
Interjú Kovács Zoltánnal Berettyóújfalu Kártya Bihar Termálliget
A tanév vége előtt újabb tagintézménnyel 
bővült az általános iskola. A zeneiskola 
a képviselő testület döntése alapján a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményegysége lett.

... részletes beszámolót olvashatnak 
a „strandon” történt változásokról. 
A szórakozás mellett az egészséges 
életmódra való nevelést is szolgálja. 

Berettyóújfalu több mit 15.000 fős 
lakosságának, valamint a városban 
található számos vállalkozásnak igen 
előnyös feltételekkel kívánjuk bevezetni 
a „BERETTYÓÚJFALU KÁRTYÁT”.
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    Egy újabb fergeteges estét tölthettek el azok, akik 
kilátogattak a Szent István térre június 24-én. A 
Nova Villa Zenés Esti Korzó harmadik állomásaként a 
Jekyll és Hyde című musical keresztmetszetét 
tekinthette meg a nagyérdemű a nyíregyházi Hang - 
Szín Musical és Színitanoda növendékei előadásában. 
Közreműködött Tóth Attila a budapesti Madách 
Színház művésze.
   A zenés darab az 1880-as évek Londonjában 
játszódik, ahol egy jónevű orvos, Henry Jekyll 
olyan szérumot keres, amellyel elválaszthatja az 
emberben lakozó jót a gonosztól. Henry úgy dönt, 
magának adja be a gyógyszert. A formula 

hatására Henry borzalmas átalakuláson esik 
keresztül, és testéből-lelkéből előtör a gonosz én, 
Mr. Edward Hyde. London utcáin soha nem látott 

vérfürdő veszi kezdetét, és senki nem tudja, hol 
végződik mindez…
  A rendkívül tehetséges, barátságos és közvetlen 
„színészpalánták” előadását Venyige Sándor, 
rendező moderálása színesítette. A romantikába 
hajló  közel egyórás történet lebilincselően dinami-
kus, horrorisztikus és egyben elgondolkodtató. Az 
est megkoronázásaként Tóth Attila előadásában 
felcsendült a Jézus Krisztus szupersztár rockope-
rából Getshemane, ami Berettyóújfalu közönsége 
előtt még soha nem hangzott el.

Musical előadás a Szent István téren

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Július 15-től igényelhető a Berettyóújfalu Kártya!

„Nemcsak a lehetőségeink bővülnek, a felelősség is nagyobb”

A városnapi rendezvénysorozat zárásaként adták át a Vármegyeháza felújított és új szárnnyal bővített épületét. 2. oldal



Az idei félév utolsó testületi ülését tartotta az 
önkormányzat június 23-án, amikor is 24 napirendi 
pontot tárgyaltak a képviselők.
 
   Az ülés kezdetén Mezősas képviselőivel együtt 
elfogadták a 2011. július 1-vel felálló Berettyó-
újfalu-Mezősas Körjegyzőség költségvetését.
   Tisóczki József képviselő javaslatára egyper-
ces néma felállással emlékeztek meg a nemrég 
elhunyt Molnár Ernő helyi közéleti személyiségről.
   Elfogadta a testület a Hajdú Volán Közleke-
dési Zrt. 2010. évi közszolgáltatási tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. Szóbeli kiegészí-
tésként elhangzott: rugalmas, színvonalas 
munkát végzett a Volán az elmúlt évben. 
  Jóváhagyta a testület a Berettyóújfalu 
Városért Közalapítvány, a Berettyóújfalu Város 
Sportjáért Közalapítvány és az Önfenntartás 
Közalapítvány elmúlt évi munkájáról szóló 
beszámolókat is. Kocsis Csaba kiegészítésében 
elmondta: elkészült Györfi Lajos Kádár vitézt 
ábrázoló lovas szobra.
    Új intézményvezetőket is választott a testület 

titkos szavazással. Mind az Arany János Gimná-
zium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági 
Szakközépiskola, mind a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde élére egy-egy pályázat, a mostani 
igazgatóké érkezett. A testület egyhangú szava-
zással előbbi élére Domján Jánost, utóbbi élére 
Török Istvánnét választotta meg újabb öt évre.
    Jóváhagyták a képviselők a Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsőde szakmai programját is, melyre azért 
volt szükség, mert a bölcsődei részleg negyedik 
csoporttal bővült. 

  Megvitatta és jóváhagyta a testület a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. tevékenységének 
megkezdésétől júniusig tartó munkájáról szóló 
beszámolót, illetve üzleti tervét. A hozzászólá-
sokban elhangzott: túl erősnek ítélik az előző 

Bihari Hírlapról megfogalmazott véleményt, 
illetve javaslatot tett Tisóczki József képviselő 
arra vonatkozóan, hogy az előző főszerkesztő 
több éves munkáját valamilyen módon ismerje el 
a képviselő testület. A tervezett fizetős 
parkolóhelyek kijelölése kapcsán Szabó Katalin 
képviselő az iránt érdeklődött, milyen előnyt 
élveznek majd a lakótelepen élő autótulajdono-
sok. Mivel a fizetős parkolóhelyek kijelölése 
folyamatban van, erre sem a polgármester, sem 
az ügyvezető Krisztik Csaba nem tudott 
válaszolni. Egyébként is testületi határozat dönti 
majd el a fizetős parkolók helyeit – szögezte le 
Muraközi István.
  Visszavonta a képviselő testület a mezei 
őrszolgálatról és a mezőőri járulék bevezeté-
séről szóló rendeletét, mivel a földtulajdonosok 
80 százaléka ezt kérte. A rendelet július 1-én 
lépett volna életbe, így még időben döntött a 
testület a visszavonásról.
  Elfogadták a képviselők az önkormányzat II. 
félévi munkatervét. Eszerint ha nem jön közbe 
rendkívül esemény, következő testületi ülésükre 
szeptember 1-jén kerül sor.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Városházi hírek

 A kedvezményes honosítási eljárás során, a 
magyarság közjogi egységesítésének megterem-
tése érdekében végzett áldozatos szakmai 
munkájának elismeréseként oklevelet és ajándékot 
kapott a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumtól – KIM – Törökné Kovács Judit anyakönyv-
vezető.

     A Semjén Zsolt és Dr. Wetzel Tamás által 
aláírt elismerő oklevelet és ajándékot a 
polgármester szobájában Takács Sándor 
minisztériumi alkalmazott nyújtotta át, egyúttal 
érdeklődött a honosítással kapcsolatos ügyme-
netről is. Törökné Kovács Judit elmondta: 
egyedüli anyakönyvvezetőként két segítőjével, 
Szász Enikővel és Vásáriné Pántya Judittal, 
fogadja a határon túlról érkezett polgárokat. 
Ma éppen egy kisbusznyian érkeztek 
Marosvásárhelyről. Már fél hétkor a hivatalban 
voltam, s 13 órára végeztünk az iratok 
ellenőrzésével. Senkit nem utasítunk el, addig 
haza sem megyek, amíg ügyfél van nálunk. Az 
ügyintézést az késlelteti, ha halotti anyakönyvi 
kivonatot kell kitöltenünk, olyankor az az első 
dolgunk. Voltak már állampolgársági eskütéte-
lek, az első éppen a város napján, de mind-
annyiszor meghatódom új állampolgáraink 
láttán. Szép és felemelő munkát végzünk, amit 
igyekszünk legjobb tudásunk szerint teljesíteni.

Elismerés az 
anyakönyvvezetőnek
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   Méltóképpen ünnepelte városunk a nemzeti 
összetartozás napját, június 4-ét. A városnapi 
rendezvénysorozat zárásaként adták át a 
Vármegyeháza felújított és új szárnnyal bővített 
épületét, illetve avatták a Fráter Lászlóról 
elnevezett dísztermet, a volt alispán portrédom-
borműves arcképével ellátva.
    A díszteremben a Himnusz eléneklése után Gál 
Petra elszavalta Reményik Sándor „A csonka 
test” című versét, majd Muraközi István polgár-
mester tartott ünnepi beszédet. Kiderült: bő fél 
évszázad telt el azóta, hogy a teremben utoljára 
hivatalos döntéshozó közgyűlést tartottak. 
1922-ben lett Csonka-Bihar vármegye központ-
ja Berettyóújfalu, s a nagyközség Fráter László 
járási főszolgabíró, majd alispánnak köszönhe-
tően városi külsőt öltött. A párizsi békeszerző-
dést követően, 1947-től 1950-ig volt megye-
székhely Berettyóújfalu, mely Bagamértól 
Kötegyánig, Bárándtól Biharkeresztesig, magá-
ban foglalta Derecskét, Komádit, Sarkadot is. 
   1950. március 16-án megalakult Hajdú-Bihar 
megye, s az új közigazgatási rend értelmében 
Berettyóújfalu járási székhely lett, az új járási 
hivatalnak pedig éppen az egykori vármegye-
háza adott otthont. – Ma egy 29 település által 
alkotott kistérség központjaként kívánjuk szere-
pünket megtartani, s készülni arra a feladatra, 
melynek egyik legfontosabb állomása lesz 2013, 
amikor újra visszaáll a helyi közigazgatás járási 
beosztása. Az elmúlt évek építkezéseinek 
következtében – ahogyan azt Rácz Róbert 
kormánymegbízott úrtól hallhattuk – Berettyóújfa-
lura, mint a maradék Bihar központjára   továbbra 
is számít az ország. Az előttünk álló feladat és 
felelősség épp olyan nagy, mint amit Fráter László 
és társai végig vittek évtizedekkel ezelőtt.                        

     Múltunkra emlékezve, jövőbeni feladataink 
elé állva, egyre inkább igazolódnak Nadányi 
Zoltán sorai: Él Bihar, élteti szent hite. Falvai 
várat emeltek, nagy Biharországunk szelleme 
őrködik itt.

