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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Bővülhet a kerékpárút
hálózat - testületi ülés
június végén

Karnyújtásnyira az autópálya
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Módosul az önkormányzati hulladékgazdálkodási rendeletet, több pályázat
benyújtásáról döntöttek, beszámolókat
fogadtak el, illetve új parkolók kialakításáról is határoztak a képviselő-testület június 30-án megtartott ülésén.

Múzeumok éjszakája
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Angyalbőrben – kiállítás a
Mozi Galériában
7

Megkezdődött Debrecen határában az M35-ös autópálya Berettyóújfaluig tartó szakaszának építése, a beruházás alapkövét július 6-án
szerdán helyezték el a munkák kezdetének helyszínén.
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Bővülhet a kerékpárút hálózat
- testületi ülés június végén
40 %-át kulcsprojektekre lehet fordítani. Ezt a Ci- melyek szakmai meglátása szerint nem biztosítotvil Udvar és az Alkotóház felújítására használnák ták a kettő, vagy több személyes háztartások használói felé a 80 literes gyűjtőedény választásának
fel.
Elhangzott, a pályázat előkészítésére, a stratégia lehetőségét. Ökrös Zoltán azt mondta, a korábbi
kidolgozására a Tenderauditor Kft. kap megbí- önkormányzati állásfoglalással szemben most ez
zást. A munkaszervezeti funkciót, mely magában az intézkedés is megjelenik az új rendeletben.
Módosul az önkormányzati hulladékgaz- foglalja az előkészítést, a program menedzsment- Eszerint biztosítani kell a lakóingatlant egyedül
dálkodási rendelet, több pályázat benyúj- jét, a helyi felhívások és a beérkező pályázatok és életvitelszerűen használó természetes személy
tásáról döntöttek, beszámolókat fogadtak kezelését, a pénzügyi elszámolásokat a BERÉPO részére 60 literes gyűjtőedény igénybe vételének
lehetőségét, valamint fel kell ajánlani az ingatlanel, illetve új parkolók kialakításáról is ha- Nonprofit Kft. látja el.
használók részére 80 literes gyűjtőedény választáHagymási
Gyula
a
bizottsági
ülésen
tartózkodott,
tároztak a képviselő-testület június 30-án
sának lehetőségét. Muraközi István polgármester
ezt
a
pályázatban
meglévő
pénzügyi
kockázattal
megtartott ülésén.
hozzátette, az önkormányzat valamennyi 120 liindokolta.
Azt
mondta,
nagyon
hasznos
a
város
Az ülés kezdetén egyperces néma felállással emteres gyűjtőt használó háztartást felkeres egy erre
lékeztek a június 12-én elhunyt Béres Bélánéra, az civiljei számára ez a megnyíló forrás, mutatja vonatkozó nyilatkozattal. Képviselői kérdésre az
ezt,
hogy
nagy
számban
vettek
részt
szervezetek,
Önfenntartás Közalapítvány kuratóriumi elnökére.
is elhangzott, hogy a 80 literes űrmértéket válaszElfogadták a képviselők a Platinum Hajdú-Bihar egyesületek az előzetes egyeztetéseken. Szerinte a tók július 1-től számíthatnak az alacsonyabb díjra.
stratégia
megalkotásához
szükséges
8,2
millió
Ft
Megyei Temetkezési Vállalat temetők működtetéA rendeletet valamennyi képviselő elfogadta.
sével kapcsolatos elmúlt évi tevékenységéről szó- bár nyertesség esetén költségként elszámolható, A háziorvosi ügyeleti ellátást nyújtó Orvosi
ló beszámolóját. Ehhez kapcsolódóan Kari Irén de más esetben azonban egy új tanulmány elké- Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
igazgató a beszámolóban még nem szereplő be- szítésének ára. Tartózkodása erre való figyelem- beszámolója is napirenden volt. A 12 oldalas,
ruházásról számolt be, mely szerint a Csendes te- felhívás.
tartalmas dokumentum szerint a berettyóújfalui
metőben 600 négyzetméter aszfaltos út készült el. Szántai László véleménye szerint is viszonylag ügyeleti központ 2015-ben összesen 1302 beteget
Úgyszintén az elmúlt évi munkájáról, tevékeny- magas az előkészítést végző vállalkozás díja, látott el. Az ügyeleti esetszáma összesen 517 volt,
ségéről számolt be négy városi közalapítvány. A mely költséget ha a pályázat nem nyer, az önkor- a betegpanaszok száma pedig rendkívül alacsony.
bizottsági véleményekkel összhangban valamen�- mányzat visel.
A beszámoló utolsó fejezetében a hazai egészségA képviselő választ kapott arra a ügy humánerőforrás helyzetére hívja fel a figyelnyit elfogadták a képviselők. Kovács Zoltán, a Berettyóújfalu Város Több mint 50 projekt- kérdésére is, hogy miért nem köz- met, melyre Gyula Ferencné képviselő utalt. A 16
Sportjáért Közalapítvány elnöke ötlet született, jóval beszerzési eljáráson választották előterjesztés egyikeként elfogadták a képviselők
egy együttműködési lehetőségről meghaladva az 500 ki a céget. E szerint a munkaszer- az önkormányzat II. félévi munkatervét is. A bölszólt, mellyel bevételeik növeked- milliós keretösszeget.
vezeti teendőket ellátó BERÉPO csőde és az óvodák parkolási helyzetének javítáhetnének, ezzel támogatásaik száNonprofit Kft. kötött megállapodást sát szolgálja a most elfogadott határozat. E szerint
ma és összege is gyarapodhatna. Elmondta, ha a Tenderauditor Kft.-vel, amelynek ilyen kötele- az önkormányzat saját forrásából a Rákóczi és a
a városi sportesemények, rendezvények szerve- zettsége nincs. A képviselők többsége – 2 tartóz- Széchenyi tagóvoda, valamint a bölcsőde előtzésében részt vennének, segítséget nyújtanának, kodás mellett – végül az együttműködés mellett, ti parkoló bővítés történne meg kb. 10 millió Ft
többen megismerhetnék az utánpótlás nevelést ezáltal az összeg megelőlegezése mellett döntött. összköltséggel. A jelenlévők támogatták az előtertámogató munkájukat.
A tulajdonában lévő ingatlan besorolását érin- jesztést. Hagymási Gyula javaslatára a kivitelezők
Elfogadták az önkormányzat által biztosított sze- tő jelenlegi 20%-os beépíthetőség
kiválasztására nyílt pályázatot ír ki
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok mértékének 30%-ra történő emelését 340 millió Ft-ból az önkormányzat melyet a honlapján
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí- kérelmezte Ádány József vállalkozó, épülnének és újulná- tesz közzé.
jakról szóló rendeletet is, mely a Bihari Szociális egy jövőben megvalósítandó beru- nak kerékpárutak.
A Képviselő-testület támogatta anSzolgáltató Központ, valamint a BERÉPÓ Non- házás okán. Az erről szóló előternak a pályázatnak a benyújtását is,
profit Kft. vezetőinek szakmai együttműködésé- jesztést Krisztik János főépítész azzal egészítette melynek keretében 340 millió Ft-ból a Béke - Nevel készült.
ki, hogy a környező településeken a hasonló gaz- felejcs utca között 360 méteren önálló kerékpárút,
A Közintézmények Szolgáltató Irodája gazdasági dasági területek legalább 40 %-os beépíthetőség- még a Berettyólapos utcán 300, a Rákóczi utca
vezetői pályázatára nem érkezett ajánlat. Ennek gel rendelkeznek.
Madách és Szondi utca közötti szakaszán 200
okán, a most tárgyalt határozat szerint ezt a mun- Ádány József arról tájékoztatta a jelenlévőket, méter hosszan egyesített gyalog és kerékpárút
kakört egy éves határozott idejű kinevezéssel töl- hogy a pályázati forrásból állatjóléti és környezet- épülne. Ugyanezen projekt keretében a 47 számú
tenék be. Az intézmény igazgatója a napirendhez védelmi fejlesztés történne, egy modern a talajter- főút mentén a szentmártoni városrészén meglévő
kapcsolódóan úgy fogalmazott, gazdasági vezető helést és a környezetet is kímélő beruházással.
kerékpárút burkolatának és vízelvezetésének felnélkül a KÖSZI hosszú távon nem működhet. Az ülésen elhangzott, hogy több képviselő sze- újítása is megtörténne 1.300 méter hosszan. Itt
Ulicsné Erdős Erzsébet a testület támogatását kér- mélyesen is megtekinthette a beruházások hely- kerékpáros pihenő és zöldfelület fejlesztés, pihete, hogy a feladatkörre a költségvetési, könyvelési színét és tájékozódhatott a fejlesztésekről. Szántai nő-játszótér kialakítás valósulna meg.
K.Zs.
tapasztalattal rendelkező Bói Marianna kapjon László úgy fogalmazott, a korábban a környezetmegbízást, melyet elfogadtak.
terhelést illető aggályai nagy részben megszűn12 szervezet együttműködésével, konzorciu- tek. A képviselők 10 igen szavazattal és azzal a
mi formában létrejött a Berettyóújfalui Helyi kiegészítéssel támogatták az előterjesztést, hogy
Berettyóújfalu Város Önkormányzata idei
Akciócsoport, mely a „Kulturális és közösségi az ingatlanra a város belterületének pereménél
költségvetésében támogatta, hogy a Vass
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közös- védőfásítást kell telepíteni a használatba vételi enJenő Óvodában és a Közintézmények Szolségszervezés” címmel és céllal megjelent pályá- gedélyezési eljárás megkezdéséig.
gáltató Irodájánál (KÖSZI) a köznevelésben
zati kiíráshoz igazodva készíti el azt a stratégiát, A törvényi és rendeleti háttér változása, módosítáaktívan dolgozó nem pedagógus közalkalamely alapján támogatás iránti igényléseket lehet sa új koncepció szerint szervezik át a hulladékgazmazottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek,
benyújtani.
dálkodás teljes rendszerét, az eddigiekhez képest
konyhai dolgozók) egyszeri, bruttó 50.000 Ft
Bónácz János alpolgármester elmondta, a pályá- fokozottabb állami szerepvállalással. Dr. Ökrös
összegű juttatásban részesüljenek. A juttatás
zathoz szükséges regisztrációs kérelem benyúj- Zoltán főjegyző elmondta, az önkormányzati köztása a mentori szerepet végző Tenderauditor Kft. feladat-ellátást a jövőben a Nemzeti Hulladékgaza Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 29 fő alkalközreműködésével 2016. június 3-án megtörtént. dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. segíti,
mazottja, illetve a KÖSZI 38 fő alkalmazottAz alpolgármester megjegyezte, nagy igény van az ingatlanhasználók a közszolgáltatási díjat réja részére 2016 júniusában került átadásra
a forrásra a civil szervezetek körében, hiszen több szükre fizeti meg. A főjegyző felhívta a figyelmet
Erzsébet utalvány formájában.
mint 50 projektötlet született, jóval meghaladva arra, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
az 500 milliós keretösszeget. Hozzátette, ennek figyelemfelhívással élt azon önkormányzatokhoz,
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Karnyújtásnyira az autópálya
Berettyóújfaluban is kiemelten fontos feladat a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés lehetőségeinek élénkítése. Az
önkormányzat közvetlen munkáltatóként
háttérbe szorult ugyan, de a megfelelő
vállalkozói környezet kialakítása sokat
segíthet a piacképes gazdasági szereplők
megtelepedésében és fejlődésében. Ehhez
elengedhetetlen, hogy városunkat mielőbb autópályán is el lehessen érni.

