsű gondolatát, majd az 1997 óta minden évben megünne-
pelt város napja kapcsán a következőket mondta: „Megemlékezünk a 
rangos elődökről, – adományozókról, fejedelmekről, alispánokról – akik 
mindig fontos példaként állnak előttünk. Büszkén soroljuk el az elmúlt év 
eredményeit, melyek jól példázzák közös célkitűzéseink megvalósulását, 
közben örömünket fejezzük ki, hogy épül-szépül közös otthonunk, Berettyóúj-
falu. A rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználását pedig a 
szavakon túl a megvalósult programok, elkészült létesítmények átadásával 
nyomatékosítjuk időről időre. Sőt, minden város napján tarthattuk azt a 
tendenciát, hogy újabb és újabb beruházások eredményeit adtuk át a helyi 

közösségnek, vagy éppen 
az ide látogatóknak, a 
szolgáltatásainkat igénybe 
vevőknek, az átutazóknak. 
Mindezeknek helye van egy 
városnapi összegzésben. A 
közösség ereje és eredmé-
nyessége mögött azonban 
nem szabad elfelejteni az 
egyént. A gondolkodó, 
alkotó, támogató, közös-
ségformáló egyéniséget.”
      Hangsúlyozta, hogy a 

városi elismerések az elmúlt években már korai rangos elődök nevét viselik, 
így az ő emlékezetük rangot ad a jelenkor nagyjainak: „Mert igenis nagyja-
inkká válnak mindazok, akiket a közösség elismerésre méltat. Az ő egyéni 
teljesítményük az a jelenben, amelyre egy évtizedekkel, vagy akár évszáza-
dokkal ez utáni városnapon példaként állítanak az akkori jelenlévők elé... 
Nekünk nincs más kiutunk és haladási irányunk, mint mindig azokba kapasz-
kodni, azokat követni, akik a kötelező minimumnál nem állnak meg. Akik 
értéket teremtve, lelkiismeretükre hallgatva, csak a közös célokat szem előtt 
tartva állítanak példát kortársaiknak és az utánunk következőknek egyaránt.”
     Muraközi István az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó hivatal- és 
intézményrendszer munkája kapcsán is a város, valamint az idelátogatók 
érdekeinek szem előtt tartását hangsúlyozta: „A mi dolgunk az, hogy ezt a 
sok-sok – akár egyenként elismert, akár kollektív módon tapasztalt – egyéni 
eredményt megbecsülve, a közösséget alkotó egyének igényeit figyelembe 
véve teremtsük meg annak lehetőségét, hogy Berettyóújfalu fejlődő, de 
egyúttal élhető, megtartó, gondoskodó város legyen. Hogy ne jelentsen 
kihívást az itthon maradás, sőt legyen vonzó, csábító település.”
 
      Az egyéni elismerések átadását megelőzően dr. Vitányi István ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a Bihari Múzeum jelenlévő munkatársait 
abból az alkalomból, hogy az elmúlt hétvégén, a Nemzeti Múzeumban 
átvehették a legrangosabb hazai szakmai elismerést, az Év múzeuma 
címet. Az eseményről a következőképpen nyilatkozott: „Felemelő érzés volt 
akkor berettyóújfaluinak lenni, hiszen szép számmal jelentek meg érdeklő-
dők. Igen nagy ováció fogadta a berettyóújfaluiakat, amikor képviseletük-
ben az intézményvezető asszony átvette a díjat. A díj pedig azért nagyon 
értékes, mert azt a szakma adományozta, ennél nincs nagyobb elismerés.” 
     A múzeum munkatársai által készített, Papp Balázs zongorajátéka által 
kísért, az intézmény eredményeit ismertető képes összeállítás után a Légy 
jó mindhalálig című, 1991-ben, a Csokonai Színházban bemutatott musical 
egyik betétdalát adta elő az ősbemutató Nyilas Misije, Pető István, a 
József Attila Általános Iskola másodikosainak közreműködésével.
 
     Berettyóújfalu város hivatalos elismeréseit ebben az évben hét díjazott 
vehette át Muraközi István polgármestertől és Bónácz János alpolgármes-
tertől.                                                                                        – i – n

„Nagyjainkká válnak mindazok, akiket a közösség elismerésre méltat”
Ünnepi képviselő-testületi ülés és kitüntetések a város napján

AZ ÉV MÚZEUMA 2014 
elismerést kapta a Bihari Múzeum
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Városunkban sorra követik egymást a kulturális rendezvények, iskolai 
versenyek, megmérettetések. A Városi Zeneiskola egyik nagy volumenű 
versenye az Év Hangszeresének megválasztása. Zeneiskolai előválogatást 
követően 2015. április 23-án 14:00-órától került sor erre  az eseményre a 
Járási Hivatal Fráter László termében. Mintegy 35 zeneiskolás növendék 
mutatta be hangszeres tudását a közönség, és a négytagú szakmai zsűri előtt. 
Az egész délutánt betöltő 
hangverseny a tanulók 
tehetségéről, szorgalmáról, 
és a felkészítő tanárok 
magas fokú szakmai 
tudásáról adott tanúbizony-
ságot. A zsűrinek most sem 
volt egyszerű dolga, hiszen 
őket, és a közönséget is 
lenyűgözte a gyerekek 
hangszeres tudása, muzika-
litása, átélő előadása.
Az Év Hangszerese verseny helyezettjei: I. korcsoport: 1. Gál Csaba - 
zongora, Tanára: Hétyné Ficsor Erika, 2. Bíró Eszter - klarinét, 3. Frank 
Dávid - zongora. Különdíjasok: Bozsódi Erika - furulya, Szűcs Anna Éva - 
zongora. II. korcsoport: 1. Frank Viktor – trombita, Tanára: Kóródi Mariann, 
2. Miczura Erik Denton - hegedű, 3. Frank Sára - fuvola. Különdíjasok: 
Kocsis Balázs - gordonka, Koszorús Edit - zongora, Bazsó Gitta - klarinét. III. 
korcsopor: 1. Balogh Benjámin - ütő, Tanára: Szalai Tamás, 2. Frank Ádám - 
gordonka, 3. Frank Mirjám - zongora. Különdíjasok: Juhász Bence - 
fuvola, Mihály Eszter - zongora, Papp Zsófia - fuvola. Az Év Hangszerese 
verseny győztese, aki hazavihette a 14. alkalommal kiosztott vándorserle-
get: Borsos Máté Lajos trombita, tanára: Flender Gábor. A díjazottaknak 
gratulálunk! Ezúton is köszönet az élményért a versenyzőknek és a Zeneis-
kola tantestületének.                                                     Rácz Anikó szülő

Az édesanyákat, nagy-  
mamákat köszöntötték a 
Berettyóparti Nyugdíjas 
Egyesület kultúrházban 
megtartott hagyományos 
rendezvényén. E jeles 
alkalomra a Szivárvány 
Református Óvoda és a 
Diószegi Kis István 
Református Általános 
Iskola diákjai műsorral 

készültek. Az édesanyákat köszöntő Muraközi István polgármester Honty 
Hanna emlékezetes sorait idézte. „Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, 
rubintokat és gyémántot, márványpalotát, adhat pénzt, ragyoghat rajtad 
drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát!”