    A Kurucz Imre szobrászművész által készített 
domborműves emléktáblát a művész, Muraközi 
István és Pálfi Anikó leplezte le, majd az 
önkormányzat vezetői és a Trianon Társaság 
képviselői megkoszorúzták azt. 
   A Toldi Miklós Református Általános Iskola 
kórusának lélekemelő műsora után Krajczárné 
Sándor Mária muzeológus tartott előadást 
Berettyóújfalu két világháború közti fejlődéséről, 
majd levetítették „A megyeszékhelytől a város 
központjáig” című filmet.
  A kibővített, háromszintes épületszárnyat 
Krisztik János városi főépítész mutatta be, majd 
Muraközi István, Pálfi Anikó és a városrész 
egyéni képviselője, Király Sándor ünnepélyes 
szalagátvágása következett. A röpke négy 
hónap alatt elkészült beruházást Majláth József 
református lelkész áldotta meg.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Fráter László nevét viseli a Vármegyeháza díszterme

A Berettyó Televízió új műsorrendje: Új műsorral továbbra is kéthetente 18 órától 
jelentkezünk. Adásunkat ezentúl kedden és csütörtökön 10 órától és 18 órától, szerdán 

és pénteken 20 órától, illetve vasárnap 10 órától is megismételjük.
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  2010. augusztus elsejétől Ön immár második 
ciklusát tölti a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
élén, így van rálátása arra vonatkozóan, mikor volt 
könnyebb dolga igazgatóként?
    Azért dolgozik az ember – vezetőként is – hogy 
elégedettek legyünk. Léptünk előre, ám ez az 
előrelépés egyre nehezebb.  Úgy gondolom az új 
ciklusban nehezebb igazgatónak lenni.
   Mi az oka ennek?
 Az a társadalmi környezet, amelyben az 
oktatást-nevelést kell végeznünk, egyre nehezebb 
helyzet elé állítja a magyar közoktatást, az 
iskolát és az igazgatót is.
    Mivel tudja ezt alátámasztani?
 Az elszegényedés, a lecsúszás, a demokráciában 
való élni nem tudás, illetve annak félreér-
telmezése. De rossz táptalajt nyújtott ehhez az 
elmúlt évek liberális oktatáspolitikai felfogása, 
amit viszont most már nagyon nehéz helyes útra 
terelni. A másik ok a gazdasági helyzet, amely-
ben működtetni kell az iskolát. Az országos 
mellett a berettyóújfalui nehéz gazdasági helyzet 
is rányomja bélyegét az iskolára. Szintén súlyos 
gond az értékrend felborulása: a tudás, a munka 
értékének elvesztése a szülőkben, ezáltal a 
gyerekekben is. A negyedik ok a magyar közok-
tatás rendszerében bekövetkezett lavina-
szerű változtatások, amelyekkel lépést kellett 
tartanunk, s amelyek nagyon sok kárt okoztak a 
magyar közoktatásban.
 Ennyi borúlátó visszatekintés után azért eredmé-
nyekről is be tud számolni.
   Természetesen, hiszen azért vezető az ember, 
hogy előbbre vigye az intézményét. Ez sikerült az 
előző ciklusban is, és a mostaniban is. 
   Mit tart a legnagyobb eredménynek?
  Azt, hogy sikerült a pedagógus kollégákat, a 
tantestületet hitében megőrizni, munkára sarkall-
ni. Ők az egész oktatási, nevelési munka motorjai, 
ugyanis hiába van szép, új iskolaépület modern 

taneszközökkel, ha nincs, aki megtöltse azt 
tartalommal! Természetesen, a megújult épület 
segített megtartani és előrelendíteni a hitet, az 
akaratot, ám mindenképpen szükséges az a 
szakmai tartalom is, amely ezt a folyamatot 
segítette. Amire büszkék vagyunk: a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács által akkreditált kiváló 
tehetségpontként működik iskolánk, melynek 
során nemcsak az intézmény, hanem a bihari 
kistérség tehetséggondozását is magas szinten 
koordináljuk. A másik eredmény, amire szintén 
büszkék vagyunk: az a referenciaintézményi 
besorolásunk, amely teret ad és irányt mutat az 
intézmény magas szintű munkájának.
   A tanév vége előtt újabb tagintézménnyel bővült 
az általános iskola. A zeneiskola a képviselő testület 
döntése alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola intézményegysége lett. Az előzmények 
ismeretében, sokan tartanak attól, hogy a zeneis-
kola szakmai munkájának színvonala csökkenni fog 
az összevonás következtében. Ön is így látja?
 Ellenkezőleg. A szakmai munka irányítása 
azoknak a kezében marad, akiknek eddig is a 
feladata volt. A lehetőségeink viszont bővülnek, 
és a felelősségünk is közös lesz a jövőbeni sikerek 
érdekében.
   Felesége is pedagógus, csak egy másik intéz-
ményben. Mennyiben jelent ez előnyt, vagy 
hátrányt? Hazaviszik a problémákat, vagy a 
köpennyel együtt levetik azokat a tanáriban?
   Sajnos, hazavisszük, de nem cseréljük ki azokat. 
Az természetes, hogy megosztjuk egymással a 
gondolatainkat a magyar közoktatás helyzetéről, 
ám a két intézmény belügyéről „nem cserélünk 
eszmét”. 
     Folytatják-e gyermekeik a szülők pályáját?
  Részben igen. Két fiúgyermekünk közül a 
kisebbik, Ferenc, az apja nyomdokaiba lépett: 
ugyanabban az intézményben, az egri tanárkép-
ző főiskolán tanul, testnevelő-edző szakon. 

Nagyobbik fiúnk, Zoltán - szülei példáján keresz-
tül - látva a pedagógusi pálya nehézségeit, az 
építész szakmát választotta. 
   Ami miatt a pedagógusokat irigylik, az a nyári 
szünet. Mit csinálnak a nyáron?
   Eddig még soha nem volt felhőtlen a nyári 
szünet – igazgatóként. Hol az intézményi össze-
vonás, hol a technikai személyzet átszervezése, 
hol az iskola épületének felújítása, bővítése, adott 
olyan feladatokat, amiket a nyári vakáció alatt is 
végezni kellett. Így lesz ez az idén is, hiszen a 
zeneiskolával való összevonást kell „lezon-
gorázni”. Azokat a pályázatokat pedig, ame-
lyekben részt vettünk, le kell zárni. Munka tehát 
lesz bőven, és akkor még nem is szóltunk a 
mezősasi és váncsodi iskolákkal való társulásból 
fakadó teendőkről.

 

Interjú Kovács Zoltánnal 
„Nemcsak a lehetőségeink bővülnek, a felelősség is nagyobb”



ÖNKORMÁNYZAT -  KÖZÉLET4

   A június elején átadott Bihari Rendezvénycsar-
nok a város szülöttének, az egykori magyar 
országgyűlési, majd európai parlamenti képviselő, 
Pálfi István nevét viseli.
  A névadó ünnepségen jelen volt a térség or-
szággyűlési képviselője, az egykori harcos társ, 
Vitányi István, Búsi Lajos, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium helyettes államtitkára, a térség 
polgármesterei, a város intézményvezetői, s ter-
mészetesen, özvegye, Pálfi Anikó alpolgármester.
  A Morotva Egyesület elnöke, Papp János, 
ünnepi beszédében visszaemlékezett a Morotva 
Ligetbe megálmodott szabadidő központ 
kezdeteire, s köszönetet mondott mindazoknak, 
akik valamilyen módon hozzájárultak a frissen 
átadott rendezvénycsarnok elkészültéhez. 
  Vitányi István ünnepi beszédében megható-
dottságának adott hangot, hiszen Pálfi István-
nak jó barátja volt, akivel együtt rakták le a 
szabadidő központ alapjait 2005. szeptember 
16-án. Méltatta az elhunyt kivételes munkabí-
rását, aki brüsszeli tevékenysége mellett felvál-
lalta nemcsak Bihar és Kelet-Magyarország, 
hanem Kárpátalja és Partium képviseletét is.  
Amit megálmodtunk, az meg is valósult. Az itteni 
létesítmények – műfüves pálya, csónakázó tó, 
rendezvénycsarnok – a határon túlra is viszik 
Berettyóújfalu jó hírnevét. 

  Búsi Lajos a VM helyettes államtitkára elismerés-
sel szólt a csodálatos létesítményről, majd 
elmondta: a mindenkori kormánynak figyelembe 
kell vennie a vidéken élők igényeit, s megterem-
teni a lehetőségét azok megvalósulásának. 
   A református és baptista lelkészek áldása 
után Pálfi Anikó lépett a mikrofonhoz. Az alapkő 
letétele olyan, mint egy fa ültetése, hiszen 
abban bízunk, hogy az meg fog nőni. Mára 
kinőtt a fa, s a névadást ünnepelhetjük. Külön 
érdeme a létesítménynek, hogy egy civil 
szervezet valósította meg, nem pedig állami 
beruházásként készült el az impozáns csarnok.  
   Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke zárta 
az ünnepséget. Mint fogalmazott, soha nem 
gondolta volna, hogy olyan névadón vesz részt, 
amelynek viselőjével személyes munkakapcso-
latban, barátságban volt. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

                                 

Pálfi István nevét vette fel a rendezvénycsarnok

  A Város Napja köré szervezett felújítások 
átadása június első napján is folytatódott. Ezúttal a 
Népligetben megújult játszótér ünnepélyes 
átadása és birtokba vétele volt napirenden.
  A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde tagintézmé-
nyeinek óvodásai, intézményvezetői, szülők, 
önkormányzati képviselők előtt Muraközi István 
elégedetten szólt arról, hogy az elmúlt 
időszakban átadott beruházások – fürdő, Szent 
István tér – és a most átadandó játszótér, mind-
mind az egészséges város megvalósítása jegyé-
ben zajlik. Valamennyi létesítménnyel hosszú 
évekre meghatározzák a város lakosságának 
életkörülményeit, közérzetét – fejtette ki a 
polgármester.
  A szalagot a polgármester mellett Pálfi Anikó 
alpolgármester és Tisóczki József, a városrész 
önkormányzati képviselője vágta át, majd az 
illetékesek, hangulatos műsorral birtokba is 
vették a játszóteret, kipróbálva az összes 
modern játékot.

