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Meghívottak, vendégek
Németh Ernőné és hozzátartozói
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
valamint kb. 65 fő helyi lakos
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Köszönti a képviselő-testület ünnepi ülésének valamennyi résztvevőjét, képviselő társait, a
meghívott vendégeket.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak átadása
2. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása

2.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása
Barabás Ferenc polgármester:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Biharkeresztesiek!
Szeretettel köszöntöm az ünnepi testületi ülésünk valamennyi résztvevőjét.
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, jegyzőasszonyt, aljegyző urat a meghívott vendégeket.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm városunk kitüntetettjeit, valamint Németh
Zsófiát városunk első szülöttjét!
A településünk életében kiemelkedő jelentőséggel bír tavaszköszöntő rendezvényünk a Város
Hete. Az esemény évente kínál kiváló lehetőséget a település életét sorsdöntően befolyásoló
események számbavételére, a város előtt álló legfontosabb feladatok, fejlesztési elképzelések
bemutatására.
Tisztelt Vendégek!
Biharkeresztes az okleveles források szerint az egyik legrégebbi Bihari település.
A történelmi idők során többször is névváltoztatáson esett át, 1241-ben a fennmaradt
dokumentumokban Fancsal néven szerepel. Mai Biharkeresztes elnevezését 1913-ban kapta.
A viszonylag gyakori névváltozás ellenére a Bihari térségben betöltött vezető- gazdasági,
kulturális- szerepét minden időben megőrizte.
A történelmi események, úgy ahogyan az ország, úgy Biharkeresztes életét is döntően
befolyásolták.
Az 1552-ben még a vidék legnépesebb települése a török hódoltság alatt szinte teljesen
elpusztult.
Fontos évszám továbbá, és egyben fordulópont településünk életében az 1850-es esztendő.
Ebben az évben járásszékhellyé jelölik, aminek következtében kezdetét veszi, egy dinamikus
fejlődés, ehhez hozzájárul az ekkor kapott vásártartási jog is
A valaha elnyert vásártartási jog motiválta ebben az évben a Képviselő- testületet arra, hogy
csatlakozzon a Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez, legyen tagja Biharkeresztes a
Megyei vásárszövetségnek, így minden év tavaszán, és már ebben az évben is megrendezzük
a Biharkeresztesi Nagyvásárt, amelyre szombaton, minden érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk.
Visszatérve településünk történetének felidézéséhez, ki kell emelni az 1989-es esztendőt.
Ekkor az Elnöki Tanács Biharkeresztes nagyközséget március 1-jei hatállyal várossá
nyilvánította.
A várossá nyilvánítás új fejezetet nyitott Keresztes életében. Az elismerésnek számító cím
után kiépül a telefon- és gázhálózat, megépül a közlekedési- és környezetvédelmi
szempontból nagyon fontos elkerülő út.
A közszolgálati feladatok ellátásának színvonalát emelte a körjegyzőség kilencvenes években
történő megalakulása, amely a 2013-as közigazgatási átalakítás után közös önkormányzati
hivatallá alakult. Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told településekkel összefogva,
létrehozta a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati hivatalt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megtapasztalhattuk, hogy az itt élők számára minden év hoz valami új feladatot, új kihívást,
amelynek legjobb tudásunk szerint igyekszünk megfelelni.
Bár gyakran panaszkodunk, de aki nyitott szemmel járja a várost azt tapasztalhatja, hogy a
település fejlődése töretlen. Az infrastrukturális ellátottság 100%-os. Valamennyi utcánk
aszfaltozott, a gyalogjárdák karbantartása, felújítása folyamatos. olyan utcán is megépítettük,
ahol eddig nem volt, a Nagy Sándor utcán. Megszépültek, és energiatakarékossá váltak a
középületeink, megnyitotta kapuit, a korszerű kormányablak. Sokat tettünk a közösségi
közlekedés fejlesztése érdekébe is. Van kerékpárutunk, amely egyre inkább elfogadottabbá
kezd válni.
Teljes mértékben átalakult a vasútállomás környéke. Nagy gondot fordítunk a játszóterek és
zöldterületek karbantartására, minden kivágott fa helyére újat ültettünk.
Megköszönöm mind azok, munkáját, akik ötleteikkel, jó szándékú kritikájukkal segítették
mind ezek megvalósítását.
A fejlesztéseken továbbra is közösen kell fáradoznunk, kitűzött céljaink csak összefogással
válnak valósággá.
Márciusi ülésén elfogadta a Képviselő-testület a 2016-évi közbeszerzési tervet.