Berettyóújfalu eddig is szabad vállalkozói övezetnek számított, de nagy hátrány volt a gyorsforgalmi úthálózattól való távolság. Ugyan két
fontos főútvonal metszi egymást, párhuzamosan
egy nemzetközi vasútvonallal, az autópálya közelsége elengedhetetlen. A Nemzeti Infrastruktúra Kezelő Zrt. korábbi közleményéből már
kiderült, hogy az M35-ös autópálya a Debrecen
és Berettyóújfalu közötti szakasza két ütemben, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából,
a NIF Zrt. beruházásában, európai uniós forrásból
valósul meg.
Június 10-én megtörtént a munkaterület átadása,
július 6-án pedig ünnepélyes keretek között az
alapkőletétel.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára
az ünnepélyes alapkőletételkor elmondta: az elkészülő útszakaszok számos települést érintenek
közvetlenül (Debrecen, Ebes Mikepércs, Hajdúszovát, Tépe, Derecske, Berettyóújfalu), emellett
Erdélyt, Kárpátalját és a Felvidéket is, hiszen része a Via Carpatia folyosó magyarországi szakaszának. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy
ez lendületet adhat az autópálya romániai szakaszán dolgozóknak is. Fontos hogy ebben az uniós
ciklusban a kormány uniós és hazai források felhasználásával beköti a gyorsforgalmi hálózatba a
megyei jogú városokat, és kiépíti az autópályák,
autóutak országhatárokig tartó szakaszait.
Vitányi István országgyűlési képviselő elmondta: „Az autópálya további szakaszának
megépítésével a bihari települések több évtizedes álma valósul meg, az ország egyik legelmaradottabb térségében.” Hozzátette, a gazdaság
fejlesztéséhez és fellendüléséhez elengedhetetlen
a gyorsforgalmi kapcsolat megteremtése. Úgy fogalmazott: ez az út a nemzeti összetartozás útja
is egyben, hiszen az anyaország és a határon túli
Az autópályára a város határától északra, magyarság összetartozásának erősítését szolgálja.
3 km távolságra, a kettős kanyar és a Kálló- Ekkora mértékű beruházás a választókerületben
még sohasem valósult meg – tette hozzá a képhíd között lehet felhajtani.

Megkezdődött Debrecen határában az M35-ös
autópálya Berettyóújfaluig tartó szakaszának
építése, a beruházás alapkövét július 6-án szerdán
helyezték el a munkák kezdetének helyszínén.

viselő-, az M35 és az M4 szakaszainak elkészítésére majdcsak 100 milliárdot fordít a kormány.
Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere azt
emelte ki, hogy az új autópálya-szakasz a debreceni repülőtér mellett közvetlen összeköttetést
biztosít majd a most épülő déli ipari parkba költöző vállalkozásoknak.
Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta: az
M35-ös Debrecen-Berettyóújfalui szakasza az
első olyan beruházás a megyében, amely kizárólag az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) forrásaiból valósul meg. Hozzátette, a megépítendő szakaszokon összesen 19 híd,
egy körforgalom, két külön szintű csomópont és
két komplex pihenő készül el.
Hamarosan elmondhatjuk tehát, hogy Berettyóújfalu és közvetlen térsége az M35-ös pályaszakasz meghosszabbításával bekerült az országos
vérkeringésbe. Ez csak akkor jelenthet a város
számára valós lehetőséget, ha az útépítés befejezéséig valóban vonzó vállalkozói környezetet tud
kialakítani. Ennek érdekében iparipark-fejlesztési
tervek is készültek, sőt már az ezt szolgáló pályázat benyújtásáról is döntött a képviselő-testület. A
megfelelő infrastruktúra kialakításával teret tudnak adni számos vállalkozásnak. A kézzel fogható bevételek elérésén túl általuk kívánják elérni,
hogy a még szabadon lévő, és reményeik szerint
itthon szakképesítést szerző fiatalok helyben találhassák meg boldogulásukat.
–i –n, K.Zs.

A pályázati eljárásokban nyújtanak segítséget
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen mellett
– elérhetőbbé téve más településen élők
számára is szolgáltatásait – Berettyóújfaluban nyitotta meg kirendeltségét.
A polgármesteri hivatal földszintjén lévő helyi
iroda a térség 40 településének nyújt segítséget a
pályázati eljárásokban és könnyíti meg az ügyintézést. Ezek mellett sokféle információval, tájékoztatóval várják az önkormányzatokon túl a vál-

lalkozásokat, civil szervezeteket, egyesületeket.
A sajtótájékoztatón részt vett Pajna Zoltán,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke,
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke, Muraközi István, Berettyóújfalu város
polgármestere és Korbeák György, a Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.
Muraközi István polgármester üdvözölte a pályázati iroda megnyitását, úgy fogalmazott, ez
hatalmas segítség nem csak a bihari önkormányzatoknak, hanem a térségben működő vállalkozásoknak, civil szervezeteknek. Hozzátette, a városháza épületében kialakított iroda létesítésével
erősödik a város térségben betöltött szerepe.
Korbeák György, a fejlesztési ügynökség ügyvezető igazgatója azzal indokolta az első megyeszékhelyen kívüli iroda nyitását, hogy a bihari
térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozói így egyszerűbben és gyorsabban kapnak
információkat az uniós pályázati lehetőségekről

és segítséget pályázatuk elkészítéséhez, illetve a
projektek gondozásában.
Pajna Zoltán a hajdú-bihari közgyűlés elnöke azt mondta, a megye maghatározó pályázatíró cége lett a Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési
Ügynökség. Hozzátette: versenyelőny, hogy az
ügynökség nonprofit szervezet, működésével azt
üzeni a pályázóknak, hogy lehet tisztességesen
is, nemcsak a minél nagyobb haszon érdekében
menedzselni a pályázatokat. A közgyűlés elnöke
kiemelte: a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban
600 milliárd forint uniós forrás kerülhet HajdúBihar megyébe. A fejlesztési ügynökség fontos
célja, hogy ebből jelentős összeget a bihari térség
települései hasznosítsanak. Pajna Zoltán beszélt
egy magyar-román közös fejlesztési ügynökség
létrehozásáról is, melyet a Bihar menti magyar településekkel alakítanának ki, további közös célok
megvalósítása és a két ország operatív programjainak megismerése érdekében.
K.Zs.
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Elismerés a tanév legjobbjainak

Berettyóújfaluban több éves hagyománynak számít a városban működő általános
és középiskolák, szakképző és művészetoktatási intézmények kimagasló tanulmányi és sporteredményeket elért tanulóinak elismerése és jutalmazása.