Birtokba vették a játszóteret 
az „illetékesek”

Könyvtárhasználati vetélkedő 
2011

    A város napjához kapcsolódó rendezvényso-
rozat egyik színhelye évről évre a Sinka István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára és második 
alkalommal a Fiókkönyvtár, ahol a település 
általános iskoláinak 3. és 4. osztályosai könyv-
tárhasználati vetélkedőn ismerkednek Berettyó-
újfaluval és történetével. A Fiókkönyvtárba a 
Hunyadi Mátyás Tagiskola diákjai látogattak el. 
Idén az ötfős csapatok elsőként TOTÓ-t töltöttek 
ki, melynek feladatai a város neves épületeihez 
és címeréhez kapcsolódtak. A feladatok 
megoldásához használhatták a helytörténeti 
kiadványokat. Míg két-két gyerek a meseköny-
veket kereste meg a polcon, a többiek mesés 
apróhirdetések feladóit azonosították, s versek 
hiányzó szavait pótolták. Természetesen a 
megkeresett könyvek visszakerültek a helyükre 
a csapatok vállalkozó kedvű tagjai által. A 
Magyar Értelmező Kéziszótárt azért lapozgat-
ták, hogy a Morotván található utcák (Morotva, 
Csíkász, Pákász, Révész) nevének jelentését 
felkutassák. Az eredmény megszületéséig 
lehetőség adódott a búvárkodásra is. A 
program végén senki sem távozott üres kézzel, s 
ami a legfontosabb, a feladatok megoldása 
alkalmat teremtett arra, hogy erősödjön a 
gyerekek kötődése lakóhelyük iránt, s gyakorla-
tot szerezzenek a hagyományos információkere-
sésben.                                                                                                

Lackó Györgyné

„PARTNEREK A TANULÁSBAN” 
Az egész életen át tartó tanulási 
környezet létrehozásának könyvtári 
koncepciója Hajdú-Bihar megyében
TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0060

Megújult a Berettyó Vízgazdálkodási 
Társulat vezetése

 A vízgazdálkodási társulatok életében 
gyökeres változást jelentett a 2009. évi CXLIV. 
Sz. önálló vizitársulati törvény megalkotása és 
hatályba lépése. A különböző szintű rendeletek 
és állásfoglalások labirintusa helyett a törvény 
erejével határozta meg a feladatokat, jogokat 
és kötelezettségeket úgy a társulatok, mint azok 
tagjai részére.
   A törvény megalkotásával és a szabályozás új 
alapokra való helyezésével szükségessé vált új 
társulati küldöttek megválasztása a működési 
terület településein (a Berettyó Vízgazdálko-
dási Társulat, mint Magyarország legnagyobb 
működési területtel rendelkező vizitársulata, 
esetében ez 54 települést jelent).
  A küldöttek delegálását követően került sor 
2011. május 30-án Berettyóújfaluban a 
küldöttgyűlés összehívására, ahol a jelenlévők 
javaslatot tettek, majd döntöttek a társulat 
tisztségviselőinek, valamint elnökének személyéről.
   A társulat elnöki tisztségét – a küldöttgyűlés 
egyhangú szavazata alapján – Muraközi István 
Berettyóújfalu város polgármestere tölti be.
  A küldöttgyűlésen került sor az intéző bizottság 
beszámolójára az előző év munkájáról – melyet 
a küldöttek elfogadtak, valamint felvázolták, 
majd meghatározták a következő év munkater-
vét is. Megállapítható, hogy pénzügyileg nem 
várható túlzott előrelépés, de legalább a stabil 
szintentartás célként kitűzhető, kiszámítható 
jogszabályi háttérrel.
   A tagság szempontjából lényeges és kívánatos 
döntés volt, hogy a törvény a kötelező tagi 
társulati hozzájárulást 2011. január 1-jei 
hatállyal megszüntette (visszamenőleg hatály-
ban maradt) és a működés finanszírozását az 
állam vette át. A jogszabálynak megfelelően, 
akinek ezen időpont előtt fennálló kötelezett-
sége (köztartozása) van, annak behajtásáról a 
társulat hivatalból intézkedni köteles az adott 
település jegyzője, illetve a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal útján.
   A társulat szakmailag felkészült a feladatok 
végrehajtására, melynek ténylegesen elvégez-
hető mennyiségét mindössze az állami költség-
vetés által biztosított anyagi háttér mértéke 
határozza meg.

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat

Helyesbítés
A Bihari Hírlap 2010.11.19-én megjelent, 
valamint a Bihari Hírlap 2011. 03. havi 
számában a „Berettyóújfalu Bocskai utca 
felújítása és szélesítése” című, ÉAOP-3.1.2/A-
09-2009-0006 azonosító számú, az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvaló-
sult pályázattal kapcsolatban tévesen jelent 
meg a projekt elszámolható összköltsége. 

Helyesen: A „Berettyóújfalu Bocskai utca 
felújítása és szélesítése” című, ÉAOP-3.1.2/A-
09-2009-0006 azonosító számú projekt 
elszámolható összköltsége a támogatási 
szerződés alapján 70.296.174 Ft, a támogatás 
összege 85% támogatási intenzitás mellet 
59.751.748 Ft.

NÉZZE A BERETTYÓ TELEVÍZIÓ ADÁSÁT AZ INTERNETEN IS! 
www.berettyotv.hu
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Helyére került a református 
templom új díszgömbje

(x)
         

  Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez a „Kerékpárhálózat 
fejlesztése” című pályázati kiírásra. A „Kerék-
párút építése Berettyóújfalu József Attila, 
Népliget, Toldi és Dózsa György utcáján” című, 
ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0010 azonosító számú 
projekt sikeres elbírálásban részesült. A 
beruházás teljes elszámolható költsége 
122.454.640 Ft, melyből az elnyert támogatás 
összege 95 %-os támogatási intenzitás mellett 
116.331.907 Ft
    A konstrukció célja a helyi közlekedési célú 
kerékpárforgalmi létesítmények 
építése, a város kerékpáros közle-
kedési infrastruktúrájának kialakí-
tása, bővítése, a már meglévő 
elemek hálózatba szervezése kör-
nyezetileg fenntartható módon. 
   A beruházás során közel 1.5 km 
hosszú 2.75 m széles egyesített 
gyalog és kerékpárút épül az 
említett utcákon. A kezdőpontja a 
Katolikus templomnál véget érő 
kerékpárút, ami a József Attila utca 
jobb oldalán halad tovább a 
meglévő járda megszélesítésével 
teljesen a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ előtti körforgalomig. 
Ott becsatlakozik a már meglévő 
kerékpárútba és a Népliget utcán 
haladva a piacnál csatlakozik a 
Kádár utcai, tavaly megépült 
kerékpárúthoz. A Toldi utcán a 
Penny Market előtt csatlakozik fel a 
Dózsa György utcára és ott a bal 
oldalon a járda megszélesítésével 
ér el a végpontig. 
   A kivitelezéssel együtt a meglévő 
közvilágítási oszlopok áthelyezésre 
kerülnek, valamint újak kiépítése 
történik. A kerékpárutak mentén új 
kerékpártárolók is létesülnek. A 
kivitelezés várható befejezése 

2011. július 29. A kerékpárutak fejlesztésével 
az Önkormányzat célja a kerékpározás, mint 
környezetbarát közlekedési mód terjedésének 
ösztönzése a lakosság körében, a hivatásfor-
galmú kerékpáros közlekedés forgalmának a 
növelése. 
   A projekt az Európai Unió támogtásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

  „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az 
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozá-
sotok nem hiábavaló az Úrban” (Pál első levele a 
Korintusiakhoz 15. rész 58. vers)

   A református templom első díszgömbje 1817-
ben, a második 1939-ben, a jelenlegi 2011-
ben készült el. 
  Az elmúlt év július 20-án a templom tornyán 
lévő díszgömbbe belecsapott a villám és 
megrongálta, ettől a gömb oldalra megbillent 
és le kellett venni. Először Hajdúszoboszlóról jött 
egy tűzoltósági daru, majd Debrecenből, akik 
mindent megtettek azért, hogy eltávolítsák, de 
sajnos nem sikerült.
   Október 8-án délelőtt a Debreceni Búvár Klub 
alpinistái, kötélen leengedték a megrongálódott 
díszgömböt, s kitették közszemlére a torony alá 
a bejáraton belülre.
 Az új díszgömböt két debreceni bádogos 
mester Matkó Zoltán és Madár László 
hajdúböszörményi műhelyében készítette el, 
melyet június 19-én a vasárnap délelőtti 
istentisztelet résztvevőivel együtt lefényképez-
ték a templom mellett. Feltételét június 22-én 
szerdán, szintén a Debreceni Búvár Klub alpinis-
tái végezték el. 
   Érdekesség, hogy a gömbben megtaláltuk az 
1939-ben szolgáló gyülekezet emlékiratát. A 
jelenlegi gyülekezet is készített egy emlékiratot, 
melyet a régivel együtt elhelyezett az új 
díszgömbbe.
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség presbitériuma.

Bővül a város kerékpárút hálózata

(x)

Személyszállítás 15-20 fős kisbusszal.

Érdeklődni: T. Balogh Sándor 
06/20 317 43 32, 

54/402-661, 401-392

(x)

Hirdessen a Berettyó TV 
megújult képújság oldalain!
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20%

(x)
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    Mintegy 600 millió forintos – fele részben uniós, 
fele részben önerős finanszírozású beruházású –  
üzem alapjait rakták le a Péterszegi út mentén 
június 18-án.