2015-öt az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezésére az UNESCO 
támogatásával az ENSZ a fény nemzetközi évének nyilvánította. Magyaror-
szág is csatlakozott az ENSZ és az UNESCO kezdeményezéséhez az MTA és 
az EMMI támogatásával. Az egész évben tartó programsorozat lehetőséget 
kínál arra, hogy bemutassuk és figyelmet szenteljünk a fény tudományos, 
oktatási, technológiai, orvosi, valamint művészeti alkalmazásaira.
Iskolánk a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és 
Közgazdasági Szakközépiskola is csatlakozott a programokhoz, részt vett az 
országos fény stafétában. Mi a fénystaféta? A fénystaféta egy országos 
fényjel továbbítási akció, melyben sok száz résztvevő aktív közreműködésével 
2015. május 21-én este/éjszaka egy fényjel járta körbe az országot. A 
kiindulópontja ELI – Szeged, indítási időpont: 20.00 volt.
2015. május 20-án, szerdán már felmásztunk a városi víztoronyba, 42 méter 
magasra, hogy megnézzük milyen a kilátás, illetve felvittük a „technikát” 
(reflektorokat, hosszabbítókat, távcsöveket). Május 21-én, csütörtökön este fél 
nyolc körül elfoglaltuk az őrhelyünket, telefonos egyeztetés után tartottunk egy 
főpróbát Komádival (innen jött a fényjel) és Derecskével (ide küldtük tovább a 
jelzést). Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, így teljesít-
hettük a feladatunkat. A magasba töltött kb. másfél óra vidáman, izgalmasan 
és eseménydúsan telt el. A „fénystafétás” csoport tagjai: Bene László, Veres 
Sándor Dániel diákok, Kiss Béla, Nagy László tanárok és Kissné Varga Katalin 
tanítónő voltak, valamint Szűcsné Csontos Katalin intézményvezető-helyettes két 
gyermekével lentről „biztatott” minket.
Köszönet a Mezei Vill Kft-nek és Kovács Zoltánnak a technikai eszközök 
biztosításáért, és Füredi Antalnak a HBVSZ Zrt. munkatársának a helyszín 
biztosításáért.                                                                               Nagy László 

        Az Év Hangszerese

Foglalkoztatásra nyert támogatást 
a Berettyó Szociális Szövetkezet

Amint arról Bónácz János alpolgármester a május végi képviselő-tes-
tületi ülésen beszámolt, a Berettyó Szociális Szövetkezet megalakulá-
sa óta folyamatosan bővíti tevékenységi körét, melyhez megszerezte 
első pályázati támogatását is. A Szövetkezet az Országos Foglalkoz-
tatási Nonprofit Kft.-hez nyújtott be pályázatot, a „Sui Generis 
Támogatási Program II.” kiírásra, Fenntartható közösségi gazdálko-
dás a paprika és paradicsom termesztésében címmel. A támogatói 
döntés értelmében a Szövetkezetet 4.5 millió forint összegű támoga-
tásban részesítik, melynek eredményeként a Szövetkezet 5 főt tud 
alkalmazni május 1-től december 31-ig, akik közül két főt 2016. június 
30-ig továbbfoglalkoztat.                    Berettyó Szociális Szövetkezet

Tisztelt Pedagógusok!

Berettyóújfaluban május végén, a szokásoknak megfelelően megünnepel-
tük a város napját. A képviselő-testület ünnepi ülésén felidéztük az elmúlt 
évet, összegeztük eredményeinket, és felvázoltuk jövőbeli céljainkat. 
Egy-egy ilyen alkalom nem múlik, nem is múlhat el anélkül, hogy Berettyó-
újfalu központi szerepéről, kiváltképp pedig „iskolaváros” voltáról szót ne 
ejtenénk. Évtizedek alatt természetessé vált, hogy a városban élőknek 
bőven van választási lehetőségük, hogy milyen jellegű, vagy éppen melyik 
városrészen elhelyezkedő óvodába, iskolába írassák be gyermeküket. Az 
alapfokú intézményeken túl pedig - már a térség településeit is megcéloz-
va - az érettségire, számos szakmára felkészítő középfokú intézmények, 
valamint számos művészeti ágat megismertető művészeti iskolák is gazda-
gítják ezt a kínálatot. 
A Pedagógusnap közeledtével azonban meg kell állnunk, és fel kell 
hívnunk mind a magunk, mind pedig tágabb értelemben vett közösség 
figyelmét arra a gigászi munkára, melyet Önök végeznek ezen intézmé-
nyek falai között. Az elmúlt években sokan sokat hallottak a köznevelési és 
a szakképzési rendszer átalakításáról, de az, hogy ennek körülményeit 
sem a gyermekeik, sem a szülők nem észlelték, az az elkötelezett, hivatá-
sát mindenek felett végző pedagógustársadalomnak köszönhető. 
Berettyóújfalu óvodáiban, általános, közép- és művészeti iskoláiban az 
oktatás-nevelés és képzés színvonala egyre erősebb, sőt, a profil további 
bővülésére is jó kilátásaink vannak. Mi a város közössége mindezért 
egyszerre vagyunk hálásak és büszkék, függetlenül attól, hogy ez a 
munka önkormányzati, egyházi, állami vagy alapítványi fenntartásban 
működik-e. Számunkra az a legfontosabb, hogy Berettyóújfaluban, 
berettyóújfaluiak által, berettyóújfaluiak, bihariak számára.
A város napján minden évben alkalmunk nyílik egy-egy egyéni eredményt 
elismerni, a fentieket pedig alátámasztja, hogy a pedagógusszakma 
számára külön elismerő díjunk van, sőt, egy évben többet is kiadunk. De 
még így sem tudjuk kellőképpen hangsúlyozni azt a tevékenységet melyet 
a jövő nemzedéke érdekében, a jövő polgárainak felnevelésében végez-
nek.
Városunk önkormányzata, valamennyi polgára és a magam nevében 
köszönöm meg Mindnyájuknak - óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, a 
pedagógiai munkát közvetlenül vagy közvetve segítő munkatársainak - az 
odaadó munkát, és kívánok sok erőt, és legalább ilyen eredményeket az 
elkövetkezendő években.

Muraközi István polgármester

FÉNYSTAFÉTA
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2015. április 24-én és május 15-én a Zsákai 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola a Zsákai Általá-
nos Iskoláért Alapítvány támogatásával versenyt 
rendezett a 3. és 2. osztályos tanulóknak 
magyar, környezetismeret, matematika tantár-
gyakból. Minden tanuló egyénileg versenyzett 
az általa választott tantárgyból. Az értékelés az 
iskolák összteljesítményére is kiterjedt, ha minden 
tárgyból indítottak versenyzőt. A versenyeket a 
Berettyóújfalui Tankerület támogatta. A 3. osztályosok versenyére 12 iskolából 62 
tanuló jelentkezett.  A 2. osztályosok versenyére 15 iskolából 70 tanuló jelentkezett. A 
megérdemelt jutalmakat a tanulók a zsűri elnökétől Kapornai Judit igazgató asszonytól 
vehették át. Berettyóújfalui tanulók a 3. osztályosok versenyében 2 első 2 második és 1 
harmadik, még csapatversenyben második helyezést szereztek. A 2. osztályosok között 
2 első 2 második és 1 harmadik helyezést szereztek. Csapatversenyben elsők lettek. 
Minden versenyzőnek és felkészítőjének gratulálunk.               Petrucz Jánosné Igazgató 

A  múzeumi világnap alkalmából a Bihari Múzeum és Sinka István 
Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum Baráti Köre 2015-ben is 
megrendezte a helytörténeti vetélkedőt. Ebben az évben  Besse-
nyei György munkássága volt a téma. A rendezvényre Berettyóúj-
falu középiskoláiból jelentkeztek a tanulók 3 fős csapatokkal.
 A vetélkedő három előzetes feladatból, és egy a helyszínen 
megoldandó feladatlapból állt. A diákoknak fel kellett készülni 
Bessenyei György egy szabadon választott verséből, majd ezt 
előadták a zsűri előtt. A tanulók a  verseket különböző technikák-
kal készült illusztrációkkal egészítették ki.
Levélírás volt a harmadik előzetesen elkészített feladat. Bessenyei 
György munkásságában kiemelt helyet kapnak röpiratai. Ezekben 
a művekben fogalmazza meg kulturális programját a felvilágoso-
dás eszméinek jegyében. A tanulóknak a Magyarság c. röpiratot 
kellett átírni levélformába, amit Mária Teréziához írtak. A verseny-
zők változatos formákban készítették el a leveleket, melyek mind 
külső megjelenésükben, mind tartalmukban igazodtak a XVIII. 
század stílusához.
Az írásbeli fordulóban életrajzi kérdéseket, igaz-hamis feladatot 
oldottak meg, valamint értelmezniük kellett a „közboldogság 
kifejezését, ami kulcsszava Bessenyei kulturális programjának. 
A tanulókat Kolozsvári István Berettyóújfalu kulturális menedzsere, 
a zsűri elnöke köszöntötte, a versenyt értékelte és a díjakat átadta 
Kapornai Andrásné és Karakas Imréné nyugdíjas pedagógusok.
A vetélkedő győztes csapata az Arany János Gimnázium tanulói: 
Gál Nikolett, Molnár Éva és Széles Emese. Felkészítő tanár : 
Kárpátiné Mészáros Marianna. 
 Szémánné Veres Gabriella
 