Ez a következő fejlesztési elképzeléseket tartalmazza:
Az Óvoda és Bölcsőde bővítése, 65 millió
A BESZI felújítása: 22 millió
Óvodai konyha felújítása 22 millió
Művelődési Ház Sportcsarnok energetikai felújítása: 45 millió
Hivatal épületének energetikai felújítása: 40 millió
Zöldség előkészítő és raktár kialakítása: 35 millió
A meglevő eredmények ismeretében és a felsoroltak megvalósulása esetén, sem dőlhetünk
hátra. Sok a tennivaló, nagy az adóság a munkahely teremtés területén. A jelenlegi a
legnagyobb munkáltató az önkormányzat, közfoglalkoztatás keretében közel 300 főt
foglalkoztatunk. ez nem jó, ez egy szükségállapot, aminek megváltoztatását tekintjük a
legnagyobb kihívásnak.
Ebben az évben a munkahely teremtés szempontjából jelentős fejlesztések indultak el.
Néhány hónapon belül megkezdi működését, a volt Gabona telephelyen egy hatvan főt,
többnyire betanított munkást foglalkoztató faipari üzem. Folyamatban van a Biharkeresztesi
Ipari park kialakítása. Engedjék meg, hogy ezt képekben is bemutassam.
Az új feladatok sikeres megvalósítása összefogást, együttműködést tesz szükségessé. Kiváló
kapcsolatot alakítottunk ki Nagyváraddal. Közösen pályázunk további uniós források
elnyerésére. Nagy szükségünk van kormányzat segítségére, de a megvalósítás miránk
biharkeresztesiekre vár. Ehhez kérem minden itt élő, minden településünkért felelőségett érző
ember segítségét. Végezetül azt kérem, hogy minél többen vegyenek részt a város hetére
szervezett programjainkon, honorálva ezzel a szervezők, lelkesedését.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: „Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő –
testülete a 71/2016. (IV.4.) számú BVKt határozat alapján Németh Ernőné részére a
köznevelés területén több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréséül
Biharkeresztes Város Közoktatásáért kitüntetést adományoz.
Németh Ernőné 1955. október 15-én Berekböszörményben született. Általános iskolai
tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a berettyóújfalui – akkori nevén – Zalka Máté
Gyermekfelügyelő – Óvónőképző Szakközépiskolában tanul, ahol 1974-ben érettségizett.
Még ebben az évben sikeres felvételit tett a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben.

Először nappali tagozaton folytatta tanulmányait, majd az utolsó évben már munka mellett
tette le államvizsgáját 1976-ban.
Az 1975-ös év sok újat hozott az életébe: Júliusban a bojti óvodában kezdett dolgozni,
novemberben férjhez ment, decemberben Biharkeresztesre költöztek. 1978-ban született meg
első kislányuk Judit, majd a második 1989-ben Zsófi. A GYES után már Biharkeresztesen
folytatta óvónői pályáját. 1992-től 2000 –ig óvodavezető-helyettesként vett részt az intézmény
munkájában. Óvodavezetőként 2004-től 2015 augusztusának végéig vezette az intézményt.
Ekkor élt a lehetőséggel és nyugdíjba vonulását kezdeményezte.
A munkája mellett folyamatosan képezte magát. 2002-ben fejlesztő pedagógusi, 2009-ben
közoktatási vezető szakon szerzett újabb oklevelet. Ezen kívül folyamatosan vett részt
továbbképzéseken, tanfolyamokon, önképzéssel is fejlesztette szakmai tudását, melyet
hatékonyan épített be és sokoldalúan hasznosított a pedagógiai munkában.
40 éves óvónői pályafutására a színvonalas munkavégzés, a türelem és a magas fokú
szakértelem volt a jellemző. Munkáját már egész fiatal korában kiváló munkáért kitüntetéssel
ismerte el 1985-ben az oktatási miniszter.
Vezetői pályafutása alatt megszilárdította a Szivárvány Óvodában, majd 2008-tól a
bölcsődében is a gyermekeket minden oldalról fejlesztő pedagógiai munkát. Munkatársait is
arra ösztönözte, hogy a tevékenységük során a lehető legtöbb személyiségjegyet fejlesszék a
gyermekekben, s rajtuk keresztül a szülőkben. Pályafutása alatt prioritásként kezelte az
érzelem gazdag, tevékenységekre késztető, oldott, családias légkör megteremtését, a játékos
tanulási folyamatok szervezését. A saját és kollégái szakmai ismereteit az utóbbi években az
óvodapedagógus képzésben is kamatoztatta. Több hallgató töltötte az általa vezetett
intézményben szakmai gyakorlatát. Tevékenységét az alaposság, az igényesség, határozott
következetes magatartás, remek szervező- és irányítókészség, kooperatív képesség jellemezte.