   A tulajdonos, Mezei József, a Mezei-Vill Kft. 
ügyvezetője rövid beszédében elmondta: az 
energiahatékonyságra nagy hangsúlyt fektet 
cége, ez, valamint a nehézségekből való kilába-
lás vezetett ahhoz, hogy új megoldásokon 
gondolkodjanak. Így született meg a saját 
tervezésű STRIKE LED lámpatest, melynek 
gyártására üzemet szándékoznak megépíteni, 
ahol már az első körben 60 dolgozónak tudnak 
munkát biztosítani. A majdan megépülő 
gyárban a közvilágítást szolgáló lámpatestek 
mintegy 50-60 százalékos megtakarítást 
eredményeznek az önkormányzatoknak. Mezei 
József szerint egy éven belül megkezdődik a 
lámpatestek gyártása a legmodernebb techno-
lógiával és gépekkel. 
     Muraközi István polgármester afölötti örömé-
nek adott hangot, mely szerint az utóbbi időben 
egymást érik a városban az átadó-avató 
ünnepségek. Az elkészült beruházások méltán 
nyerik el nemcsak a helyiek, hanem az ide- 
látogatók elismerését is. Az újabb állomás a 
munkahelyteremtést szolgálja, hiszen mindenki 
számára fontos, hogy helyben találja meg a 
maga és családja boldogulását. 
   Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke 
akként fogalmazott, hogy különös jelentősége 
van annak, hogy magyar vállalkozás vetheti 
meg itt lábait, amely nem szolgáltatást nyújt, 
hanem termelést valósít meg.
 Czomba Sándor, foglalkoztatásért felelős 
államtitkár beszédében leszögezte: ahol 

alapkövet raknak le, ott bíznak jövőjükben. 
Annak pedig különösen örül, hogy az egyik 
leghátrányosabb kistérségben munkahelyet 
teremtenek ezzel a beruházással. – Ott kell 
munkahelyet teremteni, ahol az fellelhető, nem 
pedig utaztatni a munkavállalókat – ajánlotta a 
jelenlévők figyelmébe. Gratulált a megálmo-
dóknak, a kivitelezőknek, hiszen magyar érdek, 
hogy magyar vállalkozók, magyar termékeket 
állítsanak elő, amihez a magyar kormány 
támogatást is nyújt.
  Vitányi István országgyűlési képviselő azt 
emelte ki, hogy mindenképpen üdvözlendő az a 
törekvés, hogy ne az önkormányzatok legyenek 
a legnagyobb foglalkoztatók. Magyar beruhá-
zásban magyar terméket fognak itt előállítani 
magyar munkaerővel, aminek következtében 
lekerülhetünk a 33 leghátrányosabb kistérség 
térképéről – fejezte ki reményét.
   Az alapkőbe egy szilvapálinkával megtöltött 
lámpatestet raktak, a tervdokumentációval és a 
megyei napilap aktuális számával. 

Lámpatest gyártó üzem épül 

  A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
berettyóújfalui szervezete gazdafórumot hirdetett 
meg a Nadányi Zoltán Művelődési Központban, a 
párt európai parlamenti képviselőjével, Morvai 
Krisztinával, Varga Géza országgyűlési képvise-
lővel, a párt mezőgazdasági kabinetének vezető-
jével, illetve Kulcsár Gergely országgyűlési 
képviselővel.

  A meghívóban szerepelt a helyi gazdák 
termékeinek bemutatása is, ám csupán egyetlen 
méhész jelent meg. Kulcsár Gergely felszóla-
lásában kitért arra, mit nem teljesített a Fidesz 
kampányígéreteiből. A legfontosabbnak az 
elszámoltatást említette. Az önkormányzatokról 
akként vélekedett, hogy azok a korrupció 
melegágyai, éppen ezért a közérdekű adatok 
nyilvánosságra hozatalát sürgette. A romakér-
désről elmondta: nemhogy két hét alatt, egy év 
alatt sem lett rend, Pintér ígérete ellenére sem. 
Hajdúhadházra pedig a helyi lakosok hívták 
meg a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet, mert 
annyira elharapózott az erőszakos bűncselek-
mények száma.
   Varga Géza a mezőgazdaság helyzetéről 
elmondta: az Európai Uniós tagállamok 
mozgástere korlátozott. Az EU-ban most készítik 
elő a 2014-2020 közötti Közös Agrárpolitikát. 
A szakpolitikus szerint hazánkban 183 ezer 

gazdaság van, de számuk egyre csökken. Az 
agártámogatások 80 százalékát 3500 
nagygazda viszi el, a maradék 180 ezernek 
mindössze 20 százalék jut. A globalizációra 
épülő tőkés gazdaságpolitika megbukott, ezt 
mutatja az amerikai adósságállomány draszti-
kus növekedése – szögezte le a honatya.
  A Nemzeti Vidékstratégiáról elmondta: jó 
irányt mutat, hiszen a helyi gazdaságok 
erősítését, a helyi piacok létét preferálja. Ám a 
lépések nem elegendőek, radikális megoldások 
kellenek.
   A nemzeti konzultációról negatívan vélekedett, 
szerinte ugyanis kistérségi parlamenteket kell 
létrehozni, s hallatni a hangjukat az emberek-
nek. Varga Géza részvételi demokráciában 
bízik, nem pedig képviseleti demokráciában, 
amikor is csak négy évenként kíváncsiak a 
szavazókra. 
   Morvai Krisztina elöljáróban bejelentette: a 
politika azért utáltatta meg magát, mert az 
ember nem fontos számára, s ezért fordítottak 
hátat az emberek a politikusoknak. (Ezt bizonyí-
totta a jelenlévők csekély száma is.) Az EU-ról 
elmondta: nyersanyagtermelő helyként tartanak 
számon bennünket, márpedig a jövőt a helyben 
megtermelt és értékesített áruk jelenthetik. 
Azért kilátástalan sok vidéki ember élete, mert 
nem azok aratnak, akik elvetettek. Az Érpata-

kon szerzett tapasztalatait osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Eszerint ott nem bőrszín, hanem 
építkezés vagy rombolás alapján különböztetik 
meg az embereket. A cél: az építkezés 
erősítése. Segély csak akkor jár, ha rendben 
tartják környezetüket. A polgármester elszánt 
bozótharcosokat állított csatarendbe, akik 
mindent elkövetnek azért, hogy a bűn ne 
maradjon büntetés nélkül. A tolvajt például 
őrizetbe veszik. Morvai Krisztina számára 
fontosak az ilyen találkozások, mert mint 
fogalmazott: „Felemeljük fejünket, s vissza-
vesszük hazánkat!”  
   A felvetett problémák közt elhangzott: nehéz-
kes a hivatali ügyintézés, egy gazdálkodónak 
évekbe telik a gazdaság átadása. Egy hölgy 
azt sérelmezte, hogy megszűnt az eltérő 
tantervű oktatás a városban, továbbá három 
éve változatlan a családi pótlék és az ápolási 
díj. Utóbbit legalább a minimálbér szintjére 
kellene emelni – javasolta. A Jobbik helyi elnöke 
azt kérdezte, hogyan élte meg Heller Ágnes 
vehemens felszólalását az EP-ben. Egy másik 
felszólaló a média hiányát kifogásolta, amit 
egy társa megtoldott azzal, hogy annyira nincs 
a Jobbiknak médiája, hogy a fórum beharan-
gozása be sem kerülhetett a városi lapba. Ezt 
sikerült tisztázni, hiszen az egy félreértésen 
alapult.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Jó irányba mutat a Nemzeti Vidékstratégia

Sikeres 
bemutatkozás!

   A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Senior 
Tánccsoportja alig egy éve alakult. Célunk a 
különböző népek táncainak megismerése. 
  Több helybeli fellépés után április 16-án 
Hajdúszoboszlón az V. Megyei Nyugdíjas 
Táncfesztiválon vettünk részt, majd meghívtak 
minket a III. Országos Senior Táncversenyre. Ez 
a verseny 2011. június 3-án került megren-
dezésre, ahol táncpedagógusokból álló 
szakértő zsűri értékelte a bemutatkozó együt-
teseket. Az egyesület egy görög és egy country 
táncot mutatott be, amivel a zsűri különdíját 
nyerte el. Nagyon örültünk a sikereknek. Ez ad 
további tevékenységünkhöz ösztönző erőt. 
  Szeretettel várunk minden táncos kedvű 
„nagyit” a csoportba, hogy bővíteni tudjuk az 
előadandó táncok számát. 

       A Senior táncegyüttes nevében:  
         Nagyné Kapás Julianna



   Amióta ember él a földön, azóta vele együtt él 
a vágy is, hogy kifejezésre juttassa gondolatait, 
érzéseit. Mindig, minden kultúrkörben születtek 
mesék, versek, dalok, táncok, alkotások, 
amelyek ezt a célt szolgálták, az emberi képze-
let, érzelmek és szenvedélyek formába öntését. 
  A Nadányi Zoltán Művelődési Központ által 
szervezett, június 19-20-án megrendezett Folk 
Fesztivál programjai, a magyar népművészet 
kincseiből igyekeztek meríteni.