Az utóbbi években csupán kisebb temetőket találtak a kutatók, így a most Berettyó-
újfalu határában előkerült közel kétszáz sír különlegesnek tekinthető, az elmúlt évek 
legnagyobb gepida leletanyaga, országos szinten a legjelentősebbek közé tartozik. 
„A gepidáknak Erdélyben volt a hatalmi központjuk, azonban a mostani berettyóúj-
falui leletanyag alapján úgy tűnik, itt is lehetett egy jelentős centrumuk, több évszá-
zadon keresztül élhetett itt ez a népcsoport.” - mondta Farkas Zoltán, ásatásvezető 
régész. Bár a sírok többségét kirabolták, így is számos izgalmas lelet került elő a 
föld alól: a csontvázas sírokból a halottal eltemetett kardok, lándzsák, fibulák, 
övcsatok, csontfésűk, bordás csészék és edények láttak napvilágot. Kiemelkedő lelet 
egy díszes pajzsdudor, egy ún. umbo, amely az aranyozott díszítéséből ítélve 
valószínűleg egy magas rangú gepida harcosé lehetett. A leletanyag restaurálását 
a Kft. szakemberei már meg is kezdték, a feldolgozó munka folyamatosan halad, 
párhuzamosan az ásatással. A gepida temető mellett avar lovas temetkezések, 
házra utaló nyomok és látványos – a neolitikumból származó – agyaglelőhelyek 
gazdagítják a feltárást. Az ásatást végző vállalkozás a berettyóújfalui általános 
iskolásokat interaktív történelemórára is hívta, ahol nem csak a gepidákról kaptak 
információkat, azt is megnézhették, hogyan dolgozik egy régész.

               

Biharország története
-középiskolások vetélkedője 

Szenzációs leletekre bukkantak

2015. május 28-án volt a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor termében a VI. Biharországi 
Esték, a Biharország havilap bemutatója. Házigazda 
Kocsis Csaba népművelő és Szűcs László, a Várad folyói-
rat főszerkesztője volt, vendégeink pedig Molnár Judit 
tanár, közíró és Pető István a Légy jó mindhalálig musical 
bojti származású egykori főszereplője. Legközelebb 
októberben folytatják a sorozatot.

Immár 16. alkalommal 
került megrendezésre a 
Bihari Múzeumban az 
általános iskolásoknak 
szóló helytörténeti 
vetélkedő. A téma ezúttal 
vitéz Kádár István élete 
és hőstette volt. A résztve-
vő csapatoknak egy 
előzetes feladatban 
kellett felkészülnie egy 
általuk választott 
előadással, melynek 
középpontjában Kádár István állt. Interjú, ének és vetítés is szerepelt az előadá-
sokban. Ezt követően egy feladatlapot kellett megoldani a versenyzőknek. A 
zsűri értékelését követően a következő eredmények születtek:
1.hely: József Attila Általános Iskola és Széchenyi István Tagiskola közös csapata 
(Tóth Dóra, Csarkó Evelin, Emmer Dóra) 2. hely: Hunyadi Mátyás Tagiskola ( 
Veres Nándor, Dobi Adrienn, Szémán Anna) 3.hely: II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola (Gál Csaba, Balogh Lili, Kisikán Zsombor)
A versenyzők az utóbbi évek legtöbb ajándékában részesültek, hiszen a szerve-
ző Bihari Múzeum Baráti Köre könyvjutalmai és oklevelei mellett, a Kádár István 
Hagyományőrző Íjász Egyesület is ajánlott fel díjakat. Ezen túlmenően a zsűri 
elnöke, dr. Kádár Gyula, aki vitéz Kádár István élő leszármazottja, értékes 
könyvjutalomban részesítette a díjazottakat, ezen kívül mindenki kapott egy 
nyílvesszőt emlékbe, valamint a győztes csapatnak dr. Kádár Gyula átnyújtotta 
a verseny új vándordíját, egy Nagy Imre íjkészítő által megalkotott íjat.

Szöveg és fotó: Csarkó Imre

„Felemeli Kádár szemeit az égre”
Helytörténeti vetélkedő az Év Múzeumában

Magyarországon egyedülálló, közel kétszáz sírból álló gepida 
temetőt találtak a helyszínen dolgozó Salisbury Régészeti Kft. 
szakemberei a debreceni Déri Múzeum megbízásából Berettyóújfalu 
határában, egy útépítést megelőző feltárás során. A temető az 
elmúlt évek legnagyobb felfedezése ebből a korszakból, hatalmas 
gepida leletanyaggal büszkélkedik.

Biharországi esték
Komplex verseny 2. és 3. osztályosoknak

K.Zs.
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Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 
Seres Katalin Edit részére 2015-ben Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

 

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 

Nagyné Molnár Viola részére 2015-ben Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

 

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 

Jenei Józsefné részére 2015-ben Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.
 

 

 

Seres Katalin Edit Biharkeresztesen született, itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Debrecenben, a 
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán, népművelés-könyvtár szakon szerzett diplomát, később pedig mozi-üzem-
vezetői képesítést. 1975 óta él Berettyóújfaluban, több ízben volt a városi művelődési központ munkatársa. Öt 
éven át vezette a Berettyó Filmszínházat, ahol gyermek-, ifjúsági és felnőtt filmklubokat egyaránt szervezett 
munkatársaival, így a közművelődési tevékenységet e falak között is érvényesítette. Közreműködött a Bihari 
Hírlap létrehozásában, és kezdetben a szerkesztői munkában, de cikkeivel egészen a közelmúltig találkozhattunk 
a lap hasábjain. 1990–1993 között önkormányzati képviselő, illetve a Kulturális Bizottság elnöke volt. Jó szerve-
zőkészségével, az emberek szeretetével, komoly közönség- és közösségszervező munkát végzett, illetve végez a 
mai napig. Éveken át közreműködött a Bihar Néptáncegyüttes életének szervezésében, a pedagógus énekkarban, 
szakmát adó tanfolyamok szervezésével pedig hozzájárult a formális felnőttképzés meghonosításához Berettyó-
újfaluban. Beszédkészségének és szerteágazó érdeklődésének köszönhetően műsorvezetői és előadói munkát is 
végzett, évekig volt a Berettyó Televízió önkéntes munkatársa, ahol riportműsorok, a kulturális események tudósí-
tásainak elkészítésében vett részt. 1995-től a Szabó Pál Kollégium nevelőtanáraként közművelődési programok 
szervezésével, kiállítások rendezésével nemcsak az intézmény munkatársait, diákjait, hanem a város érdeklődő 
közösségét is megszólította. Ezt követően a Brózik Dezső Szakiskola kollégiumának vezetőjeként sokat tett a 
leghátrányosabb helyzetű, sok esetben állami gondoskodásban élő gyermekek felzárkóztatásáért. Kimagasló 
civil tevékenysége révén aktív tagja az Orbán Balázs Társaságnak, titkárként segíti a Trianon Társaság munkáját, 
és rendszeres közreműködője, segítője a Bihari Múzeum Baráti Köre rendezvényeinek, táborainak. Jelentős 

eredményeket ért el az erdélyi, a partiumi és nagyváradi magyarsággal történő kapcsolattartásban, közös programok megvalósításában.