Bihari Hírlap
NYÁRI SZÜNET!
A Bihari Hírlap legközelebbi
száma 2016. szeptember
második hetében jelenik meg.
Lapzárta 2016. augusztus 26.

Rövid hírek
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola évzáró kiállítása

Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
évzáró kiállítása nyílt meg június 17-én a
Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar Vármegye Képgalériájában. Az alkotások július
15-ig tekinthetőek meg.

Ebben az évben június 8-án, a Nadányi Zoltán délelőttjét az iskolák műsorszámai tették telMűvelődési Ház színháztermében fogadták jessé.
K.Zs.
a város „legjeit”. A Berettyóújfalui Legek ez
évi köszöntésén részt vett a városban működő
valamennyi oktatási intézmény fenntartójának
képviselője.
A díjazottak Muraközi István polgármestertől
az elismerő emléklap mellé egy 8 gigabájtos
pendrive-ot, valamint egy sportzsákot is kaptak, a nagyobb csapatok pedig ajándékutalványt vehettek át. Idén több mint 220 gyermek
kimagasló eredményét jutalmazták. A „legek”

Elindult a Berettyóújfalu Topotéka
Az Európai Unió a 2014-től 2020-ig
tartó időszakra hirdette meg a Kreatív
Európa: az európai kulturális és alkotói
szektor támogatási programját, amelynek célja, hogy az európai polgárok alkotó módon vegyenek részt földrészünk
sorsának alakításában.
E gondolat jegyében született meg és nyert
támogatást a 17 európai levéltár és egyetem
összefogásával létrejött co:op projekt.
Budapest Főváros Levéltára Magyarországon
elsőként Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött megállapodást egy Berettyóújfalu
Topotéka létrehozásáról. Ennek ünnepélyes
elindítására június 18-án a „Hozd el és mutasd meg emlékeidet!” nyílt nap keretében
került sor a Bihari Múzeumban. Dr. Kenyeres
István Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója a megnyitón elmondta, a co:op projekt
topotéka munkacsomagjában hét európai levéltár és a nápolyi egyetem vesz részt. A közös munka koordinációját Budapest Főváros
Levéltára végzi. Magyarországon a projekt

során összesen 5 topotékát hoznak létre, az
első a berettyóújfalui. A finanszírozása teljes mértékben az uniós forrásból történik. A
Berettyóújfalu Topotéka oldal adminisztrátori
teendőit a Bihari Múzeum és Berettyóújfalu
Város Önkormányzatának munkatársai látják
el. A topotéka elérhetősége: berettyoujfalu.
topoteka.hu. A fotókat, leveleket, cikkeket
tehát a múzeum munkatársai digitalizálják és
visszaadják tulajdonosaiknak. Ezt követően a
digitalizált emlékeket töltik fel a Berettyóújfalu Topotéka felületére.
K.Zs.

Digitális vállalkozás a modern megoldás
A hazai kkv-k versenyképességének növelése az elsődleges célja annak a több
mint 120 állomásból álló projektnek,
melynek berettyóújfalui információs
napját tartották meg június 22-én.

Kereskedelmi és Iparkamara által életre hívott
rendezvénysorozaton elsősorban az üzleti infokommunikációs technikákkal, valamint az eredményes működést szolgáló korszerű megoldásokkal ismerkedhettek meg.
A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Inno- Köszöntőjében Dr. Skultéti Éva kamarai főtitvációs Operatív Programja keretében a Magyar kár úgy fogalmazott, a hazai kis- és közepes
vállalkozások jelenleg korlátozottan használják
a korszerű informatikai megoldásokat, ezért
fontos, hogy hiteles szakemberektől jussanak
pontos, számukra hasznos információkhoz.
Koleszár Péter, a program szakmai vezető helyettese előadása kapcsán azt mondta, sokan
hiányos ismeretekkel rendelkeznek az infokommunikációs technológiák vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről. Ebben nyújt

segítséget a több pillérből álló „Modern Vállalkozások Programja”. A rendezvényen elhangzott, az új informatikai alkalmazások használatának ösztönzése, az általuk elérhető előnyök
bemutatása és a korszerű megoldások iránti
igény felkeltése mind hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy a programban résztvevő kkv-k versenytársaiknál hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon.
A majdcsak kétéves időtartamú program kifejezetten vidéki vállalkozások számára nyújt
támogatást, arra törekszik, hogy segítse olyan
fizikai eszközök, szoftverek vagy módszerek
meghonosítását egy cég életében, amely kiváltja
a hagyományos papír alapú munkavégzést.
K.Zs.
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Új kinevezések a Berettyóújfalui
Tankerületben
Ünnepélyes keretek között adták át a Berettyóújfalui Tankerület fenntartásában lévő intézményekben meghirdetett tagintézmény-vezetői
és intézményegység vezető-helyettesi kinevezéseket a KLIK berettyóújfalui központjában.
A pályázatok eredményeit Kapornai Judit igazgató ismertette. A dokumentumokat Muraközi
István polgármester, a kistérségi társulás elnöke és Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő adta át.
A Széchenyi István Tagiskola vezetésére
2021-ig Mészárosné Kovács Ildikó, a Hunyadi

Mátyás Tagiskola vezetésére Kovács Tiborné
kapott megbízást. A következő öt évben a József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese
Herczegh Barna lesz. Az intézményegység vezető-helyettesi feladatokat látja el Harsányiné
Némethy Szilvia a Bihari Alapfokú Művészeti
Iskolában. A szentpéterszegi Fekete Borbála
Általános Iskola igazgatóhelyettesi kinevezését Hadobásné Karancsi Annamária, a Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatóhelyettesi kinevezését Víghné Margitai Csilla vehette át.

Az ünnepségen Gál Petra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, Berettyóújfalu
„leg”-je egy mesével, Kiss Tamás pedagógus
egy prózával, és Balázs Gergely művésztanár
gitárjátékkal köszöntötte a kinevezetteket.
K.Zs.

Nevelési év zárása a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsődében

Esélyegyenlőségi pályázat sikeres lezárása a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsőde Intézményében
A Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében 2013-ban
meghirdetett
„Esélyegyenlőségi
alapú fejlesztés támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben”
című pályázaton sikeresen vettünk
részt. Ennek eredményeként közel
30 millió forint pályázati összeghez jutottunk. A megvalósítás több
mint két éven át tartott. A projekt az
intézményben már működő esélyegyenlőségi programot egészítette
ki, illetve a pedagógiai programban kitűzött célok magasabb szinten való megvalósulását segítette.
A halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek magasabb aránya alapján a Rákóczi, a Gyermekkert és a
Mezősasi Tagóvoda részesült támogatásban.
A projekt elsődleges célja volt, a
szociális hátrányok csökkentése,
esélyteremtés, a hátrányok kompenzációja.
A pedagógusok szakmai megújulását továbbképzés és szakmai tanulmányutak segítették, melynek
köszönhetően magasabb szintű
munkavégzésre lettek képesek,
látókörük szélesedett, kapcsolatrendszerük bővült. Szülői klubokat,
közösségi programokat, kirándulásokat szerveztünk. Az egyéni

fejlesztések, felzárkóztatások segítették a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődését. A
pályázat IKT eszközök beszerzését
is lehetővé tette.
Az esélyegyenlőségi programok
által a család-óvoda kapcsolata erősödött, a gyermekek beilleszkedése
könnyebbé vált az óvodai életbe.
A projekt megvalósítása mindenben az előírásoknak megfelelően
történt. Ezt 2016 májusában az
Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szakemberei írásos
dokumentációban megerősítették és
hiánypótlás nélkül elfogadták.
Eddig elért eredményeinket fent
kívánjuk tartani. Családi rendezvényeinket továbbra is megtartjuk, a
szülői klubot tovább működtetjük.
A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a tagintézmények által
lebonyolított programok, az óvodákban és a családokkal közösen
végzett ismeretterjesztő munkák
hozzájárultak intézményünk környezetének szellemi és lelki fejlődéséhez.
A projekt segítette a tagóvodai környezeti közösség életminőségének
javítását. A pályázat elérte a célját.
Gálné Tóth Klára
intézményvezető, projektmenedzser