    A két napos fesztivál első napján ugyan az eső 
nem tette lehetővé a szabadtéri lebonyolítását a 
programoknak, de ez nem csökkentette az 
érdeklődést. A művelődési központ színházterme 
megtelt az autentikus népművészeti műfajokat 
kedvelő közönséggel.
  Elsőként Kocsis Balázstól, a József Attila Általá-
nos Iskola 1. osztályos tanulójától hallhattuk „A vén-
asszony meg a halál” című népmesét, aki a 
Megyei Benedek Elek Mesemondó Versenyen 2. 
helyezést, a Városi Talentum 2011 Tehetségkutató 
Versenyen, vers-és próza kategóriában 1. 
helyezést ért el. A Berettyóújfalui Pávák Bihari 
népdalcsokrát egy újabb népmese követte, 
Vilistein András előadásában, aki „Mesél a 
Sárrét” Megyei Népmesemondó Verseny 2. 
helyezettje lett. Ez alkalommal „A kakas és a 
pipe” című mesét hallhattuk tőle. A bakonszegi 
„Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
1 - 4. osztályos táncosaitól Gyermeklakodalmast 
láthattunk, a sort a Szederinda Énekegyüttes 
zárta, Bözödi népdalokkal.
   Az est fő műsorszáma következett a ráhangoló 
népművészeti felvillanások után. Sólyom László: 
Földesi Lakodalmas című, 5 részes népszínművét 
adta elő a Szélrózsa Néptáncegyüttes, a Földesi 
Hagyományőrzők, valamint a Szeredás Népzenei 
Együttes. Földesen mindig olyan emberek éltek, 
akik szívügyüknek tekintették hagyományaik 
őrzését, amiről tanúskodik a Kárpát-medencei 
Vőfélytalálkozó, az Arató Fesztivál, illetve az itt 
bemutatott darab is.
  A Folk Fesztivál második napján már kellemes 

napsütésben, a Szent István téren vártuk az 
érdeklődőket. Elsőként a gyerekeknek kínáltunk 
lehetőséget a kikapcsolódásra, a magyar 
népművészettel való játékos ismerkedésre. Vendé-
günk volt az Óperenciás Bábszínház néhány 
tagja, akik ez alkalommal egy egész népi 
játékparkkal érkeztek, népi fakörhintával és 
különféle kreatív fa játékokkal. Lehetett 
kézműveskedni, bekapcsolódni „Ambrus gazda” 
vidám népi vetélkedőjébe, vagy akár táncra 
perdülni a rögtönzött táncházban.
  Az estet az öt éve alakult, miskolci Holdviola 
Zenekar élő koncertje zárta, amelynek állandó 
közreműködői a Szinva-völgyi Néptáncműhely 
táncosai, ők egyébként az ország legnagyobb 
létszámú amatőr néptánc társulata. A zenekar 
idén elnyerte „Az év felfedezettje” szakmai díjat. 
Vándorfecske címmel jelent meg második 
albumuk, ezt hallhatta tőlük a berettyóújfalui 
közönség az első alkalommal megrendezett, de 
remélhetőleg hagyománnyá váló Folk Fesztiválon.                                          
Szatmári Kinga

Élő népművészet: Folk Fesztivál    
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   A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága és Berettyóújfalu Önkormányza-
tának közös kiadásában jelent meg könyv, melynek címe: Berettyóújfalu az új 
kőkortól napjainkig. A könyvet június elején mutatta be a Bihari Múzeumban Lakner 
Lajos megyei múzeumigazgató.
   A bemutatón kiderült: utoljára 30 éve, 1981-ben jelent meg könyv a városról, 
tehát hiánypóló kiadás a mostani. Más közönséghez is szól, jóval szélesebb kör 
számára lehet hasznos olvasmány. A színes képekkel, fotókkal illusztrált könyvet 
finom süteményhez hasonlította a muzeológus, aki szerint kedvet kap az olvasó 
az ízléses kiadványhoz. Nagy érdeme a könyvnek a források beemelése, 
továbbá a legelső régészeti lelet bemutatása is. A történeti fejezetek után 
elkísér bennünket a könyv Berettyóújfalu XX. századi történetéhez.
   A sors különös fintora, hogy a város éppen Trianon után lépett fejlődési 
pályára, akkor indult be az igazi urbanizáció a településen – hangzott el. A sok 
történelmi szemelvény, a rengeteg fotó segítségével az „egyszervolt ember” 
kerül közel hozzánk – méltatta a könyvet az igazgató, aki felsorolta a szerzőket 
is: Hődör István, Simay Gábor, Dani János, Török Péter, Bartha Ákos, Vajda 
Mária, V. Szathmári Ibolya. A XXI. század fordulójáról Kolozsvári István, Hamvas 
Lászlóné, Kissné Pásztor Irma és Kállai Irén írt.

Hiánypótló könyv Berettyóújfaluról

T. Balogh Sándor, 06/20 317 43 32 
54/402-661, 401-392

Négynapos Erdélyi körutazás: 
Székelyföld, Sángóföld, Szent Anna-tó, 

Tusnádfürdő, Bálványos, Fogarasi havasok.

(x)

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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2011. július 15-től igényelhető a 
BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA

  Berettyóújfalu, több mint 15.000 fős 
lakosságának, valamint a városban található 
számos vállalkozásnak igen előnyös feltételekkel 
kívánjuk bevezetni a „BERETTYÓÚJFALU 
KÁRTYÁT”. Igény fogalmazódott meg a 
városvezetés, de a lakosság részéről is a szolgál-
tatások olcsóbb igénybevételi lehetőségé-
nek felkutatására. A településkártya az egyik 
ilyen lehetőség.
  A helyi lakosság részére készült kártyák 
bevezetésének céljai : a polgárok identitástuda-
tának, a lakosság lokálpatriotizmusának erősí-
tése, a városvezetés munkájának hatékonyabbá 
tétele, a kommunikáció javítása, új ügyfélkapcso-
latok kialakítása, az értékesítés ösztönzése. Ezen 
előnyökből mind a kártyatulajdonosok, mind a 
településkártya programokban részt vevő 
szolgáltatók, mind a kártyát kibocsátó szerve-
zetek egyaránt részesülhetnek.
   Kimagasló kedvezményeket biztosít Berettyóúj-
faluban a rendszerhez elsőként csatlakozó Bihar 
Termálliget Strand- és Termálfürdő, aki a helyi 
lakosoknak a lakcímkártya felmutatására eddig 
10 % kedvezményt biztosított, viszont ezután, aki 
felmutatja a Berettyóújfalu Kártyáját ebből a 
kedvezményes árból további 10% kedvezményt 
kap. /Részletes árlista a 14. oldalon olvasható/, 
valamint a hamarosan bevezetésre kerülő fizető 
parkoló rendszer bérletáraiból is jelentős ked-
vezményeket kívánunk biztosítani.
   Tervezzük Berettyóújfalu üzleteit, a  sportren-
dezvények, színházi előadások, kulturális rendez-
vények, koncertek, éttermek, taxi szolgáltatások, 
egyéb rendezvények beintegrálását a kártya 
rendszerbe. Azokról a  szolgáltatókról, akik 
először csatlakoztak a rendszerhez a 14. oldalon 
részletesen olvashatnak. Ezután minden lapszám-
ban megjelentettjük a csatlakozott vállalkozások 
névsorát a kedvezmény mértékével, valamint a 
megújult Berettyó Televízió képújságjának 
oldalán minden partner fényképes bemutatkozási 
lehetőséget kap díjmentesen.
     Várjuk további vállalkozások jelentkezését is, 
akik a 11. oldalon található regisztrációs lap 
kitöltésével és részünkre való megküldésével 
lehetnek tagjai a rendszernek.

   Az igényeket felmérve a legegyszerűbb, 
felmutatóra szóló műanyag alapú, bankkártya 
nagyságú kártya bevezetését fogjuk elkezdeni. A 
lakosságszámot és a potenciális szolgáltatásokat 
/szolgáltatókat/ figyelembe véve a jól kialakí-
tott, elsősorban kedvezményeket tartalmazó, 
felmutatóra szóló kártyákat vezetni be.
   A kártya egyik oldalán Berettyóújfalu megsze-
mélyesítése, „Berettyóújfalu Kátya” felirattal, 
jelezvén a kártya hovatartozását, a másik 
oldalon a felhasználó fényképe, neve, azono-
sítószáma, az ügyfélszolgálat elérhetősége, 
valamint egy országosan is kedvezményt adó 
hálózat logója látható. Ez az EDC - Euro Discount 
Club - logója. Angol elnevezése ellenére 
ízig-vérig magyar. Ha ez a logó rajta van a 
kártyán akkor az ország több mint 88.000 
pontján elfogadják a Berettyóújfalu  Kártyát, így 
a városhatárt elhagyva is használható. Az EDC 
legfontosabb partnerei: Agip benzinkúthálózat, 
Burger King, Thomas Jeans, Oázis kertészet, Unix 
alkatrész szaküzlet, Kikol, City Taxi, Játékvár, 
Optirex stb. 
   A kártyák bérgyártásban készülnek, de 
megszemélyesítésük helyi szinten történik. Az 
igénylő lap kitöltése után a személyi igazolvány-
nyal és a lakcímkártyával be kell fáradni az 
ügyfélszolgálatra, ahol ellenőrzés után egy 
fénykép készül, majd a kész kártya is átvehető. 
Ha nagyon sok igény fut be egyszerre, akkor a 
kártya pár napon belül díjmentesen kiküldésre 
kerül a tulajdonos részére. Az éves kártyadíjon 
felül semmilyen más költség nem terheli a kártya- 
tulajdonost. 
  A településkártya felhasználóinak köre, valamint 
a bevezetésre kerülő kártyák ára az igényeknek 
megfelelően differenciáltan lett kialakítva :

KÁRTYA I:  14. életév alatti személyek a 14 . 
életév betöltéséig:

  A 14. életév alatti Berettyóújfalui lakosok ill. 
Berettyóújfaluban élő ideiglenes lakcímen  tartózkodó 
14. életév alatti személyek, a kedvezmények 
igénybevételéhez a Berettyóújfalu Kártyát – EDC 
logó nélkül – önköltségi áron igényelhetik. A kártyának 

az önköltségi ára - szintén a bevezetési szakaszban - 
1.500 Ft. A kártya érvényességi ideje 4 év. 
Fontos: a 10. év feletti – de még a 14. életévet be 
nem töltött – igénylő kártyája addig érvényes, 
amíg annak tulajdonosa a 14. életévét betölti. Ez 
az érvényességi időtartam is maximum 4 évig 
terjedhet. A 4. év után a kártya  nem hosszab-
bítható, hanem újat kell igényelni.
14. év alatti személyek esetben kérjük, hogy 
szülő, vagy törvényes képviselő is kísérje el az 
ügyfélszolgálatra az adatok felvételére,  és a 
fénykép elkészítésére a leendő kártyatulajdonost.