 Nagyné Molnár Viola óvodapedagógusi pályafutását a berettyóújfalui Bocskai utcai óvodában kezdte 1977-
ben. Munkája elismeréseként 1979-től kinevezték a Herpály utcai tagóvoda vezetőjének. Az óvoda megszűnése 
után a Zalka Máté Szakközépiskola Gyakorló óvodájába, a Széchenyi óvodába került, ahol felvállalta a 
„kisóvónénik” képzését is. 1990-től néhány évig az akkor megalakult MOE (Magyar Óvodapedagógiai Egyesü-
let) berettyóújfalui körének volt a vezetője. Számos rangos, országosan ismert előadó meghívásával előadásokat 
szervezett a berettyóújfalui és vonzáskörébe tartozó óvodák óvónőinek. Az elmúlt 38 év alatt folyamatosan vett 
részt továbbképzéseken, tanfolyamokon, önképzéssel is fejlesztette szakmai tudását, melyet hatékonyan épít be 
és sokoldalúan hasznosít a pedagógiai munkában. Elsők között volt, aki megismerte és bevezette a csoportjában 
a kompetencia alapú óvodai nevelést. Később tapasztalatait megosztotta a helyi és vidéki óvodák óvónőivel is, 
a Kompetencia munkaközösség vezetőjeként. 2003-ban Tanügyigazgatásból szakvizsgát tett. 2005-től a 
Széchenyi Tagóvoda vezetőjeként segíti az óvodai nevelést és a pedagógusok munkáját. Ettől az évtől lett az 
óvodát segítő alapítvány elnöke. Önkéntes tevékenysége során számos pályázatot írt, melyek eredményeként 
gyarapodott az óvoda eszközkészlete. Közéleti szerepet vállalva 2006-tól a város Sport Bizottságában külsős 
képviselőként vett részt. Kolléganőjével „Jó gyakorlatot” dolgozta ki Mese-mese mátka címmel, melyet minden 
évben az adott gyerekek képességeinek megfelelően valósítanak meg. Aktívan részt vesz az óvoda óvónői által 
gyűjtött anyanyelvi játékok szerkesztésében, Anyanyelvre hangoló címmel. Pályafutása alatt prioritásként kezelte 
az érzelem gazdag, tevékenységekre késztető, oldott, családias légkör megteremtését, a játékos tanulási 
folyamatok szervezését. Ének szeretetével, hangszertudásával mindig szívesen tette hangulatossá az óvodában 

szervezett programokat, emelve azok színvonalát. Tevékenységét az alaposság, az igényesség, határozott következetes magatartás, remek 
szervező- és irányítókészség, kooperatív képesség jellemzi. Szaktudása, nyitott személyisége kivívta a szülők és a gyerekek szeretetét. Szülők 
generációi nevelkedtek fel pályafutása alatt, akik szívesen hozzák saját gyermeküket hozzá, a volt óvónénijükhöz.

 
Jenei Józsefné pályáját óvónőként kezdte a 10. számú óvodában, majd az 1. számú és a 3. számú általános 
iskolában volt tanító. Később itt igazgatóhelyettesként is dolgozott. 1989-től 2008-as nyugdíjba vonulásáig az 
Eötvös József Szakképző Intézetben tanított matematikát. Pedagógiai munkáját a türelem és az odafigyelés 
jellemezte. Számára mindig minden gyerek fontos volt. Vallotta és vallja, hogy nincs olyan gyerek, akit nem lehet 
megtanítani a matematika rejtelmeire. A szerteágazó tárgyi tudása mellett számtalan gyakorlatias, humoros, a 
mindennapi életben használható, könnyen megérthető tudásanyagot ad át tanítványainak. A volt tanítványai 
évtizedek után is szívesen emlékeznek vissza és idézik fel a Kati nénivel eltöltött matematika órákat és osztályki-
rándulásokat. Kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok tanítására, segítésére. Számtalan olyan 
tanulója volt, akik kizárólag az ő kitartó munkájának köszönhetően feleltek meg az iskolai követelményeknek, 
leérettségiztek, sőt sokan tovább is tanultak. Nyugdíjba vonulása után még két hónapot dolgozott az iskolájában 
önzetlenül, mialatt egy egész osztályt készített fel az érettségire. A Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapít-
vány berettyóújfalui tagozatán tanított 2015-ig, ahol többször volt osztályfőnök is. Az Igazgyöngy Alapítványnál 
egy ideig hátrányos helyzetű diákokat korrepetált matematikából. Évtizedek óta folyamatosan vannak magán-
tanulói is. Nyugdíjba vonulása után a Bihari Népfőiskolában tevékenykedik, ahol szintén a kedvenc tantárgyát, a 
matematikai kompetenciát népszerűsíti a felnőtt tanulók körében. A népfőiskola programjában több száz felnőt-
tel szerettette meg a mindennapi gyakorlati matematikát. A Magyar Népfőiskolai Társaság megbízásából 
közreműködött egy projekt megvalósításában, amelynek keretében a felnőttek matematikai oktatására vonatko-
zó nemzetközi szakmai együttműködés keretében egy feladat bankot hozott létre, valamint a hazai programot 

állította össze. Több akkreditált program kidolgozásában vett részt. A népfőiskola felnőttképzési programjainak mérési módszerét ő dolgozta 
ki, amely komoly szakmai elismerést vívott ki.
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Kovács György 1949. augusztus 31-én Berettyóújfaluban született. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, 
majd az Arany János Gimnáziumban érettségizett. Későbbi munkahelyén, a Debreceni Mély- és Útépítő részvény-
társaságnál kezdett útépítéssel foglalkozni, ahonnan építésvezetőként vonult nyugdíjba. Munka mellett indította el 
1989-ben egyéni vállalkozását, mely szintén mély-, illetve magasépítéssel foglalkozott. Jelenleg a hasonló profilú 
Berettyó-Útép Kft. ügyvezető igazgatója. Munkáját maximális odaadással teljesíti, dolgozóival és azokkal, 
akikkel munkája során kapcsolatba kerül végtelenül türelmes és megértő. A városban a legtöbb átadott út, járda, 
kerékpárút az ő nevéhez fűződik, cége kivitelezésében készült a Népliget utca, és jelenleg is több útszakasz, 
közterület rekonstrukcióját végzi. Az ő irányításával elvégzett munka mindig első osztályú, precizitása, maximaliz-
musa példa lehet sok ember számára. Az iskolák felújításában is nagy szerepet vállalt, állandóan keresi az 
ésszerű megoldásokat, nem tekintve ezek anyagi kereteit sem. Pályája során számos csapatsport (kézilabda, 
futball, női futball) támogatója, több városi intézmény (óvoda, iskola) és civil szervezet önzetlenül segítője. A BUSE 
labdarúgó csapatának oszlopos támogatója, emellett pedig az egyesület elnökségének tagja. Mind anyagilag, 
mind emberileg segítve a csapat munkáját volt idő, hogy a fennmaradását is neki köszönhették.

Dr. Cséki János Károly 1967-ben született a Bihar megyei Tenkén. 1987-ben kezdte meg tanulmányait a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, melynek Általános Orvosi Karán 1993-ban szerzett diplomát. 
Oklevelét a következő évben a Debreceni Orvostudományi Egyetem honosította. 1994. december 7-én kezdett 
dolgozni a Berettyóújfalui Területi Kórház tüdőosztályán, 1998-ban szerzete meg tüdőgyógyász szakorvosi 
képesítését. A következő évtől az intézmény belgyógyászati osztályára kerül, 2003-ban belgyógyászatból is 
sikeres szakvizsgát tett. Ezt követően továbbképzést folytatott gasztroenterológia szakirányon, ahol 2008-ban 
szakvizsgázott. 1999 óta vesz részt az alapellátásban, 2007-ig a központi háziorvosi ügyelet munkatársaként, 
2007-ben pedig önálló praxissal rendelkező háziorvosként. 2007 novemberében tett sikeres háziorvosi 
licencvizsgát. Munkatársi kapcsolatai a folyamatos együttműködésre alapoznak, betegeivel pedig empatikusan, 
körültekintően bánik, valódi bizalmi viszonyt kialakítva velük. Ismereteit folyamatosan szélesíti, ezen túl pedig 
hivatásának ügyéért is sokat tesz. Vezetésével megalakult – az országban negyedikként – a Berettyóújfalu-köz-
pontú praxisközösség, mely az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram keretein belül tevékenykedik. Ennek célja, 
hogy praxisközösségek kialakításával, valamint az alapellátás prevenciós szolgáltatásainak bővítésével hozzájá-
ruljon a lakosság egészségi állapotának javításához, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek felszámolásához, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű, ezen belül is a roma lakosságra. A program tapasztalatai mentén az abban 
résztvevő szakemberek népegészségügyi és egészségpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg a kormány számá-
ra, elősegítve ezzel a magyar alapellátás-fejlesztés folyamatát. 