Szaktudása, nyitott személyisége kivívta a szülők és a gyerekek szeretetét. Szülők generációi
nevelkedtek fel pályafutása alatt, akik szívesen hozzák saját gyermeküket a biharkeresztesi
óvodába.
A hivatása mellett aktívan bekapcsolódott a város közéletébe. Már második ciklusban tagja a
képviselő-testület köznevelési feladatokkal foglalkozó bizottságának, ahol a pedagógiai
munka mellett szociális érzékenységét is megismerhettük. Több éve munkatársaival együtt
szervezi a városi gyermeknapot.
2015. év végétől kezdődően fokozatosan átadta a vezetői staféta botot, s mára a város egyik
civil szervezetében találta meg az egyben kikapcsolódást is jelentő tevékenységet, A Fehér
Mályva Hagyományőrző Egyesület aktív tagjává vált. E mellett szerepet vállalt a
közfoglalkoztatás keretében kezdett csipkekészítő tevékenység oktatói munkájában.”
Barabás Ferenc polgármester a kitüntetést átadja.
Németh Ernőné: Meghatódottan veszi át a díjat. „Tisztelt jelenlévők! Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy ezt a díjat most megkaphattam. Szeretném megköszönni azok segítségét,
támogatását, akik fontosak voltak számomra pályám során. Szeretném megköszönni azoknak,
akik előterjesztették a nevemet a Képviselő-testület elé. Köszönöm Polgármester Úrnak, a
Képviselő-testület tagjainak, hogy szavazataikkal támogatták, hogy ezt a díjat én most
megkaphattam. Szeretném megköszönni a családomnak, a Férjemnek, a lányoknak a
megértést, a támogatást, és azt a sok ötletet és erőt, amit tőlük kaptam. Köszönöm azt a biztos
családi hátteret és szeretet, amit ők adtak nekem, amiből merítkezhettem, és majd ezt
továbbadhattam. Örülök, hogy gyermekeim jól képzett emberként, becsületesen végzik a
feladatukat, példás családi életet élnek, és örülök annak is nagyon, hogy egyik gyermekem a
pedagógus pályázat választotta. Csak néhány évszámot: pályámat 1975-ben a bojti óvodában
kezdtem. Majd 1980-tól az akkori vezetőink hívására jöttem át a biharkeresztesi óvodába.

Óvónői pályám itt Biharkeresztesen teljesedett ki. Köszönöm az elődeim példamutató
munkáját, melyből fiatalon merítkezhettem. Azt gondolom, és úgy érzem, hogy ez a díj nem
egyéb, mint közös csapatmunka eredménye. Köszönöm a munkatársaimnak a biharkeresztesi
kollégáknak, a vidéki óvodák dolgozóinak áldásos munkáját, megértését, kitartásukat. A
fáradságot nem kímélő aktivitásukat. Köszönöm a magas színvonalú oktató-nevelő munkát, a
gondoskodást, a gyermekek felé árasztott szeretetet, a tudás közvetítését. Ami talán az egyik
legfontosabb számomra, és volt egész életemben. Köszönöm a sok-sok gyermeki szeretet, az
öleléseket a szülők tiszteletét, megbecsülését, a szülők sok munkáját, odaadását, amellyel
segítették az óvodai életet szebbé, tartalmasabbá tenni. Köszönöm vezetőim megértő
támogatását. Köszönöm a fenntartó munkáját, és gondoskodását. Köszönöm azt a sok-sok
pályázatot, amit ők írtak nekünk, és ez által szebb lett a mi óvodánk. Azt a sok játékot és
eszközöket, amellyel zavartalanul a mai napig fejleszthetjük gyermekeink képességeit,
készíthetjük fel őket az iskolai életre. Ha a Jó Isten éltet, július 1-jétől a nyugdíjasok táborába
lépek. Köszönöm az óvodai alapítvány kuratóriumának a munkáját, segítségét is, és az
adományokat, amelyet a rendezvények, ünnepségek szervezésére adtak nekünk. Egy idézettel
zárom köszönő szavaimat: „Az ember a múltba egyszer visszanéz, szeretné újraélni mindazt,
ami szép. Lassítaná az időt, s megállítaná a legszebb perceket, de az idő kerekét nem lehet.”
Ilyen érzések táplálnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, és még egyszer köszönöm szépen a
díjat.”
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Hagyományaikhoz híven ünnepi műsorral köszöntjük
a kitüntetettet.
Boros Beáta intézményvezető: A mai napon Tavaszi dallamok címmel az Adyák műsorát
láthatják.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület
ünnepi ülését bezárta.
kmft.
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