KÁRTYA II:  14 életévet betöltöttek részére:

  Berettyóújfaluban élő bejelentett, állandó 
lakcímmel rendelkező, polgárok, ill. Berettyóújfa-
luban élő bejelentett ideiglenes lakcímen tartóz-
kodó 14. életévet betöltött személyek részére a 
Berettyóújfalu kártya teljes áron vásárolható 
meg. Ez az ár a kártya jelenlegi bevezető 
szakaszában 4.800 Ft. A kártyák érvényességi 
ideje 1 év. A kártya érvényességének a meg-
hosszabbítása oly módon történik, hogy az 
ügyfélszolgálaton egy újabb, egy évre szóló 
hologramos matrica kerül felragasztásra a kártya 
hátoldalára az éves díj megfizetése után.
   A kártyarendszert működtető ügyfélszolgálat 
címe: Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. ,Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ / 4100 Berettyóúj-
falu, Bajcsy-Zs. u. 27. sz  földszint./ 
   A részletes feltételekről, a kártyaszabályzatról, 
az Általános Szerződési Feltételekről érdek-
lődjön:
- Telefonon: 54/500-023, vagy személyesen az 
ügyfélszolgálaton: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 
27. E-mail-ben: info@berettyoujfalukartya.hu 
címen, vagy töltse le a jelentkezési lapokat, a 
Kártyaszabályzatot, az Általános Szerződési 
Feltételeket a www.berettyoujfalu.hu honlapról, 
valamint a hamarosan elkészülő
www.novavilla2010.hu honlapról.

 

Krisztik Csaba 
Ügyvezető igazgató

   Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.

Eltávolítják a szennyezést az egykori reptéren

  A megjelentek előtt Muraközi István polgár-
mester elmondta: az önerő nélküli támogatás, 
illetve a beruházás megvalósítása szervesen 
illeszkedik abba a koncepcióba, amely szerint a 
most folyó fejlesztések következtében Berety-
tyóújfalu valóban egészséges város lesz.           
  Szántai László projektmenedzser ismertette a 
pályázatot, melynek kiírására 2009-ben nyílt 
lehetőség. A város külterületén, Földes 
irányába, balra, mintegy 4 km-re a várostól, 
közel négyhektárnyi területen kell az élővilágot 
eredeti állapotába helyreállítani. A Környezeti 

Energia Operatív Program keretében az 
elvégzendő feladat az elhagyott épületek 
lebontása, a romok elszállítása, 4 darab, 
egyenként 300 köbméteres kerozintartály 
eltávolítása, valamint a föld kicserélése. Utóbbi 
az ép és a szennyezett talaj elkülönítését jelenti. 
Az összes kitermelendő talaj 83 ezer köbméter 
– részletezte a szakember. A szennyezés 
kármentesítése során a talajvizet is megtisztítják 
– fűzte hozzá az elmondottakhoz.
   A munkálatokkal – ha minden a terv szerint 
halad - 2013 májusáig végeznek.

   Városunk önkormányzata közel 340 millió forint európai uniós támogatást nyert a volt szovjet katonai repülőtér területén 
okozott szénhidrogén szennyezés kármentesítésére. A projektindító nyitórendezvény június 7-én volt a városházán.
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    Születtek
Május
25. Török Bence  
     (Török Mihály – Pala Krisztina Brigitta)
27. Rostás Bianka 
    (Rostás Levente – Tóth Tünde Jusztina)
31. László Dóra 
      (László István – Jakab Zsanett)

      Házasság
Május
28. Polgári István – Szatmári Ibolya
Június
11. Kiss Imre – Varga Piroska
11. dr. Kovács András Tamás 
      – dr. Mile Adrienn Katalin
18. Boka Imre – Takács Krisztina
     Elhunytak
Május
29. Pap Sándor (1919)
Június
1.  Kincses Sándor (1926)
1.  Pataki Ferenc (1942)
3.  Rinyu József (1950)
3.  Horváth László Zoltánné 
     Péter Klára (1961)
6.  dr. Jancsó Attila Ernőné 
     Törpe Magdolna (1933)
11. Kovács Bertalanné 
      Pásztor Ilona (1927)
11. Garabuczi Imre (1961)
13. Hudák Imre (1936)
15. Klabacsek Béláné Donkó Ilona (1922)
15. Szántó Sándor (1935)
17. Zálog Sándorné Aranyi Irén (1937)
18. Zilahi Gézáné Lisztes Viola (1945)
20. Kerekes András (1951)
20. Karácson Sándorné 
      Viski Viola Margit (1936)
21. Molnár Ernő (1939)
22. Harasztosi Gyuláné Gál Mária (1955)

Anyakönyvi hírek

(x)

Nem csak cukorbetegeknek!
   Értesítjük az Olvasókat, hogy az Élet 
Diabétesszel Egészségesen Sokáig Egyesület 
következő programja július 14-én 17:00 órai 
kezdettel a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor termébe, szakor-
vossal, dietetikussal, érdekes előadással és a 
megelőzés témájával várja tagjait és az 
érdeklődőket. Még ebben a hónapban 
23-án szombaton  együtt főzünk,  mérni és 
saccolni fogjuk a szénhidrát, a zsiradék és 
fehérje grammokat a közösen elkészített és 
elfogyasztott ételekben. Ezen a napon a 
glikémiás indexről, azaz a szénhidrátok 
vércukorszint emelő hatásáról és a mozgás 
vércukorszint csökkentő hatásáról is szót 
ejtünk. Erről tapasztalatokat is szerzünk. 

É.D.E.S. Egyesület vezetői

   A halál madara lecsapott, győzött, diadalmasan 
elröpült, magával vitte szeretett bará-
tunkat, jó ismerősünket, köztiszteletben álló ember-
társunkat, Molnár Ernőt, aki 71 esztendőt élt.

 Berekböszörményből elindulva járta végig 
gazdag életútját, sok mindent megtanult, átélt, 
de mindig igaz ember maradt. A megyei 
baloldali szociáldemokrácia jeles egyénisége, 
akinek magatartása minden téren példakép 
lehet mindannyiunk számára.
  Gazdasági vezetőként nemcsak irányította, de 
tisztelte és szerette beosztottjait, vezetőtársait. 
Életük fontos eseményeinek részese volt 
segítette és bátorította őket. Politikusként is a 
tisztelet, az érvelés és nem a kiszorítás, mega-
lázás híve volt. Minden közösségben megtalálta 
a helyét. Alapítója volt a tájak Korok Múzeumok 
Egyesületnek, annak vezetőségi tagja elnöke 
volt haláláig.
   A BUSE FB-nek tagjaként is boldogan dolgozott, 
hiszen a foci, a helyi csapat helyzete, szereplése 
központi helyen volt gondolkodásában.
     Politikusként szolgált a megyei önkormányzat 
bizottságában külső tagként, ugyanígy a Berety-
tyóújfalu önkormányzatban is.
  Gazdaságvezetői tapasztalatait kamatoz-
tatva kiemelkedően kezelte a bihari kistérség 
pártszervezeteinek gazdasági ügyeit.
   Talpig ember volt, kiváló családapa, szerető 
férj, boldog nagyapa és dédpapi.

SZERKESZTŐSÉG
06 54 500-023

biharihirlap@gmail.com

Elérhető a

Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési  Alapítványnál!

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
E-mail: info@tamogatotthitel.hu

Információs honlap:
www.tamogatotthitel.hu

A felvett összegből akár 
4,000,000 Ft-ot 

EGYÁLTALÁN nem kell visszafizetni!

Új lehetőség!

az Új Széchenyi terv forrásaiból
KOMBINÁLT MIKROHITEL

Drága Ernő!
  Ki fogja megnyitni a nőnapi bált, kinek lesz minden helyzetben valami jó megoldása, ki fog huncut 
mosollyal, ízléses tréfákkal vidámságot csalni a hétköznapok gondjaitól megfáradt arcokra, ki teszi 
rendbe a kissé hiányos elszámolásokat? Nincs válaszunk. Máris hiányzol!
Nélküled félszárnyú madarak maradtunk. Vigyázz ránk onnan fentről, ha átlépjük a megengedett 
mértéket. Tőled azt is elfogadjuk! Mindig köztünk maradsz, emlékedet megőrizzük! Bár nélküled más 
lett a világ, ott ragyogsz egy csillagban vagy egy üstökösben, talán! Nem is tudom! A ballagó idő 
szekerén mi is ott ülünk, s tétova tekintettel keresünk, s tudom, megtalálunk, s lesz idő újra megcsodálni 
egy selyemfenyőt, s vég nélkül beszélgetni Pannáról, Lacikáról és a többi emberről!

Kedves Ernő
Drága Barátunk Nyugodj Békében!

KY

In memoriam Molnár Ernő

Tengerparti utazás
11 napos utazás 

Bulgáriába, Aranyhomok 
partjára.
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10 KULTÚRA

  Példaértékű sportrendezvény zajlott június 
23-án a Szent István téren, hiszen korábban 
Berettyóújfaluban még nem rendeztek utcai 
kosárlabda versenyt. A Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. szervezésében, három 
kategóriában került meghirdetésre a Street Ball 
Fesztivál. Elsősorban családok, baráti társaságok, 
csoportok nevezését várták, 16 éven aluli, 16 
éven felüli, valamint büntetődobó verseny 
kategóriákban. A benevezett csapatok délután 
három órától kezdték a mérkőzéseket és mérték 
össze erejüket, a „fair play” szabályai szerint, 
mivel az utcai kosárlabdának nincsen hivatalos 
szabálykönyve. A három fős, lelkes csapatok 
körmérkőzéseket játszottak, még a délutáni 
forróság sem szegte kedvüket, igaz, a szervezők 
gondoskodtak pihenőidőről, hiszen a 
mérkőzéseket időnként megszakítva, különböző 
programokkal, csoportok bemutatóival tették 
színesebbé a fesztivált.
    A Simonyi Kitty által vezetett Piruett Tánc 
Stúdió növendékei számos, országos és világbaj-
nokságon is díjazott produkciót hoztak erre az 
alkalomra, például a Junior csoportnak „A 
győztes nincs egyedül” című koreográfiáját, 

amelyet azok a táncosok mutattak be, akik az 
idei évben a Szövetségtől Táncosi Nívódíjat, 
valamint Érdemes Sporttáncos díjat kaptak a 
tavalyi Világkupa győzelmükért, illetve a 
Világbajnoki 2. helyezésükért. Láthattuk továbbá 
Kártik Kata és Major Pucsok Anna Luca duóját, „A 
sztárság ára” címet viselő koreográfiát, amely az 
országos bajnokságon 2. helyezést ért el, csak 
hogy néhány példát említsek.
  Az Aikidosok ifi csapata egy meglehetősen 
„ütős” bemutatót tartott a felállított színpadon, 
Lakatos Antal vezényletével.
   A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pom-pom 
lányai is megmozgatták a fiatalabb korosztály-
hoz tartozó férfiközönség fantáziáját és felpör-
gették az amúgy sem lapos hangulatot.