Kurtán Kitti a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Az úszás, a sportmászás és a 
kézilabda sportágakban 2008 óta megyei, országos és nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ér el. A 
Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Sportmászó és Úszó Diákolimpia Országos Döntőjén már 8 alkalom-
mal képviselte iskoláját és Berettyóújfalu városát. Sporteredményei mellett tanulmányi eredménye kitűnő. A 
matematika, az angol és a kémia tantárgy területén országos és megyei szintű versenyeredményekkel rendelke-
zik. Kiemelkedő tanulmányi és sportmunkája eredményeként három alkalommal elnyerte a Hajdú-Bihar megye Jó 
tanulója – Jó sportolója címet (2011, 2013, 2015). Tanulmányi és sportversenyeken való szereplésével, eredmé-
nyeivel évek óta hozzájárul iskolája a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, sportegyesületei: a BMSE, a 
Herpály SE és a Szirt SE, illetve nem utolsó sorban Berettyóújfalu város hírnevének öregbítéséhez.

 

Török Imréné, Horváth Márta Berekböszörményben született. 1960-ban fodrásztanulóként kezdett dolgozni, majd 
három év tanulóidő után szakmunkás vizsgát tett. Tanára Mika Margit debreceni fodrászmester volt. Néhány évig 
együtt dolgoztak még Berekböszörményben a helyi KTSZ-ben, majd mindketten családot alapítottak. Férjével 
Berettyóújfaluban kezdték közös életüket. Már Berekböszörményben is voltak tanítványai és a mesterség átadá-
sát Berettyóújfaluban is folytatta. Itt már Török Imréné Márti néven ismerhették meg – és azóta is így ismerik. A 
Hajdúszoboszlói Szolgáltató KTSZ munkatársa lett, egészen addig, míg a szövetkezet fel nem oszlott, ezt követően 
egyéni vállalkozóként folytatta munkáját a Bajcsy-Zsilinszky úti, majd az 1991-es évektől a Piac téri üzletben, 
ahol jelenleg is dolgozik. Nagyon szerencsés embernek vallja magát, hogy hosszú éveken keresztül szerették 
-szeretik- munkáját, emellett pedig egyéniségét. Érzi vendégei baráti szeretetét, figyelmét, törődését, a munka 
nem fárasztja, hanem energiával tölti fel. Szorgalma, kitartása, munkaszeretete sokunk számára példa értékű. 

 

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 

Kovács György részére 2015-ben Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 

Dr. Cséki János Károly részére 2015-ben Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján 

Kurtán Ki�i részére 2015-ben Bere�yóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntető címet adományoz.

Bere�yóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 78/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján, 
saját munkaterületén több mint ötven éve végze� kiemelkedő aktív tevékenysége elismeréseként 

Török Imréné fodrászmester részére elismerő emléklapot adományozo�.
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Egy sokoldalú alkotó: Pató Selam 
A Bihari Gyerekesély Iroda, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyv-
tár és a Cigány tudományos és Művészeti Társaság szervezésében április-
ban indult el a Cigánykerék Biharban. Az első három állomáson Pató 
Selámot mutatta be Kocsis Csaba népművelő. Először Biharkeresztesen, 
majd Komádiban, végül május 27-én a Mozi Galériában. 
Pató Selam Budapesten született, foglalkozása újságíró-szerkesztő, költő, 
író, műfordító. Szakterülete: romológia, összehasonlító vallásfilozófia. 
1996-ban lett a Közös Út – Kethano Drom negyedévente megjelenő 
folyóirat újságíró munkatársa, később olvasószerkesztője, jelenleg is az. 
Már egész fiatalon újságíró munkatársa volt a mára sajnos megszűnt 
Romano Zhurnalo-nak, később másfél éven keresztül a Pandúr jogi és 
bűnügyi magazinnak. Több külföldi helyszínen voltak már kiállításai, 
folyóiratok, kötetek illusztrátoraként keresett. Az utóbbi évben főleg 
festészeti téren alkotott, utolsó önálló kiállításai Kölnben és Podgoricában 
voltak. 2011-ben a Magyar Köztársaság Hazai Kisebbségekért Díjával 
tüntették ki munkásságáért. A kultúra, kiváltképp irodalom eszközein 
keresztül betöltött társadalmi munkásságára s a nemzetközi kulturális 
együttműködések terén való aktivitásának is köszönhetően, 2012 tavaszán 
27 ország képviselőinek egyöntetű szavazatával a World Roma Organi-
zation Romanipen Cigány Világszövetség alelnökévé választották. Kocsis 
Csaba megnyitójában úgy fogalmazott, „Pató Selam arra bátorít minket, 
fogadjuk be az ő világát és mindenki találja meg benne a kedvére valót. 
Sokszor mi is vakok vagyunk nem vesszük észre azokat az értékeket, 
melyek egy karnyújtásnyira hevernek előttünk.” 

 

Szilágyi Péterre emlékeztek
2015. május 30-án Szilágyi Péter igazgató-karnagy halálának 2. 
évfordulójára emlékezett Berettyóújfalu zeneszerető és zeneértő közönsé-
ge a zeneiskola udvarán. Az emlékkoncertet a Fúvószenekarért Alapít-
vány szervezte. A rendezvény Muraközi István polgármester visszaemlé-
kezésével, emlékező gondolataival kezdődött, melyet a zeneiskola 
udvarán az elmúlt évben felállított szobor koszorúzása követett. Az ezt 
követő emlékműsort a Szená-Torok kórusa nyitotta. A Parlament kórus 
alapító tagja és lelkes támogatója volt Szilágyi Péter, akkori országgyűlé-
si képviselő. A Szená-Torokhoz a zeneiskola tanári kórusa is csatlakozott 
egy közös produkció erejéig. Ezután következett az Ifjúsági Fúvószenekar 
előadása Flender Gábor vezényletével, amelyben elhangzott az Ünnepi 
induló, a Klasszikus kánon, egy részlet az Oroszlánkirály című film zenéjé-
ből és - emlékezve elhunyt karmesterükre - a Dixi Band című darabját is 
játszották. Végül az egyesített kórus előadásában Purcell: Lobd den Herr 
című műve zárta az emlékező koncertet, a kórust az Ifjúsági Fúvószenekar 
kísérte. Vezényelt: Iványi Tamás. Az emlékkoncert után Gyula Ferencné, a 
Fúvószenekarért Alapítvány elnöke szólt a megjelentekhez. Megköszönte 
a fellépést minden résztvevőnek, a támogatásokat, s mindenkit meghívott 
a 2016. május 30-án megrendezendő emlékkoncertre. Az eseményt 
megvendégelés, beszélgetés, emlékezés zárta. Az ünnepi megemlékezés 
levezetője - Dani Béla igazgató - egy Juhász Gyula idézettel zárta az 
ünnepséget: „Nem halnak ők meg, kik szívünkben élnek, hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.”