2016. június 17-én volt a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os
nevelési év záró értekezlete, amelyen megjelent a fenntartó képviseletében Bónácz János Alpolgármester és Porkolábné Áros Mónika
Intézményi ügyintéző. A jelenlévőket Balog Aliz volt óvodásunk hegedűjátékkal köszöntötte.
A rendezvény fő témáját Gálné Tóth
Klára intézményvezető beszámolója
képezte.
A 2015/2016 nevelési évben végzett
pedagógiai munkáról és a munkaterv megvalósításáról szólt a tájékoztatás.
A nevelési évet optimális személyi
feltételekkel valósítottuk meg. Vezetői munkát két intézményvezetőhelyettes valamint négy tagintézmény-vezető segítette.
Óvodapedagógusaink szakmailag
jól képzettek, és magas színvonalon végezték tevékenységüket.
Nevelést-oktatást-gondozást segítő
munkatársak kötelességtudóan látták el munkájukat.
Ebben az évben 426 gyermek gondozását, nevelését láttuk el, ebből
106 gyermek kezdi meg ősszel az
első osztályt.
Az óvodai csoportlétszámok átlagosan 21-22 fő között mozogtak, a
bölcsődében 12-14 gyermeket gondoztunk csoportonként.
Az intézmény törvényes és színvonalas működésének biztosítása mellett a pedagógiai munka minél ma-

gasabb szinten való megvalósítására
törekedtünk.
Tehetséggondozó műhelyeket működtettünk, kiemelten figyeltünk a
hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatására, az esélyegyenlőség biztosítására. Sokoldalú lehetőséget biztosítottunk a képességek fejlesztésére.
Eddigi tevékenységünk során érvényesült az egyéni bánásmód a fokozatosság a komplexitás. Kiemelt
területként kezeltük a differenciáló
nevelést. Tagintézményeink igyekeztek a családokkal való aktív
együttműködésre. Továbbra is célunk, intézményünk jó hírnevének
megtartása, gyarapítása.
Törekvésünk az, hogy munkánk
során mindig meg tudjunk újulni,
továbbra is igazodjunk a változó
igényekhez, elvárásokhoz, és elsősorban a gyermekekhez.
A beszámoló elfogadása után munkaközösségek, munkacsoportok adtak tájékoztatást tevékenységeikről.
Ezt követően Vass Jenő - díjat kapott kiváló pedagógiai munkájáért
Szabóné Gál Mária intézményvezető-helyettes és Szénási Tiborné óvodapedagógus.
A jubiláló és szakvizsgázott óvodapedagógusok köszöntése után Márkus Péterné nyugdíjba vonuló óvodapedagógust búcsúztattuk.
A rendezvény Szászné Nagy Anita
szavalatával és közös ebéddel zárult.
Gálné Tóth Klára intézményvezető

KÖSZÖNET
A Ne – Felejts alapítvány Berettyóújfalu Mátyás utca 1 kuratóriummának
elnöke ezúton mondok köszönetet alapítványunk támogatásáért. Az alapítvány a személyi jövedelem adó 1 % - os felajánlásából 96.850 Ft támogatásban részesült, melyet a BERÉPO Nonprofit Kft. által fenntartott intézmények lakóinak szabadidős tevékenységének támogatására fordítottunk.
Szabó Istvánné – a kuratórium elnöke
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Határtalan irodalom

Határon átívelő irodalom, szabadság,
szerelem, újrakezdés a régi-új hazában.
Erről és még sok másról meséltek a Sinka István Városi Könyvtárban a 87. ünnepi könyvhét
berettyóújfalui vendégei, Dragomán György József Attila- díjas író, műfordító és felesége, Sza-

bó T. Anna József Attila- díjas költő, író, műfordító. Az erdélyi származású házaspár őszintén
beszélt a gyermekkoráról, a letelepedésről, a
szerelemről, az íróvá válás nehézségeiről, a
családról. Jókat derülhettünk a humoros beszámolókon, s bepillantást nyerhettünk hétköznapjaikba is. A program kora délután kezdődött a
gyermekkönyvtárban, ahol a házaspár először a
kisebbekkel beszélgetett. Ezt követően pedig a
felnőttek is részesei lehettek egy meghitt, ugyanakkor közvetlen hangvételű találkozásnak.
Hanics Katalin, a zeneiskola művésztanárának
zongorajátéka után az Arany János Gimnázium
diákjai idézeteket olvastak fel az íróktól. Muraközi István polgármester nyitotta meg a rendezvényt, a beszélgetést Gyula Ferencné és Balog
Otília pedagógusok vezették. Szabó T. Anna

családjával 1987-ben települt át Kolozsvárról,
míg Dragomán György 1988-ban Marosvásárhelyről érkezett egyenesen Berettyóújfaluba az
itt élő nagybátyjához. A házaspár életébe együtt
köszöntött be a szabadság és a szerelem. Egymás szerkesztői, elolvassák, amit a másik ír egymást figyelmeztetik a határidőkre és a családi
teendőket is beosztják egymás között. Az írónő
szerint jó ritmus nélkül nincs jó irodalom, és, ha
egy lakatlan szigetre kellene könyvet választania
magának, akkor a férje regényeit vinné magával.
A találkozó végén arra is volt lehetőség, hogy
az olvasók saját példányaikat dedikáltassák az
írópárossal. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális
Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint a Szépírók Társasága támogatta.
SKGY

A termálliget felkészült,
már csak jó idő kell!

Negyedik Parola Napok
Az első trilógia valóban befejeződött, de
a sztori még közel sem ért a végéhez - olvashattuk a feliratot városszerte, ugyanis 2016. június 17-18-án rendezték meg
immár a IV. Parola Napok, a PÁRNA 4.
Idén is sokszínű és változatos programokkal
várták a szervezők a Civil Udvarba érkezőket,
és ezúttal az időjárás sem szólt bele szerencsére a programtervbe. Két nap alatt 14 produkció mutatkozott be az underground zenei
világból, többek között a PÁRNA színpadán
debütált Szegedi László, (Szegi) rapper, illetve városunk egyik legújabb keményzenei
bandája, az Alföld is. A zenén túl kerekasztalbeszélgetés, extrémsport- és hastáncbemutató
(a Keleti Gyöngyöcskék előadásában), valamint kosárlabda verseny is színesítette a két

napos rendezvényt. A Parolát egyre többször
keresik fel külföldi zenekarok, így a fesztiválra idén először már Csehországból is érkezett
együttes, a hardcore zenét játszó Skywalker.
A színpadon szerepet kapott a Kazah, Billog,
Redrum Sindicate, Funktasztikus, Hangpatika, Flexible Juice, BetterThanEver, Planman,
Dryvia, Headstock, Kozmosz együttesek,
zenekarok. A szervezők elégedettek, hiszen
sikerült egy színvonalas mini-fesztivált megvalósítaniuk. Ezt a véleményt osztják a látogatók és a zenekarok is, akik örömmel fogadták,
hogy rengeteg fiatal vett részt a programokon.
A folytatásra ugyan egy évet még várni kell,
de a Parola Közhasznú Egyesület elszántsága
arról árulkodik, hogy nem fognak a fiatalok
unatkozni addig sem.
N.S.

Idén is készült újdonságokkal a Bihar Termálliget a nyári szezonra, de az elmúlt évek sikeres
programjait, rendezvényeit is folytatják. Bondár Sándor ügyvezető sikeresnek értékelte a tavalyi nyári hónapokat, 10.000 vendéggel nőtt a
forgalom, és természetesen továbbra is a hétvégék az erősek. Ebből az elmúlt évben 8 haladta
meg a több ezres látogató számot. Mint mondta
a termálliget felkészült, már csak jó idő kell…

hirdetés

GONDOSKODJON GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!
A Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával az egyszeri állami támogatás és a befizetések
összege is automatikusan infláció feletti 3%-os kamatozású Babakötvénybe kerül befektetésre.
Az éves befizetésekre további támogatás jár, melynek összege a befizetett összeg 10 %-a
legfeljebb 6.000,- Forint.

ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN
Számlavezetési díj nélkül, 100% állami garanciával.
Hajdú-Bihar megyében keresse fel berettyóújfalui, debreceni, hajdúszoboszlói,
püspökladányi és hajdúnánási értékesítési pontjainkat.
További információk megtekinthetőek a honlapunkon: www.allamkincstar.gov.hu
Cím: Berettyóújfalu, Kossuth utca 6. (a Járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (30) 239 0494

Nyitva tartási idő
Kedd
8:00-16:00
Szerda
8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a Sinka István Városi Könyvtár 2016. augusztus
1-től 2016. augusztus 13-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: 2016. augusztus 16-án, kedden a
szokott időben.
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Angyalbőrben – Karácsony Krisztina
kiállítása a Mozi Galériában
Bene Judit és Marczin Vanda éneke tette
emlékezetessé Karácsony Krisztina Angyalbőrben című tárlatának megnyitóját
a Mozi Galériában.
A Szent István téri kiállító terem falain ezúttal
a sorkatonaság mindennapjai elevenedtek meg.
A megnyitó L. Ritók Nóra az igazgyöngy művészeti iskola vezetője volt, aki azért is nevezte
történelmi pillanatnak ezt a momentumot, hiszen egykori tanítványa, és az iskola jelenlegi
tanárának festményei láthatóak a galériában.
Mint elhangzott, Krisztina az iskolában első-

Élete a festés, a
kert és a munka
Nagy Istvánt sokan ismerik a határon innen és
túl is. Színes egyéniség, a munka és a művészet megszállottja, akit így mutat be egy kiállítás katalógusa: „Nyugdíjas pénzügyőr, szakmai
élete Biharkereszteshez, festészete emellett a
Hortobágyhoz is köti. Festeni autodidaktaként
kezdett, célja a természeti és a változó emberi
környezet megörökítése...” Június 21-én a Bella
Costa étteremben nyílt Hazaváró című kiállítása. A hangulatot a Berettyó Parti Nyugdíjasok
Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre
népdalcsokra alapozta meg, majd Barabás Ferenc
Biharkeresztes polgármesterének megnyitóján
megtudhattuk, hogy milyen sokat jelent az alkotó
a kis határ menti város kulturális életében. Maga
is meglepődött, hogy Nagy István nem tősgyökeres bihari, hanem Szabolcs megyei, nyírkarászi.
Kocsis Csaba köszöntőjében arról szólt, hogy
az autodidakta művész mindig képezte magát,
Berettyóújfaluban Kárpáti Gusztáv festőművész
körét, Debrecenben pedig László Ákos debreceni
csoportját látogatta az Építők Házában. A Hortobágyi Alkotótábor tagja lett, mely nagy szakmai előrelépés volt számára, hiszen a nemzetközi
mezőnyben jobbnál jobb alkotók dolgoztak itt.
A hangulatos megnyitót a biharkeresztesi Fehér
Mályva Hagyományőrző Egyesület Népdalköre
színvonalas műsora zárta, amiből kiemelkedett
Tóth Gyula citerajátéka. A tárlat augusztus 31éig látható.

sorban grafikát és festészetet tanít a gyerekeknek, emellett rengeteg témával foglalkozik, az
aktuális pályázatok lebonyolításában is segít. A
tárlathoz kapcsolódóan az alkotó úgy fogalmazott: „A sorkatonaságról elsősorban történeteket hallottam és ezen elbeszélések útján tudtam
valamilyen szinten belehelyezkedni ebbe a szituációba. Próbáltam olyan jeleneteket megjeleníteni a festményeimen, amelyek jellegzetesek
vagy bemutatják a sorkatonaság mindennapjait” - mondta az alkotó. Karácsony Krisztina
korábban inkább tájképeket és városképeket is

festett. A főiskolán festészet szakirányon tanult
képi ábrázolás szakon, ezt követően végezte el
a tanári mester képzést rajz-történelem szakon.
Képein a kisebb figurák, alakok folyamatosan
jelentek meg, mostani festményein már a csoportábrázolás is megelevenedik.

Zenés nyári este
Felejthetetlen koncertet adott a Malek
Andrea és vendégei formáció a Nadányi
Zoltán Művelődési Ház udvarán a Zenés
nyári esték sorozatban.
A népszerű énekes vendégeit is bemutatta az
este folyamán. Juhász Attiláról megtudtuk, hogy
1995 végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz-zongora tanszakát, ahol tanára Binder
Károly volt. Tanulmányokat folytatott a Western
Washington Universityn, Chuck Israels növendékeként, akit a többek között a legendás jazzzongorista. 1998-tól aktív muzsikusként dolgozik többek között a Budapest Jazz Orchestraban.
Fűri Anna, aki a hetvenes évek közepétől minden
nyarát Berettyóújfaluban töltötte mesélt a nagymama felejthetetlen vajas, zöldpaprikás kiflijéről, és a családi hangulatú kórházi strandról is.
(Kevesen tudják róla, hogy első fellépése Beret�tyóújfaluban szintén a művelődési házban volt,
egy Oberhauser László szerkesztette műsorban
a nyolcvanas évek végén énekelte Schubert Ave
Mariáját. Azon az előadáson Váradi Judit nem
csak kísérte zongorán, hanem sokat segített neki
a felkészülésben is.) Most mint zeneszerző és

énekes mutatkozott be. Malek Andrea nem csak
közvetlenségével, hanem felszabadult előadásmódjával fogta meg a nézőket, felejthetetlen
koncertet adtak úgy, hogy még a legvadabb focidrukkerek is elfelejtették, hogy közben elkezdődött az olasz-német.
K.Cs

Újra megnyitottunk!
Még nem járt a berettyóújfalui Tourinform
irodában? Itt az ideje, hogy meglátogasson
bennünket! Szezonális irodánkat 2016. június
15-én újra megnyitottuk a város központjában,
a Szent István téren, a rendezvényházban, ahol
szeptember 30-ig, hétfőtől-péntekig 08.3016.45-ig, szombatonként 09.00-13.00-ig várjuk az érdeklődőket.
Ha vendégségbe megy, utazni szeretne, vagy
éppen vendéglátó, és kedves rokonai, barátai
Berettyóújfaluba érkeznek, feltétlenül térjen
be hozzánk, hogy naprakész program – látnivaló – szálláshely információkkal tudjunk Önnek is tájékoztatást nyújtani. Ajándékot keres,
bihari specialitást, vagy emlékbe szeretne valami biharicumot hazavinni? Akkor is keresse
fel a Tourinform Irodát! Bihari kiadványokkal, helyi termékekkel, népművészeti alkotásokkal, folyamatosan bővülő kínálattal várjuk
a vásárlókat, a termelőket és az alkotókat.

Térségi/regionális/országos turisztikai kiadványokkal, szórólapokkal, térképekkel, prospektusokkal segítünk Önnek abban is, ha még
nem tudja Magyarország melyik táján szeretné
eltölteni szabadságát, vagy hova menne hétvégenként kirándulni. Térjen be hozzánk, várja
Önt is a berettyóújfalui Tourinform Iroda fiatal munkatársi csapata.
Csordás Szilvia irodavezető
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Porciában táboroztunk

Olaszországi testvérvárosunk, Porcia és
a ProPorcia Egyesület ismét berettyóújfalui gyerekeket hívott meg egy hét napos
közös táborozásra, melyen a helyi gyerekek is részt vettek.
Városunkból hat, a népművészeti egyesület alkotóházában szívesen tevékenykedő 10-12 éves
gyermek vett részt az önkormányzat által biztosított utazáson, Török Istvánné, a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke és az én kíséretemben.
Mivel a gyerekek több iskolából és osztályból

jöttek, voltak, akik egymással is út közben ismerkedtek meg. Már megérkezésünk estéjén vártak
bennünket vendéglátóink és az olasz gyerekek,
szüleikkel együtt. A hét programjai nemcsak szórakoztatóak, de hasznosak is voltak. Délelőttönként az iskolában közösen alkottunk mozaikképeket, kézműveskedtünk a népművészeti egyesület
által előkészített anyagokból, illetve olasz-magyar receptkönyvet is készítettünk.
Vendéglátóink gondoskodtak arról, hogy egy
percig se unatkozzunk. A városházán Giuseppe
Gaiarin polgármester fogadott bennünket, majd
megnéztük Porcia nevezetességeit: óratorony,
harangtorony, templom, hercegi kastély, régi
városháza, a 100 éves tulipánfa, a Bujon folyó
a hattyúkkal. Felejthetetlen kirándulásokat szerveztek nekünk. Jártunk a szomszédos Pordenone
városában, majd Spilimbergóban a mozaikkészítő iskolában, ahonnan az egész világból képeznek
szakembereket. Meglátogattuk Redipugliában
a legnagyobb I. Világháborús emlékművet és
az elesett katonák temetőjét. Utána Triesztben a

Miramare Kastélyt, a San Giusto Kastélyt és a
város több nevezetességét mutatták meg nekünk.
Aquileia városában láthattuk a Dóm gyönyörű
mozaikpadlóját, majd Gradóban végre megmártózhattunk a tengerben, ami hatalmas élmény volt
a mi tengert eddig nem látott gyerekeinknek.
Megkóstolhattuk az olasz konyha finomságait,
a közös receptek közül kettőnek az elkészítését
be is mutatták nekünk. Mi a paprikás krumpli
receptjével készültünk, amit el is készítettünk és
örömmel nyugtáztuk, hogy mindenkinek nagyon
ízlett.
Ott tartózkodásunk utolsó napján a város hagyományos arató ünnepén vettünk részt a Villa
Dolfinban, ahol felidézték a régi aratások hangulatát. Az olasz gyerekek búcsúajándékként
minden újfalui gyereknek pólóval kedveskedtek,
amire ráírták a nevüket. Mindannyian arra gondoltunk, hogy jövőre mi is nagyon szeretnénk
viszonozni mindazt a vendégszeretetet, kedvességet, amelyben részünk volt Porciában.
Nagyné Székely Katalin aljegyző

Rövid hírek
1971-ben végeztünk, a Gépíró és Gyorsíró Iskolában, és ennek 45. évfordulóján szerveztük meg
az osztálytalálkozót, amelyre az osztály 21 volt
tanulója eljött. Baráti beszélgetések keretein belül emlékeztünk meg a diákéveinkről, és az azóta
eltelt időről. Megkoszorúztuk az Arany János
Gimnáziumban volt igazgatónk, Szabó Ferenc
emléktábláját, ahol ez a fotó készült.