  Igazi sztárvendégnek számítottak a Factum 
Debrecen NBI A csoportos profi kosarasai, akik  
látványos show-bemutatót tartottak, de a street 
ball versenyre benevezett csapatoknak is 
lehetősége nyílt egy kis közös labdajátékra velük, 
sőt, edzőjük, a finn Mika Turunen még egy rögtön-
zött edzésimitációt is 
tartott nekik. Este hét 
órakor került sor az 
ünnepélyes eredmény-
hirdetésre és díjátadás-

ra, a jól megérdemelt ajándékokat Muraközi 
István polgármestertől vehették át a keményen 
küzdő versenyzők.

   Mialatt a téren a trialosok és a Parola 
Közhasznú Egyesület görkorcsolyásai és gördesz-
kásai kialakították rögtönzött skateparkjukat és 
szenzációs bravúrjaikkal elkápráztatták az 
egyre nagyobb számban gyülekező közönséget, 
a színfalak mögött a Tan Kapuja Buddhista 
Főiskolán pallérozódott Bauxit, Még5lövés és 
Tokyo, valamint a sors által hozzájuk vezérelt DJ 
Titusz hangolódott az esti zárókoncertre. Belgáék 
szövevényes szövegvilágához kellően nyitott fülek 
és az esztétikai élménybefogadás terén nemkü-
lönben széles spektrumokat bejárni képes lelki 
alanyok szükségeltetnek, amit Titusz zenei 
alapjainak elővezetése tutira megkoronáz, 
avagy becsukja nálad az ajtót, így volt ez 
berettyóújfalui performanszukkal is...
 Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
Kártikné Prágay Zsuzsannának és Nagyné Makra 
Erzsébetnek, mindennemű szakmai és szervezési 
segítségért!                                Szatmári Kinga

„Fesztivállatok, Nőjön szárnyatok...”
- avagy Street Ball Fesztivál -

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

  Újabb zenei csemegének lehettek szem- és fültanúi azok, akik kilátogattak 
június 10-én este 7 órakor Berettyóújfalu főterére. A Nova Villa Zenés Esti 
Korzó rendezvénysorozat keretein belül ez alkalommal a Latin Combo Cubano 
zenekar mutatkozott be.

  Az együttes stílustiszta, élő kubai zenét játszik eredeti hangszereken, 
műsorukban valamennyi ismert latin világsláger hallható. Neves sztármuzsi-
kusok vendégszereplése fémjelzi színvonalas koncertjeiket, lemezeiket. 
Népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen az estén is 
Romániából érkezett egy lelkes rajongócsapat azért, hogy élőben 
élvezhesse a zenekar játékát. Sajnos, az eső ezúttal is beleszólt a 
szervezésbe, de akik kitartottak a közel félórás kényszerszünet végéig, 
megtapasztalhatták az időjárás viszontagságaira és a technikai nehézsé-
gekre is fittyet hányó latin temperamentum elsöprő erejét mind a zenekar, 
mind a közönség sorai-
ból táncra perdülők 
részéről. 
                           G.L.

Esőáztatta latin ritmusok 

 
„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

(x)



BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP           

Cég elnevezése:

elfogadóhelyek számára
Iktatószám:

A BERETTYÓÚJFALU kártyabirtokosok számára nyújtott kedvezmény mértéke: %

Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám:

Kártyaelfogadó-hely „fantázia” neve: 

       4100 Berettyóújfalu Utca: Házszám:

Internet cím: E-mail:

Telefonszám: Fax, egyéb:

Székhely:

Képviselő adatai:

Képviselő neve: Szig száma:

Telefonszáma: E-mail:

Az üzlet honlapra (egyéb kommunikációba) kerülő adatai:

Neve:

       4100 Berettyóújfalu Utca: Házszám:

Internet cím: E-mail:

Telefonszám: Fax, egyéb:

Rövid összefoglaló a cég tevékenységéről (max.: 100 karakter):

jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy
- a Berettyóújfalu Kártya rendszerben a fentiekben megadott adatokkal Elfogadó Partnerként részt kívánok venni;
- a Berettyóújfalu Kártya –Szabályzatot elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és azokat magamra nézve 
     kötelezőnek fogadom el; továbbá
- tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat Rendszergazda részére történő átadásával és annak elfogadásával 
   a Szolgáltatói szerződés érvényesen létrejön.

Dátum:

Cégszerű aláírás:

Berettyóújfalu kártya regisztrációs űrlap elfogadóhelyek számára - Berettyóújfalu kártya dokumentum
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Medencék
Bébi- és gyermekmedence
A bébi- és gyermekmedence sekélyebb részein 
lehetőség nyílik a játékra, pancsolásra. A 
mélyebb részt pedig a medencében elhelyezett 
gyermekcsúszdák érkező medencéjeként alakí-
tották ki. A gyermekek felhőtlen kikapcsolódását 
a medencében elhelyezet gombazuhany és vízi 
állatok biztosítják.
Aktív élménymedence
Az új építésű élménymedencében mindenki 
megtalálja a vérmérsékletének megfelelő szóra-
kozást. Az medence középső részében beülő 
padokkal körbeépített szigetekkel, vízesésfallal, 
hátdögönyözővel, pezsgőzónás kialakítással és 
a medencéhez kapcsolódó vadvízi folyóval várja 
a felfrissülni vágyókat. 
Jacuzzi medence 
A Jacuzzi medence közvetlenül az aktív élmény-
medence mellett található. Derék- és nyakmasz-
százs funkciójának köszönhetően az idősebb és a 
fiatalabb korosztály számára is teljes relaxációs 
élményt nyújt. 
Lazító medence
A szabályos téglalap alaprajzú, befelé fokoza-
tosan mélyülő, feszített víztükrű lazító medencé-
ben nemcsak játékra, labdázásra, hanem 
úszásra is alkalmuk nyílik a strandolóknak.
Úszómedence
A sportolni vágyók igényeinek kielégítését egy 
25 méteres, forgatott vizű, feszített víztükrű 
úszómedence biztosítja. 
Gyógyvizes ülőmedence
Téli időszakban a vendégek kellemes ellazu-
lását, rehabilitációját a fedett uszodában lévő 
meleg vizes ülőmedence szolgálja.
Pihenő medence 
Az idősebb korosztály színvonalas pihenését és 
gyógyulását segíti. A medencébe való bejutást 

lépcsők, illetve a medence mellett elhelyezett 
mobil mozgássérült lift biztosítják. Körben és a 
medencetérbe benyúlóan is beülő padokat 
helyeztek el a vendégek kényelmének érdekében.

Szolgáltatások
Víz alatti csoportos gyógytorna
Víz alatti gyógytornánkat elsősorban a gerinc-, 
váll-, a csípő- és a térdízületi kopásos 
megbetegedésekben, csontritkulásos gerincfáj-
dalomban szenvedő vendégeknek ajánlják, 
mivel a víz alatt végzett tornagyakorlatok 
kevésbé terhelik a szervezetet, könnyebben 
elvégezhetőek és a sérülés veszélye is minimális. 
A torna kis csoportokban, szakképzett gyógy-
tornász irányításával zajlik.

Gyógy- és frissítő masszázs
A gyógymasszázs az emberiség ősi gyógyító 
eljárása. Rendszeresen végzett kezelésekkel 
elérhető, hogy az izomzat állapota helyreálljon, 
az ízületek ismét rendeltetésszerűen működjenek. 
Aquafitness
Új szolgáltatás, az aquafitness, egyesíti a víz 
jótékony hatásait a benne végzett mozgás 
élvezetével. A víz felhajtóereje megtartja a súly 
nagy részét, így a láb és a gerinc könnyebben 
és szabadabban mozog, nem terhelődik a 
gyakorlatok végrehajtása közben. 
Finnrelax szauna
A finn szauna egy gyantamentes fenyőből álló 
helyiség, melyet vulkanikus kőzet izzításával 
80-110 C fokra fűthetnek fel. Egészségünknek 
és immunrendszerünknek kifejezetten jót tesz a 
forró szauna és a hideg zuhany kombinálása. 
Testhőmérsékletünk e fajta megnövelésével meg-
előzzük a betegségeket, szó szerint kiizzadjuk a 
káros anyagokat. 
Kültéri fitnesz sarok
A kültéri fitnesz eszközök egész Európában 
újdonságnak számítanak és nagy népszerűség-
nek örvendenek, mivel egy olyan közönséget 
vonzanak, akik már kinőttek a játszóterek 
használatából. Az eszközöket úgy állították 
össze, hogy azok nők és férfiak számára 
egyaránt élvezhetőek legyenek.
Kicsik és nagyok játszótere 
 A fejlesztés hatására létrejött, EU-s szabvá-
nyoknak megfelelő játékelemekkel gazdagított 
játszóterünkön a legkisebbektől a már egészen 
nagyokig mindenki megtalálja a mozgásigényé-
nek megfelelő kikapcsolódást.