Kitesszük a szűrét
A Bihari Népművészeti Egyesület 2003 óta 
szervezi országos pályázatát, amelynek témái 
a Bihari viseletek felelevenítésével indult „a 
Gubától a szűrig”, 2004-ben „Mégis bunda a 
bunda”, 2005-ben a „Kitesszük a szűrét” címmel 
és a pályázat központjában a szűrrel. Ettől az 
évtől kezdve kétévente hirdettük és bővítettük a 
viselet kategóriát lakástextillel és használati 
tárgyakkal, majd a rátétes technika mellé a 
nemezelést és az utóbbi évben a szűr és 
szűcshímzés is meghirdetésre került.
Célunk volt vele, hogy kiszélesítsük a szűrökön, 
kisbundákon alkalmazott motívumok megjelené-
sét, átörökítését a mai viseletbe, lakáskultúrába.
Úgy tűnik sikerült egy „kaput kinyitni”, mivel a 

87 jelentkezőből 12 csoport küldte el alkotásait 
Zalaegerszegtől Mezőberényig. 
Összesen 235 pályázati munka érkezett, 
amelyből a 4 tagú zsűri Dr. Illés Károlyné NESZ 
szakbizottsági elnöke, Dr. V. Szatmári Ibolya 
etnográfus, Vetró Mihály NESZ szakbizottsági 
tag, Magyar Zita etnográfus 205-öt válogatott 
a kiállításba.
A míves alkotásokat Kolozsvári Dankó Rebeka 
és a Bihari Múzeum munkatársai rendezték be a 
Bihar Vármegye Galériájában. A kiállítás 
megnyitón a Rákászok műsora után, Dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő, Muraközi István 
polgármester köszöntötte a megjelent több mint 
száz érdeklődőt.
A szakmai konferenciát Illés Vanda a Hagyomá-
nyok Háza Népi Iparművészeti osztály vezetője 

nyitotta meg, majd Angyal László a Nemzeti 
Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei vezetője 
ismertette az együttműködés fontosságát.
A szakmai témák előadói, bemutatói, Vasné 
Sass Katalin, Gyönyörűné Erdei Judit a Nádud-
vari Kézműves Iskola diákjai voltak.
A pályázati munkákat Dr. V. Szatmári Ibolya 
értékelte.
A 15 díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
200 ezer, a Népművészeti Egyesületek Szövet-
sége 200 ezer, Berettyóújfalu Városa, a Kézmű-
ves Alapítvány és a Bihari Népművészeti 
Egyesület ajánlotta fel összesen 485 ezer Ft 
értékben. A rendezvényt a NKA 650 ezer Ft-tal 
támogatta. A résztvevők, a díjazottak szakmai 
tapasztalatokkal, kedves élményekkel gazda-
godtak.                                 B.N.E. vezetősége

Fél évszázad a nyomdaiparban
 

A Tevan Alapítvány 2008-ban létrehozott egy vándorkiállítást, 
amely immár 7. éve járja az országot, sőt határon túli településekre 
is került már kiállításra. Berettyóújfalu a kiállítás 46. állomása.
A Tevan Interaktív kiállítás jellegéből adódóan többet nyújt a látogató-
nak, mint egyszerű dokumentumgyűjtemény. A Bihari Múzeum híven a 
hagyományaihoz, a tárlókban a múzeum gyűjteményéből kiemelt, a 
nagyközönség számára eddig be nem mutatott Berettyóújfaluban 
készült nyomdaipari termékek tekinthetőek meg. A kiállítás 2015. 
augusztus 14-ig tekinthető meg. 

XV. Boncmesteri és asszisztensi továbbképzés
Jubilált az Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzés. Az 
OBAT most kerek évfordulót is ünnepelhetett, tizenötödjére tartották 
meg az országos konferenciát.
A május 8-án kezdődő kétnapos továbbképzés nem csak a 15 éves 
rendezvényről, hanem a pathológiai osztály fennállásának 50 éves 
évfordulójáról is megemlékezet több előadással.
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Az Express Autócentrum  megnyitója
Az Express Hűtéstechnikai Szerviz Kft. uniós forrás felhasz-
nálásával nyitotta meg Express Autócentrumát, mely nem 
csak új tevékenység a vállalkozás életében, hanem egy 
teljesen új telephelyet is jelent. A több mint 100 millió 
forintos, 70%-os támogatással kibővített Széchenyi utcai 
centrum ünnepélyes átadóját tartották május 15-én.
A meghívott helyi vállalkozók, kivitelezők mellett a 
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és a térség ország-
gyűlési képviselője is részt vett a vállalkozás életében 
jelentős pillanaton.
A köszöntőket nyitó Muraközi István egy néhány hónap-
ja, ugyancsak az ipari parkban megvalósult beruházást 
említette, amely hasonlóan a mostani átadóhoz, jó példa 
arra, hogy helyi vállalkozók látva gazdasági potenciált 
a térségben, helyben fektetnek be.
Az Express Hűtéstechnikai Szerviz Kft. történetének első 
fejezete 1989. november 1-én kezdődik, a jelenlegi 
tulajdonos korábban egyéni vállalkozásaként létrehozott 
Express Üzletház fantázia néven működtetett szervizé-
vel. 1992-ig lakossági szolgáltatásokkal és magyar 
tulajdonú gyártók termékeinek márkaszervizeként és 
képviseleteként dolgoztak a térségben. Tóth László az 
Express Hűtéstechnikai Szerviz Kft. ügyvezetője úgy 
fogalmazott, működésük során elsődleges szempont az 
ügyfelek lehető legmagasabb színvonalon való kiszolgá-
lása, korrekt partneri viszony kialakítása volt. A magyar 
tulajdonú, családi vállalkozás tevékenységeinek bővítése 
is folyamatos. A hűtéstechnikai szolgáltatás kiterjesztése 
mellett ingatlanvásárlással és bérbeadással is bővült 
tevékenységük. Legutóbb, a tulajdonos szavai szerint 
„egy eltévedt gondolat” nyomán született meg az 
autócentrum ötlete, melyet tettek követtek. A 2012. 
május 1-én megvásárolt autómosóként működő telephe-
lyet 2 év alatt fejlesztették részben uniós forrásból egy 
komplex autócentrummá, ahol helyet kap autó-, és 
futóműszerviz, diagnosztika, gumiszerviz, autómosó, 
kozmetika és kamionmosó, nem utolsó sorban a térség-
ben 14 embernek munkát adva. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg 103 millió forint 
támogatás felhasználásával.

Születés 2015. április
28. Adamcsik Boglárka 
     (Adamcsik László - Eölyűs Andrea)
Születés 2015. május
26. Csontos Zoltán 
     (Csontos Jenő Zoltán - Sziki Katalin)
Házassag 2015. április
10. Nagy Zorán - Mező Alexandra Lídia
Házassag 2015. május 
6.   Radócz Barna - Jenei Szilvia
23. Pántya Péter - Szabó Anikó
23. Zsákai-Varga Péter - Váradi Ágnes Margit
30. Szőllősi László - Simon Brigitta
30. Szörnyi Péter - Balibán Nóra
Elhunytak 2015. április
1.   Vetési Mihály (1960.)

6.   Vincze Gyuláné (Kállai Zsuzsánna) (1958.)
10. Lisztes Ferencné (Maráci Erzsébet) (1929.)
15. Matolcsi Antalné (Bene Margit) (1932.)
26. Kovács Gáspárné (Laska Irén) (1954.)
29. Szabó Zsigmondné (Nagy Zsófia) (1917.)
29. Balogh János (1951.)
Elhunytak 2015. május
3.   Szilágyi Erzsébet (1972.)
4.   Bazsó Lászlóné (Karika Vilma) (1921.)
7.   Magyar Balázs (1921.)
8.   Nagy Jánosné (Puskás Ilona) (1933
11. Harasztosi János Sándor (1950.)
11. Pálfi Sándorné (Szőke Mária) (1945.)
14. Bujdosóné Teleki Judit Viola (1960.)
14. Kovács Lászlóné (Nagy Mónika) (1978.)
22. Csíkos János Mihály (1934.)
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A MAKK KÁLMÁN MOZI JÚNIUSI MŰSORA
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A délelőtti programoknak nem kegyelmezett az eső, mivel szakadatlanul 
esett, így a Bihari Népművészeti Egyesület mesterség-bemutatói, 
gyermekjátszója és a táncháza sajnos „vízbe fulladt…”
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság sátránál különleges tesztet próbál-
hattak ki a bátrabbak, az Édes Egyesületnél pedig vércukor, koleszterin és 
vérnyomás mérés után ki-ki eldönthette milyen portékát vásárol az árusok-
tól. A Hajdú Takarék Takarékszövetkezet faházában a lufik mellé hasznos 
információkat is beszerezhettek az odalátogatók.
Délután a Bóbita Együttes gyermekkoncertjén már a Makk Kálmán 
Moziban énekelhettek és táncolhattak gyerekek és szülők egyaránt. Az 
esős időjárás a berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét a moziba 
szólította. Eközben a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtárban 
rendhagyó családi délutánon vettek részt az érdeklődők.
Nem sokkal 17 óra után a színpadon megkezdődtek a koncertek és mire az 
Animal Cannibals fellépett, a nap is kisütött. Őket követte három tehetséges 
hegedűművésznő, a Gráciák, akik élőhangszeres előadásban, kizárólag 
akusztikus hegedűkkel adtak elő fantasztikus slágereket. Nagyon sokan 
várták Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színészt, musicalénekest. A 
nagy közönség-kedvenccel együtt utazhattunk az operett, musical és a pop 
műfajában, fantasztikus hangjával mindenkit lenyűgözött. Egy duett erejéig 
partnernője, majd követője a színpadon a gyönyörű Polyák Lilla volt, aki a 
musical mellett, a pop műfajában ér el egyre nagyobb sikereket. A 
fiatalabb korosztály számára Horváth Tamás és Raul koncertje volt az igazi 