A Bihari Református Egyházmegye egy kamion alma adományt kapott a Magyar Református Szeretetszolgálattól, melyet az egyházmegye településein osztottak szét a református
gyülekezetek.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség
gyülekezeti kirándulást szervezett június 25-én
szombaton a füzéri várba, a református templomba és tájházba, a hollóházi porcelánmúzeumba és a füzérradványi Károlyi kastélyba.

Kedves Olvasók!
Mivel 2016. július 1-jén megkezdtem
szolgálatomat a Berettyóújfalui Református Egyházközségben, szeretnék néhány szóban bemutatkozni.
1970-ben születtem itt, Berettyóújfaluban, itt
végeztem az általános iskolát is az akkor még
Toldi Miklós nevét viselő intézményben. Szintén helyben, az Arany János Gimnáziumban
érettségiztem, majd – két év kihagyás után –
1990-ben kezdtem a teológiai tanulmányokat
a Debreceni Református Hittudományi Egyete-

men. 1996-ban szereztem meg a református lelkészi oklevelet, ebben az évben fel is szenteltek.
2000 és 2003 között elvégeztem Debrecenben a
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán a tanító szakot, hogy a gyerekek között
is minél nagyobb hozzáértéssel dolgozhassak.
A férjemmel együtt – aki szintén református
lelkész volt – 1 évig voltunk segédlelkészek a
Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközségnél, majd 20 évig a Nyírségi Református Egyházmegyében, Apagyon és Napkoron
éltünk és dolgoztunk. Két gyermekünk született, egy ikerpár, két fiú, akik most 20 évesek
és Budapesten, a Műszaki Egyetemen, mérnökinformatika szakon tanulnak. Mivel a férjem
tavaly októberben sajnos elhunyt és a fiaim
Budapestre költöztek, megkértem dr. Fekete
Károly püspök urat, hogy jelöljön ki nekem egy
másik szolgálati helyet. Nagy meglepetésemre
és még nagyobb örömömre Nagy Zsolt esperes
úr közreműködésével figyelmembe ajánlotta a
Berettyóújfalui Egyházközségben és a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában
megüresedett álláslehetőségeket. Isten iránti
hálával van tele a szívem amiatt, hogy ide jöhettem, hiszen tulajdonképpen „hazajöttem” közel

30 év után. Ez alatt az idő alatt biztosan sokat
változott minden. Tapasztalom, hogy a gyülekezet jelentős része kicserélődött, a régi iskolámból színvonalas és jó hírű református iskola lett,
a város arculata is megváltozott, újult, szépült,
de egy valami – pontosabban Valaki – nem változott:
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz.” (Zsidó levél 13,8)
Őt szeretném szolgálni a gyülekezetben és a református általános iskolában is. Nagy örömmel
várom a gyülekezet tagjaival és az iskolában a
leendő munkatársaimmal és tanítványaimmal
való megismerkedést. Az előző lakóhelyemen
dolgoztam a helyi Hagyományőrző Egyesületben, ilyen jellegű tevékenységet itt is szívesen
végeznék, ha lenne rá lehetőség. Köszönöm a
kedves fogadtatást, azt a bizalmat és azt a sok
segítséget, amit már eddig is kaptam és tapasztaltam a Bihari Református Egyházmegye, a
gyülekezet és az iskola részéről. Isten áldja meg
mindannyiunk életét, munkáját és – természetesen – városunk minden lakóját!
S. D. G.
Kozma Mihályné Karácsony Gyöngyi
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Búcsú Béres Bélánétól
2016. június 12-én, türelemmel viselt, súlyos
betegségben elhunyt Béres Frigyes Béláné,
Hegyi Márta Borbála. Budapesten született és
nevelkedett. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végzett gyógypedagógusként. Házassága révén került először
Debrecenbe, majd Berettyóújfaluba. 1973-ban
kapott a berettyóújfalui kórház pszichiátriai
osztályán pszichológusi állást. Munkája mellett
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológia szakán, esti tagozaton nagy kitartással,
végezte tanulmányait, és 1982-ben vehette át
oklevelét, később pedig pszichoterapeuta és
addiktológus képesítéseket is szerzett. Szakmai
és családi élete is Berettyóújfaluban teljesedett
ki. Évtizedeken át volt az Arany János Gyermekotthon pszichológusa, továbbá részt vett a
felnőttek ápolói, szociális gondozói képzésében. Széles körű közösségi tevékenységet foly-

tatott, számos társadalmi szervezet munkájában
vett részt. A lelki egészség megőrzését segítő
Mentálhigiénés Egyesület elnöke, a Bihari
térség széleskörű felzárkóztatását, fejlődését
segítő Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület alapító tagja, a kulturális és közösségteremtő célú Tájak, Korok, Múzeumok
Egyesület, valamint a Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület tagja, tevékenységük aktív
támogatója volt. A Biharkeresztesi Gondviselés
Háza Idősek Otthonában, valamint a Csökmői
Nyugdíjas Klubban rendszeresen tartott életvezetési foglalkozásokat. Éveken át volt a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezetének
vezetője. Szakértelmével segítette Berettyóújfalu Önkormányzatának munkáját. A képviselő-testület a szenvedélybetegek társadalomba
történő visszailleszkedését segítő Önfenntartás
Közalapítvány kuratóriumi elnökévé választot-

Elismerés
A Berettyóújfalui Polgárőrség tagját, Maros
Ferenc polgárőrt, sok éves munkája elismeréseként, Bronz Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazta Tóth Attila, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. A kitüntetés átadására
a XXIV. Megyei Polgárőr Napon, Bihartordán
került sor.

A Nemzeti Összetartozás Napja
2010 óta június 4-e, a trianoni békediktátum aláírásának dátuma,
a nemzeti összetartozás napja.
Ebből az alkalomból az egykori
csonka Bihar Vármegye székházának dísztermében, mely a város
és vármegye építő alispán Fráter

László nevét viseli, Meleg Vilmos
színművész Magyarnak lenni című
versfüzérét hallgathatták meg a városi emlékezésen.
Az emlékünnepség Dr. Fráter
László alispán emléktáblájának koszorúzásával ért véget.

KÖZZÉTÉTEL
A BERÉPO Nonprofit Kft. tevékenységét 2015 évben kiemelten közhasznú
formában végezte a 1993.IIT.tv-ben foglaltak alapján, melynek keretében 30
fő pszichiátriai beteg 18 fogyatékos személy és 50 fő idős ellátását biztosította.
2015. évi összes bevétel 178.826 eFt ebből 82.424 Ft központi költségvetésből,
vállalkozási tevékenységből 4.932 eFt. 2015. évi kiadás összesen: 177.903 eFt.
Nyereség: 923 e Ft. A képzett nyereséget az intézményekben élők életkörülményeinek javítására és ellátási színvonal megtartására fordítják .
Karalyos Krisztina – ügyvezető

ta. A Berettyóújfalui Református
Egyházközség
életét évtizedeken át presbiteri
szolgálattal segítette, s szervezte a hozzá
oly közel álló
kórház pszichiátriai osztályának
ünnepi istentiszteleteit. Elkötelezetten kedves
személyiségének teljességével végezte a szenvedélybetegek rehabilitációját, a szociális nehézségekkel küzdők támogatását, mellyel rajtuk
kívül jelentős szolgálatot tett a kórháznak, a városnak, és a térségnek is.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Múltba tekintő - A zsinagógánkról
113 esztendeje, 1903. július 15-én
került sor a berettyóújfalui zsinagóga – amely a korábbi templom
helyére épült – alapkövének letételére. Az ünnepség után – miként
azt a helyi hetilapban, a Sárrétben
megjelent tudósításból megtudjuk – az alapkőbe egy üvegbe zárt
pergament helyeztek, amelyen a
berettyóújfalui zsidó hitközség
története szerepel. E szerint 1757tõl élnek településünkön zsidók:
ekkor telepedett le ugyanis Újfaluban Grósz Ferenc és Mózes,
akik megalapítói voltak a későbbi
„nagy kiterjedésű és széles rokonságú Grósz, G. Nagy és Rosinger
családnak”. 1806-ban már 30 zsidó család lakott Berettyóújfaluban
és a környékbeliekkel
egy anyahitközséget alkotva építettek templomot, melyet a lélekszám
gyarapodásával többször nagyobbítottak.
A régi zsinagóga lebontását és az új felépítését 1903. június
14-én határozta el az
izraelita hitközség, az
épület megtervezésével
Weiszmann Béla nagyváradi építészt bízta
meg.
Az 1944-ben munkaszolgálatra és megsemmisítő
táborokba
elhurcolt berettyóújfalui
zsidó lakosokból nagyon kevesen tértek