csúcs, akik az előttük lévő fellépőkhöz hasonlóan szívesen készítettek közös 
fotót a rajongóikkal. A Republic együttes előzenekaraként a Dirty Slippers 
fokozta a hangulatot. A Republic régi és új dalaira a két órás  nagykoncert 
alatt együtt tombolt a több ezres közönség az 1990-ben alakult 
EMeRTon-díjas magyar zenekarral, mely felejthetetlen élmény volt minden-
kinek. Az egész napos programot a sokak által várva várt tűzijáték zárta, 
amely méltó megkoronázása volt a városnapi rendezvényeknek.
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Városnap a Szent István téren

Jubileumi gyermekkerti nap
Jubileumi gyermekkerti nappal ünnepelte alapításának 50. évfordulóját a Gyermekkert 
Tagóvoda május 22-én. Az intézmény szülői munkaközössége és nevelőtestülete majdcsak 
egész napos programokkal készült e jeles alkalomra, melyet a délután kezdődő ünnepi 
köszöntők és az ovisok műsora tettek teljessé még a szemerkélő eső ellenére is.
Szabóné Gál Mária az óvoda 50 éves történetének jelentősebb állomásait foglalta össze. 
Arról szólt, hogy az intézmény 1965-ös megalapítása után milyen utat járt be, hogyan fejlődött 
és a gyermeklétszám folyamatos gyarapodása okán hogyan bővült infrastruktúra és óvodape-
dagógiai területen is. A Jubileumi gyermekkerti nap egy igazi közösségi élményt nyújtó családi 
nap is volt, ahol együtt lehettek szülők és gyerekek és generációkat átívelve egykori és jelenle-
gi óvodások. A nevelőtestület külön ajándékkal is készült korábbi óvónői részére.

Szeretni kell - Makk Károly könyvbemutatója a moziban

Szeretni kell címmel jelentette meg Makk Károly könyvét a 
Kossuth Kiadó. Az idén kilencven esztendős, Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és 
kiváló művész, városunk díszpolgára az édesapjáról elnevezett 
Makk Kálmán Moziban mutatta be szülővárosában is könyvét. A 
rendezővel Vitányi István országgyűlési képviselő és Kőrössi P. 
József, a könyv szerkesztője beszélgetett. A beszélgetés megte-
kinthető a Berettyó Televízió www.berettyotv.hu című weboldalán.

Gyermeknap a moziban
Zene és tánc, arcfestés és aszfaltrajz-verseny, közös torna a 
tortaevés előtt, meglepetések, ajándékok és a végén filmnézés, no 
persze 3D-ben. Ebben az évben mindezekkel készült a Nova Villa 
2010 Nonprofit Kft a gyereknapon.

K.Zs.

hirdetés
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A 65 éves Sinka István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum bemutatja az
Utazás a Gutenberg galaxisban - Minden, amit a könyvről tudni érdemes 

című Múzeumok éjszakája programját 
2015. június 20-án, szombaton 18:00-24:00-ig

Kiállítások: A Tevan család nyomdai és kulturális öröksége az időszaki kiállító 
teremben, „Berettyóújfalu nyomdaipari emlékei a második világháborúig”, Ex libris 
kiállítás a felnőttkönyvtárban, „Az éjszaka műtárgya” a nagyteremben: Károlyi 

Gáspár 1660-ban Nagyváradon kiadott Bibliája
Mesekuckó: diafilmvetítés a gyermekkönyvtárban 18:30-tól óránként.

Rendhagyó tárlatvezetés - 18.30-tól óránként 
Érdekességek a Tevan család és Könyvkiadó történetéből játékkal, ügyességi és 

kézműves feladatokkal, óránként sorsolással
Kézműves műhely: lúdtollal írás, könyvkötés, iniciálé és illusztráció készítése - a 
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár  és a püspökladányi Karacs 

Ferenc Múzeum munkatársaival 18.00-22.30-ig a számítógépteremben
Kvíz - Könyvtári 1x1: 18.00-22.00 óráig. Sorsolás: 22.30- kor

Fogadj örökbe! - lehetőség könyvtári könyvek támogatására egész éjszaka
„Így írtunk mi!” - bepillantás régi emlékkönyvekbe 

az emeleti irodalmi kiállításban 
Az Irodalmi Kávéházban az olvasóteremben házigazdák: 

Balog Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba
KÖNYV-ZENE-PRODUKCIÓ

Színpadi műsorok az udvaron 18.00-21.00-ig 
(eső esetén a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében)

Részletek a plakátokon, honlapokon, szórólapokon

A 14. Gyermekkönyvna-
pok berettyóújfalui 

vendége
 2015. június 8-án 13.30.  

Nyulász Péter író,
 aki a Bihari Múzeum és 

Sinka István Városi 
Könyvtár emeleti 

előadótermében a helyi 
általános 

iskolák 3-4. osztályos 
tanulóival találkozik.

Érettségizési lehetőség szakiskolát végzetteknek!
A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégiumban a 2015-2016. tanévben elindul a szakiskolát végzettek középis-
kolája, amely képzésben érettségit lehet szerezni. Az érettségire felkészítő képzés 
szakma-és szakmacsoport független, az OKJ bármely területén iskola-rendszerű képzés-
ben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá jelentkezni. A képzés kétéves és nappali 
rendszerű. Bővebb információ az iskola elérhetőségein: 

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz. Telefon: 06 (52) 561-046; 

06 20 5329-779  Fax: 06 (52) 561-047
Web: www.hbmgi.sulinet.hu vagy www.hbmgi.info E-mail: hbmgi@hbmgi.hu

 A Bihari Hírlap júliusi lapzártája
2015. június 26.

hirdetés
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A BMSE női felnőtt kézilabda csapata rég várt 
sikerrel zárta a 2014/2015-ös szezont. A 8 
csapatos bajnokság alapszakaszát 20 
megszerzett ponttal a 2. helyen zárták a 
lányok. Ezt a 2. helyet kellett megerősíteni a 
rájátszásban, hiszen az 1-3. helyezett 2 
fordulóban játszott az érmekért. A DELKE 1. 
helyezéséhez nem fért kétség, hiszen a szezont 
veretlenül zárta a gárda. Ezúton is gratulálunk 
nekik ehhez a szép eredményhez, további 
munkájukhoz sok sikert kívánunk. 
A nagy „derbi” számunkra az itthoni Hajdúszo-
boszló elleni mérkőzés volt, hiszen sajnos az 1. 
fordulóban 4 gólos vereséget szenvedtünk 
ellenük. A cél a hazai 5 gólos győzelem volt, 
amit szerencsére belesulykoltunk a lányokba, 
igaz a meccs közben tudatosult bennünk, hogy 
egy „sima” 1 gólos győzelem is elég lett volna 
az ezüsthöz, mivel az egymás elleni eredmény-
ben jobbak voltunk a Szoboszlónál. Ezt szeren-
csére Kriszti – az edző – nem közölte velünk a 

meccs hevében, úgyhogy ment a hajtás az 
5 gólos különbségért. Így a kilátogatott 
közönség egy nagyon izgalmas, hajtós, 
küzdős meccset láthatott, melynek végén 
mi örülhettünk az ezüstnek. Óriási boldog-
ságot éreztünk akkor, együtt sírtunk, 
nevettünk. Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni szurkolóinknak, hogy kitartottak mellet-
tünk és bizalmat szavazva egyre többen 
látogatnak ki a mérkőzéseinkre, ez nagyon jó 
érzéssel tölt el bennünket.
Nagyné Kis Krisztina edző: „Nagyon boldog 
vagyok és gratulálok a csapat minden tagjának a 
2. helyhez. A Hajdúszoboszló elleni mérkőzésen 
kijött az, ami eddig hiányzott a lányokból. Küzdöt-
tek, hajtottak, elhitték, hogy meg lehet az a 
győzelem. Igaz, hogy van még mit tanulni, de ez 
az első évem a csapat élén, óriási eredménynek 
tartom az elért 2. helyezést. Jövőre folyt. köv.”
Gratulálunk a BMSE összes utánpótlás csapatá-
nak, illetve a férfi felnőtt és ifi csapatnak az idei 

bajnokságokban nyújtott teljesítményéért.
Külön köszönet Molnár Ákosnak, a Bihari Hírlap 
és a berettyohir.hu szerkesztőinek, hogy 
folyamatosan lehetőséget adtak a médiában 
való megjelenésre.
Az elnökség részéről köszönjük a segítséget: 
Dinók Tibinek és Ulics Pistinek, valamint a 
támogatóknak - név szerint: Bagdi Edinának, 
Nagy Tamásnak és Kovács Ivettnek - hogy 
minden feltételt megadtak ahhoz, hogy ez az 
eredmény megszülethessen. 

Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

Bár lapzártánkkor még nem zárult le a bajnokság, a Futsal NBI felsőházi 
rájátszásai még zajlanak mégis arra kértük a Mezei-Vill Futball Club edzőjét, 
Túrzó Józsefet, hogy értékelje a mögöttük lévő hónapokat, a bajnokságot. 
- Az elmúlt időszak sikerei után hogyan indult az év a Mezei-Vill 
számára?
Nagyon kevés téli szünet után, kb. egy hét és kezdődött a közös munka, hiszen 
tudtuk jókora és fárasztó feladatok várnak ránk: bajnokság, kupa és persze 
mi adjuk a legtöbb válogatott játékost is. Talán ekkora már belerázódtunk 
abba a szerepbe, hogy bajnoki címvédőként nagyobb teher hárul ránk.
- Hogyan szerepeltek a Magyar Kupa fordulóiban?
Az elődöntőig nem voltak komoly ellenfeleink, másodosztályból kaptuk őket, 
így mondhatni, könnyedén jutottunk el a Final Fourig, ahol az elődöntőben a 
bivaly erős, 6 külföldivel felálló Győrt hozta utunkba a szerencse. Sajnos 
papírforma eredmény lett, hiába vezettünk a félidőben, sajnos a vége 3-7 lett.
 - Az elmúlt hónapok a Férfi futsal NB I felsőági mérkőzéseivel teltek. 
Hogyan értékelné ezeket a fordulókat?
Talán az év legjobb vagy legkönnyebb meccseit játszottuk a mögöttünk 
lévőkkel. Az, hogy ez az ő gyengébb formájuknak vagy a mi jó teljesítmé-
nyünknek köszönhető nem tudni, de ezekből a mérkőzésekből jól jöttünk ki. 
A kiírás szeszélyének köszönhetően tudtuk, hogy nem veszíthetünk pontot 
senki ellen sem, de sajnos a Győrrel szemben nem sikerült győznünk 
egyszer sem. Az itthoni mérkőzésen hiába játszottunk jobban, nem sikerült 
gólt szereznünk. A győri visszavágó időpontját pedig 45 órával a mérkő-
zés előtt írták ki, ami a csapaton belül nagy zavart okozott mind fizikáli-
san mind mentálisan. Sajnos, így már három héttel a bajnokság vége előtt 
eldőlt, csak második helyen végezhetünk, ami nem rossz eredmény, 
sőt…de a sportember mindig többre vágyik.
 - A RÁBA ETO - MVFC-BERETTYÓÚJFALU (5-2) mérkőzés után azt 
nyilatkozta, hogy „Nem ezen a meccsen ment el a bajnokság”. Milyen 
„mérföldkövei” voltak a bajnokságnak?
Talán az, hogy a 2014-es év végén, amikor már mindenki pihenőn volt, 
nekünk a BL és válogatott meccsek miatt még mindig játszanunk kellett, sok 
áldozatot hozva, kevés segítséggel. Akkor 6 pontból csak egyet szerez-
tünk. Ide sorolnám a már említett itthoni Győr ellen vívott mérkőzést is, ahol 
nem sikerült gólt szereznünk.
 - Bár a május 15-i, ETO elleni bajnoki mérkőzés után nem ünnepelhet-
tek, ám mégis egy szép emlékkel teli évfordulóra emlékezhettek…
Igen! 10 éve jutott fel az NBI-be a Mezei-Vill. Futsal csapata, aminek én is 
tagja lehettem. Azóta egy fellegvár nőtte ki magát Berettyóújfaluban. Különle-
ges pillanat volt hallani, ahogy Barcelonában kiejtik a Berettyóújfalu nevet. 
Ezért csak egyetlen embert illet elismerés és köszönet, mégpedig Mezei 
Józsefet, aki minden nehézség ellenére 11 éve működteti ezt a csapatot.
 - Az NBI Rájátszás 9. fordulójában, az év utolsó hazai bajnokiján 
milyen hangulatban léptek pályára?

Nem volt jelentősége ennek a mérkőzésnek, hiszen a második helyezésünk 
már ekkor biztos volt. Csak a saját önbecsülésünkért játszottunk, persze a 
tétnélküliség meglátszott a csapat játékán, de így is közel voltunk a 
győzelemhez, végül egy igazságos döntetlen született a Veszprém ellen.
- Utánpótlására büszke lehet a MVFC, bajnok lett az U20-as csapat.
Korosztályában egy nagyon jó csapat, azt hiszem magabiztos és megérde-
melt győzelmet aratott az új rendszerben kiírt legnagyobb utánpótlás 
korosztályban. Ha jól emlékszem pontosan az is 10 éve történt, hogy klubunk 
U21-es bajnoki címet nyert. Akkor is és most is Szitkó Róbert irányításával. 
 - A csapat sikerei mellett az elmúlt időszakban több tagja is számos 
személyes elismerésnek is örülhetett és az év sportolója szavazáson is 
sikerekkel büszkélkedhet a csapat és edzője…
Igen, tavaly Rábl János, ebben az évben a csapat emblematikus tagjai is 
az év játékosa elismerésben részesült az MLSZ által. Emellett a megyei 
napilap év játékosa díját is megkapta, akárcsak csapatunk és a csapat 
edzője is. Örülünk, hogy munkánkat országos és megyei szinten is elisme-
rik, óriási élmény ezeken a díjátadókon részt venni. 
 - Mi a következő hónapok feladata a csapat és az edző számára?
A játékosok egy igen hosszú szezont tudnak maguk mögött. A következő 
hónapban a pihenés, regenerálódás következik, majd július közepétől a 
közös ráhangolódás a felkészülésre. A stáb számára a nyári szünet csak 
akkor kezdődhet, ha a következő év csapata összeállt, remélhetőleg 
sikerül a keret magját megtartani, ez jelenleg úgy néz ki, sikerül fog. 
Erősíteni jelenleg nagyon nehéz. 

Eldőlt: második helyen végez az MVFC

   MEGVAN AZ EZÜST!

Május 22-én reggel nyolckor rajtolt el az idei város napjához 
kapcsolódó futóverseny, amelyen ezúttal is több korcsoportban 
vettek részt általános és középiskolás diákok. Számukra most is 
más-más távok vártak leküzdésre. Az ünnepélyes eredményhirdetés-
re már a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban került sor, némi frissítő 
elfogyasztása és pihenő után vehették át az okleveleket és érmeket.

K.Zs.