vissza a II. világháború után, pár
éven belül többségük is elhagyta
a települést. A zsinagóga épülete
az állam tulajdonába került. Az
ÁFÉSZ a templom mögött álló,
Konrád József vaskereskedő üzlettel egybeépített lakóházában
alakított ki vasboltot, a zsinagóga
pedig vasraktár funkcióját látta el
a közelmúltig.
Az épület 2007 óta országos műemlék védettséget élvez, 2015-ben
Berettyóújfalu Város Önkormányzata megvásárolta, és ez év tavaszán felújítására, kulturális célú
hasznosítására pályázatot adott
be a Berettyó Kulturális Központ
szakmai együttműködésével.
KSM
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Nívódíj, érdeklődő látogatók, óriási
előkészületek, sok program, hőség, vidámság - ezek a szavak jutnak eszembe
elsőként a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozattal kapcsolatban.
S valóban , óriási munka előzte meg a bűvös június 25-ei dátumot. Február óta terveztük, hogy
a Magyar Földrajzi Múzeum 3276 expedíciós
nap, Balázs Dénes a múzeumalapító újraolvasva című vándorkiállítására építjük ez évi prog-

ramunkat, hiszen nemcsak a nagy előd tisztelete, hanem a mindannyiunk lelkében meglévő
felfedezni/beutazni/ megcsodálni vágy kicsiket
és nagyokat egyaránt utazásra késztető érzése
szorosan kapcsolódik ehhez a témához.
És megszületett a Balázs Dénes nyomába eredve 8 óra alatt a Föld körül című programunk,
amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett pályázatra is elküldtük.
Kezdődhetett a munka! Sokan további ötletekkel és felajánlásokkal segítették a munkánkat,
mindenki magáénak érezte ezt az éjszakát és
szeretett volna részese lenni a nagy fiestának.
Még felsorolni is sok a színes programkínálatot, de számunkra az elégedett 567 látogató
mosolya, elismerő szavai mindennél többet értek. A visszajelzések alapján tudjuk, hogy az
Arany János Gimnázium tanárainak látványos
kísérletei, az állatbemutatók, a kézműves tevékenységek nemcsak a gyerekeket, hanem a
felnőtteket is elvarázsolták. Szívesen hallgattuk az előadásokat, a zenés programokat, sokan

ropták a táncot a Bihar Néptáncegyüttessel és a
hőség ellenére még az esti vetélkedő 10 csapata
is hatalmas harcot folytatott a felajánlott értékes
jutalmakért. A hűsítő Titanic-koktél kortyolgatása mellett pedig izgatottan vártak a totók és
kérdőívek kitöltői, hogy kinek kedvez ezúttal
Fortuna.
Köszönjük az ajándékok felajánlóinak a támogatását: a Magyar Földrajzi Múzeumnak,
az Aggteleki Nemzeti Parknak, a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, a Bihar termálligetnek, a Szent Márton Vendégháznak, a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületnek,
Berettyó Rádió és az Androméda Travelnek. A
rendezvény kiemelt támogatói voltak: az E-On
és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Külön köszönetet mondok a múzeum dolgozóinak a kitartó és lelkes munkájukért, valamint a Berettyó
Kulturális Központ minden dolgozójának segítő
támogatásukért.
Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumvezető

A Bihari Múzeum programját is díjazták Berettyóújfalui sikerek az Európa bajnokságon!
A debreceni Déri Múzeum, a berettyóújfalui Bihari Múzeum és
a kunszentmártoni Helytörténeti
Gyűjtemény programjait találta
legvonzóbbnak a zsűri az idei Múzeumok Éjszakája „Hősök, felfedezők, újítók” elnevezésű nívódíj
pályázatán, a közönségdíjas pedig
a miskolci Herman Ottó Múzeum
rendezvénye lett.
A Déri Múzeumban megtartott ünnepélyes díjátadón elhangzott, a
felhívásra csaknem 40 intézmény
pályázata érkezett be, amelyek közül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Állam-

titkársága, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, a Magyar Turisztikai
Ügynökség, és a Magyar Múzeumi
Egyesület által delegált tagokból
álló zsűri választotta ki a legjobb
programokat. A legtartalmasabb
vendégmarasztaló programcsomag
kategóriában a Bihari Múzeum érdemelte ki az első díjat – és az ezzel járó 1 millió forintot -, melyet
Török Petra az Emberi Erőforrások
Minisztériumának vezető főtanácsosa adott át. A Bihari Múzeumban Balázs Dénesre, a Magyar
Földrajzi Múzeum alapítójára emlékeznek. A Múzeumok Éjszakáján
a világjáró geográfus nyomába eredhetnek a látogatók
8 óra alatt a Föld körül.
K.Zs.
Korompainé Mocsnik Ma
rianna a Bihari Múzeum
vezetője és Kállai Irén a
Berettyó Kulturális Központ igazgatója a díjjal, melyet Török Petra (középen)
adott át.

2016. június 15-18-án Gyulán a Városi Sportcsarnokban rendezték a
WUAP Erőemelő és Fekvenyomó
Európa Bajnokságot. Berettyóújfalut
és Hajdú-Bihar Megyét a négy napos
rendezvényen a Bihari Szabadidő és
Sportegyesület valamint a Darvasi
Erőemelő Egyesület 10 versenyzője
képviselte. A 10 versenyző összesen
10 Európa Bajnoki címet szerzett 6
világcsúcsot javítva, valamint 2 második helyezést.
Az első napon kiemelkedő teljesítményt nyújtott súlycsoportjában
Mohácsi Zsolt, aki 170 kg-os teljesítménnyel, új világcsúccsal lett Európa bajnok. Ugyancsak kiváló teljesítményt nyújtott a junior korcsoport
Balibán Márk. 215 kg-os teljesítményével nyerte súlycsoportját, és
ezzel korcsoportja abszolút második
helyezését is megszerezte. A junior
korcsoportban szereplő Zsila Róbert

150 kg-os teljesítménnyel lett súlycsoportja bajnoka, valamint abszolút
harmadik helyezett. Euróba Bajnoki
címet szerzett még Ungai János 160
kg-mal, Jámbor László 115 kg-mal,
valamint Haraszti László 215 kg-os
teljesítménnyel. Második helyezést
szerzett Kovács Pál 170 kg-os teljesítménnyel.
A verseny második napján a női
fekvenyomóké volt a főszerep. Az ifjúsági korcsoportban szereplő Bartha
Szilvia 60,5 kg-os teljesítménnyel új
ifjúsági és felnőtt világcsúccsal lett
korcsoportja és az open korcsoport
Európa bajnoka. A masters III. korcsoportban Kiss Csaba új összetett
világcsúcsot ért el 580,5 kg-mal.
A verseny utolsó napján az open korcsoportos férfi erőemelők versenyeztek, Szász Róbert 560 kg-os összteljesítménnyel lett Európa Bajnok.
Bihari SE
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2016. július

Berettyóújfalui programok
Bihari Múzeum
Segítünk, hogy segíthess! - múzeumi
önkéntesek képzése

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
ZENÉS NYÁRI
ESTÉK

kó Rebeka rézműves, A lélek
zsoltárai című kiállításának

Július 9-én, szombaton 20 megnyitója a Bihar Vármegye
órától Gerendás Péter műsora

Augusztus 7-én, vasárnap
20 órától a Körömvirág együttes műsora

Képgalériában, majd kenyérszentelés. A kiállítást megnyitja: Dr. Dénes Zoltán. Közreműködnek: Hegedűs Zoltán és
barátai.

AUGUSZTUS 19-i
RENDEZVÉNYEK
A SZENT ISTVÁN
TÉREN

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Július 29-én ILCO-klub
Minden szerdán 15.30 órától

17.30 Fekete Dávid

a Berettyóparti Nyugdíjasok

18.00 Nemzetközi néptánc gála

Egyesületének Senior Tánc-

20.30 4 for Dance

Kedden és csütörtökönként

21.00 Zoltán Erika
műsora

15 órától egészségmegőrző

22.00 Tűzijáték

KIÁLLÍTÁS
Augusztus 18-án 16 órakor
Kiállítás megnyitó a Mozi Galériában

csoport próbája

• Magyar emlékek Tajvan szigetén
előadó: Dr. Kubassek János geográfustudománytörténész, a Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója. Az előadás után 25%
kedvezménnyel megvásárolható a szerző
könyve: Tájfunok Tajvan földjén. rendkívüli lehetőség a dedikálásra!
július 14-én, csütörtökön, 15.00
• Barangolás a Bihari Sík Tájvédelmi Körzet területén. előadó: Simay Gábor – a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa
augusztus 11. (csütörtök) 15.00

3276 expedíciós nap, a múzeumalapító
geográfus újraolvasva - időszaki kiállítás

vezzük a táborunkat. A mozi
világba kalauzoljuk a gyere-

Büszke gyönyörűség

ben

MOZIS TÁBOR
Augusztus 8 és 13 között
alsó tagozatosok részére szer-

keket

10 órakor ünnepi mise a kato-

szóházakkal, filmkészítéssel.

likus templomban

Jelentkezés személyesen vagy
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a 54/402-014 telefonon.

Kolozsvári-Don-

Tudástár – szabadegyetem mindenkinek programsorozatunk keretében

• Balázs Dénes, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítója, 130 országra kiterjedő utazásai során kimagasló eredményeket ért el a
karsztvidékek, a sivatagok, az őserdők, a
jég világa és a vulkánok tanulmányozásában. A kiállítás ezeken a tematikus egységeken végighaladva mutatja be a világjáró
geográfus munkásságát és életútját
• a kiállítás megtekinthető: 2016. július 23-ig

torna az Erdélyi Gábor terem-

Augusztus 20-án

órakor

• téma: történelem
időpontok: július 4., július 11., július 18.,
július 25. (15.00)
• téma: természettudomány
időpontok: augusztus 8., augusztus, augusztus 22., augusztus 29. (15.00)
• téma: képzőművészet
időpont: szeptember 5. (15.00)

filmvetítésekkel,

ját-

• Rácz Erika ötvös történelmi motívumokat
tükröző ékszereiben és a Tafota Szalon által történelmi viseleti elemek felhasználásával tervezett ruháiban gyönyörködhetnek a
látogatók.
• megnyitó: 2016. július 27. (kedd) 14.00
• a kiállítás megtekinthető: 2016. szeptember 18-ig

Családi múzeumi délutánok
Ázsia varázslatos világa

• időpont: 2016. július 23. (szombat) 14.0016.00
• Nepáli pillanatok - Kiss Attila képes úti
beszámolója
• Annapurna Expedíció 2012. (Himalája Nepál)
• kézműves műhely: kimonós könyvjelző,
lampion, legyező, szamurájkard készítése
• Ezen a napon 10.00 -16.00 között a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.
9.00
9.40
10.00
10.50

Indulás Berettyóújfaluból
Mezőpeterd (frissítőpont)
Indulás Mezőpeterdről
Érkezés az ártándi határátkelőhelyhez
12.00 Érkezés Nagyváradra (frissítőpont)
12.00-13.00 Pihenés, városnézés
13.00 Indulás a Kráterhez
13.50-15.00 Kirándulás, természetjárás
15.00 Indulás vissza
18.00 Frissítőpontok beiktatásával érkezés a Berettyóújfalui Civil Udvarba.

Nem a ruha teszi az embert?!

• időpont: 2016. augusztus 20. (szombat)
14.00 – 16.00
• divatbemutató a Tafota Szalon ruháiból
• kézműves műhely: ékszerkészítés

Történelmi táborok

Időutazás Géza fejedelem és Szent István
korába
• időpont: 2016. július 25-29.
• helyszín: Bihari Múzeum

Időutazás a középkorba

• időpont: 2016. augusztus 8-12.
• helyszín: Zsáka – Rhédey kastély

ÉRTESÍTÉS
A Bihari Múzeum 2016. augusztus 1-7.
között technikai okok miatt zárva tart.
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Házasságkötés
2016. június

1. Szabó Attila - Horváth Anikó
11. Márkus Péter - Asztalos Andrea
15. Szoboszlai Zoltán - Mihály Evódia

Elhunytak
2016. május

29. Balla Istvánné (Bácsó Piroska) (1927.)
31. Szatmári Lajos (1955.)
2016. június

8.
9.
5.
11.
12.

Sziklai László (1924.)
Kecskeméti József (1953.)
Bokor Lajos (1956.)
Szarka Erzsébet (Vura Erzsébet) (1947.)
Béres Frigyes Béláné

12.
19.
18.
20.
18.
22.
23.
24.
26.
24.
24.

(Hegyi Márta Borbála) (1944.)
Fábián Imréné (Török Julianna) (1940.)
Venyige Sándor (1932.)
Kapus István (1956.)
Szemes Imre (1950.)
Mező Antal (1963.)
Fekete Józsefné (Marosi Róza) (1927.)
Varga József (1967.)
Szabó Józsefné (Oláh Katalin Irén) (1940.)
Nagy Józsefné (Kerékgyártó Anna) (1939.)
Erőss Imréné (Magyari Mária) (1937.)
Bagány Andrásné (Zöldy Izabella) (1924.)

Sportos nyár a Berettyóparti Baráti Futókkal
Fuss, kocogj, bringázz velünk,
tartja a szlogenünk!
Júliusban minden hétfőn 19.00-tól és
19.30-tól fuss, kocogj, bringázz velünk
a Berettyó-parton!
Találkozó a Nagy Fánál!
Keddi Kocogóra a
Berettyó-parti Baráti Futókkal!
Minden kedden 19 órától gyülekező
a Makk Kálmán Mozi előtt.

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Munkatársak: Bíró Klaudia, Kocsis Attila,
Nagy Sándor, Szentannay Mátyás (fotó)
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén
A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637

SPORT
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„Több volt a szezonban” – hatodik helyen zárt a BUSE –
Véget ért a BUSE csapatai számára is az idei szezon, Szitkó Róbert edző
értékelését olvashatják.

de mi csapatként tudunk jó eredményt elérni. nak sajnos nem sikerül javítania, így a tízedik
Reményeim szerint tudunk még ennél is lát- helyen zárt a bajnokságban. Ebben a koroszványosabban és fegyelmezettebben
tályban lesz dolga Vékony Sanyinak,
futballozni és az eredménnyel is pá- Utánpótlásban mert teljesen újjá kell szervezni az
vannak biztató
rosulni fog.
ifi csapatot. A TAO támogatásnak
A felnőtt csapatnál a tavasz fo- Az utánpótlásban vannak biztató je- jelek.
köszönhetően a csapataink ebben a
lyamán is megmaradtak azok a
lek. A kisebb korosztályokban (U9, U11) azt félévben már az új felszerelésekben játszották
problémák, amivel az elmúlt években küzdünk.
mondhatom, kezd beérni a befektetett munka,
a mérkőzéseket és reményeink szerint a követSajnos el kell fogadnunk, hogy nálunk senki
amit Tihanyi Csaba irányít. Több
nem profi játékos és mindenki mun- Mi csapatként
kező években is további fejlesztések lesznek
tornán is jól szerepeltek a gyerekek
ka mellett a szabadidejében próbál tudunk jó eredés a Bozsik program rendezvényein elérhetőek az egyesület számára.
edzésre járni. Ezért az edzéslátoga- ményt elérni.
is rendszeresen győztesen vonulhattottságot semmiképpen nem nevezTABELLA
tak
le
a
pályáról.
Az U13-U14-es csapataink
hely csapat
P
hetném megfelelőnek. Ennek tudatában akár
valamivel
jobban
szerepeltek,
mint
az
ősz
fo1. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
70
elégedett is lehetnék a bajnokságban megszer2. SÁRRÉTUDVARI KSE
67
zett hatodik helyünkkel, de véleményem sze- lyamán, de ettől lényegesen többet várunk el
57
rint ettől több volt benne ebben a szezonban. ezektől a korosztályoktól a következő évben. A 3. NYÍRADONY VVTK
4. HAJDÚNÁNÁS GB. FK
56
Olyan mérkőzéseket veszítettünk el, (Téglás, U16-os csapatunknak sikerült javítania és fel5. HAJDÚSZOBOSZLÓI SE
56
Nagyhegyes, Hajdúdorog) ahol mi voltunk az kapaszkodott a 4. helyre a bajnoki tabellán, ami
esélyesek. Amiben viszont látok előrelépést önmagában nem rossz, hiszen sokkal erősebb
6. BERETTYÓÚJFALUI SE 52
az a játékunk. Igaz vannak még mindig hul- mezőnyben szerepelt, mint az elmúlt szezon7. DERECSKEI LSE
46
lámvölgyeink a mérkőzéseken belül, de ezek ban. Szeretnék gratulálni Jakab Kristóf újabb
8. BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. 45
nagy részében az történik, amit mi szeretnénk. gólkirályi címéhez (49 gól) bár azt hangsúlyoz9. HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.
45
A csapaton belül több jó teljesítmény is akadt nám, hogy ehhez az eredményhez a csapattár10. NAGYHEGYES KSE
39
az egész szezonban. Tudnám sorolni a neveket, sak nagyban hozzájárultak. Az ifi csapatunkhirdetés