Bihar Termálliget
   A Herpály Team Kft. elsőként csatlakozott a Berettyóújfalu Településkártya rendszerhez, ami azt jelenti, 
hogy a helyi lakosok számára az eddigihez képest további 10% kedvezményt biztosít a belépőjegyek 
árából, a strand- és szauna használó, településkártyával rendelkező berettyóújfalui lakosok számára. 
    Előző számunkban már hírt adtunk róla, hogy a Bihar Termálliget megszépült környezetben, megújult 
szolgáltatásokkal várja vendégeit. E havi számunkban részletes beszámolót olvashatnak a „strandon” 
történt változásokról. A szórakozás mellett az egészséges életmódra való nevelést is szolgálni kívánja. 
Három generáció igényeinek megfelelően egyszerre biztosítja a színvonalas relaxációs, rehabilitációs és 
kikapcsolódási lehetőséget mindenki számára. A Bihar Termálliget minősített gyógyvizű fürdő. A közeli 
Népligetben található az a gyógyvizes kút, melyből a 63 C fokos, védett vízzáró rétegekből származó 
hévíz folyik. A vizsgálatok alapján az itt található nátriumos, hidrogénkarbonátos, metakovasavas 
gyógyvíz elsősorban degeneratív mozgásszervi betegségek esetén jótékony hatású.



"BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA" IGÉNYLŐ LAP          

Név előtag:

Kérjük, nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!
AZ ÉRVÉNYES IGÉNYLÉSHEZ A 9. és 11. PONT KIVÉTELÉVEL VALAMENNYI MEZŐ KITÖLTÉSE
ÉS ALÁÍRÁS SZÜKSÉGES!

Sorszám:

Keresztnév:

Fér�

Születési hely /  dátum:

    Hely: Nap:

Lakóhely/ideiglenes lakóhely: Város:

Út, utca, krt, tér, egyéb:

Házszám:

Névnap*:

Telefonszáma: E-mail:

13.       NYILATKOZAT

A Berettyóújfalu Kártyámat a mai napon átvettem:

Berettyóújfalu kártya személyes igénylőlap

1. 2. Vezetéknév:

3.

Születéskori név:4.

Anyja leánykori neve:5.

Neme - tegyen X-et a megfelelő helyre6. Nő

7.

Hó:Év:

8. Irányítószám: 4100 Berettyóújfalu

húzza alá vagy írja be a megfelelőt

Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

9. Hó: Nap:

10. 11.

12.        Kártyaátvétel módja: Személyes Postai út

Alulírott, ………………………………………………………………………   a Berettyóújfalu Kártya igénylésével összefüggésben 
az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Kijelentem, hogy a Berettyóújfalu Kártya Általános Szerződési Feltételeit megismertem, rendelkezéseit megértettem, 
azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Kijelentem, hogy a jelen Igénylő lapon megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a Rendszergazda az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megismerje, 
kezelje és felhasználja a Berettyóújfalu Kártya kiállítása és felhasználási jogosultság ellenőrzése, továbbá 
a Berettyóújfalu Kártya által igénybe vehető kedvezmények érvényesítése, regisztrálása céljából és ahhoz kötötten.

Nem járulok hozzá, hogy a Berettyóújfalu Kártya hírlevelét és a kapcsolódó egyéb kommuniká-
ciós anyagokat a 11Rendszergazda a fent megadott elérhetőségeimre eljuttassa.  

Dátum: ………………………………………………………                  Aláírás: ………………………………………………………
  (az érvényes igénylés feltétele)

Személyes átvétel esetén kitöltendő:

Dátum: ………………………………………………………                  Aláírás: ………………………………………………………

* Kitöltése nem kötelező.

Ügyintéző tölti ki:

Bemutatott okmány típusa: 

                   

Adminisztrátor kódja:

                                              vezetői engedély:

                                                       lakcímkártya:

     személyi igazolvány:

                              útlevél:
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,
Berettyó Rádió

Milleniumi út 8. 
E-mail: berettyoradio@freemail.hu
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:10% 

Dózsa György út 8-10. Körépület
Női- és férfi fehérneműk, pizsamák, 

köntösök, fürdőruhák, bizsuk, illetve egyéb 
kiegészítők széles választékát kínáljuk.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Angel Fehérnemű üzlet 

ORIGO Sport 
Dózsa György út 8-10. 

Tel.: 54/ 404-262 
E-mail cím: origosport@gmail.com

Sportszer és sportruházat
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Ilanzs Fehérnemű 
József Attila ltp. üzletsor Tel.: 70/ 941-05-05 

barcaipeter@freemail.hu
  Az üzlet női, férfi és gyermek 

alsóruházatot, fürdőruhát, zoknit és 
harisnyát kínál kedvezményes áron.

 Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%

Helga és Riki Bt.
Dózsa György út 50. Tel.: 20/ 419-21-25

Gyermek pelenka, törlőkendő gyorstisztítás
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:  5%

Euro-one
József Attila ltp. üzletsor A/3 Tel.: 70/314-95-86

E-mail cím: jamborcsilla33@freemail.hu
Használati cikkek, konyhai, fürdőszobai-és 

lakás kiegészítők, dekorációk, játékok, 
ajándékok, bizsuk, táskák, ruhák értékesítése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%

META Divat
Dózsa György út 10. Tel.: 54/400-641
Női-férfi konfekció fehérnemű és divat 

kiegészítők széles választéka 
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:  5%

Gyermekdivat 
Bajcsy-Zs. u 7. Tel.: 54/400-641

Gyermekruházat 
bébitől a nagy kamaszig.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Mezey Divat
Bajcsy Zs. u. 7. Tel.: 54/4020-152

E-mail cím: mezeyimrene@t-online.hu
Berettyóújfaluban elsőnek jelentünk meg 
divatáruval, a lakosság megelégedésére. 

Továbbra is állunk szolgálatukra!
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Süteménybolt
József Attila ltp. üzletsor A ép. 7/2. 

Tel.: 30/ 958-74-47
E-mail cím: krisztik100@t-online.hu

10.000 Ft feletti vásárlás esetén díjmentes 
házhozszállítás. Családi rendezvények, ballagások, 
esküvők esetén 10.000 Ft felett egyedi kedvezmény.

A kedvezmények esetenként összevonhatóak.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Lama-Ép Kft.
Dózsa György út 68/2. Tel.: 54/ 400-844
E-mail cím: lamaep@lamaep.t-online.hu

Víz-gáz-fűtés szerelési anyagok, fitting áru, 
csavar, kötőelem, szerszám, hegesztési 

anyagok értékesítése.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Jani Csárda
47. számú főút 42. km szelvény Tel.: 54/ 711-187

www.janicsarda.hu
Házias ízekkel, szolid árakkal, családias 

környezetben várjuk kedves vendégeinket.
Családi, baráti összejövetelek megrendezése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

KER-FU 2000 Kft.  
Kádár Vitéz u. 143. Tel.: 54/500-105

E-mail cím: kerfu@kerfu.hu
Festékekből, színező vakolatokból 5 %  

Helyi szállítási díjakból 10% 
kedvezmény

Gépkölcsönző
Krúdy Gy. u 5. Tel.: 30/218-218-1

Építőipari szak-és szerelőipari 
háztartási gépek kölcsönzése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%

Bihari Hírlap
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 54/500-022

E-mail cím: biharihirlap@gmail.com

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20% 

Teljes árú felnőtt belépő 
Teljes árú felnőtt belépő 
Gyermek/ Diák belépő 
Gyermek/Diák belépő 
Nyugdíjas belépő 
Nyugdíjas belépő 
Teljes árú felnőtt bérlet 
Gyermek/Diák bérlet 
Nyugdíjas bérlet 
Teljes árú felnőtt bérlet 
Gyermek/Diák bérlet 
Nyugdíjas bérlet 
Teljes árú felnőtt bérlet 
Gyermek/Diák bérlet 
Nyugdíjas bérlet 
Szauna jegy 
Szauna bérlet 
Szolárium jegy 
Szolárium jegy 
Szolárium bérlet 
Kádfürdő 
Kabinjegy
Úszósapka 
 

8.00-20.00 
16.00-20.00 
8.00-20.00 
16.00-20.00 
8.00-20.00 
16.00-20.00 
10 alkalomra 
10 alkalomra 
10 alkalomra 
5 alkalomra 
5 alkalomra 
5 alkalomra 
Havi 
Havi 
Havi 
Egész napra 
10 alkalomra 
6 perc 
12 perc 
10 alkalom 
alkalmanként 
alkalmanként 
alkalmanként 

900 Ft 
800Ft 
600Ft 

550 Ft 
600 Ft 
550 Ft 
8000Ft 

5500 Ft 
5500 Ft 
4200 Ft 
2800 Ft 
2800 Ft 

18000 Ft 
12000 Ft 
12000 Ft 

600 Ft 
5500 Ft 
500 Ft 
800 Ft 

4500 Ft 
500 Ft 
500 Ft 
330 Ft 

810 Ft 
720 Ft 
540 Ft 
495 Ft 
540 Ft 
495 Ft 

7200 Ft 
4950 Ft 
4950 Ft 
3780 Ft 
2520 Ft 
2520 Ft 

16200 Ft 
10800 Ft 
10800 Ft 

540 Ft 
4950 Ft 
450 Ft 
720 Ft 

4050 Ft 
450 Ft 
450 Ft 
300 Ft 

Szolgáltatás                         Időszak                 Ár      

Ilona Divat
Dózsa György út 8. Tel.: 54/400-633

www.ilonadivat.hu
E-mail cím: m.duostyl@t-email.hu

Női-férfi konfekciók, lábbelik, sportosabb 
nappali ruházat.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%

Ár 
Berettyóújfalu 

Kártya 
kedvezménnyel
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    A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság nyomo-
zást folytat ismeretlen tettessel szemben, akik 
2011. 05. 24-én 18:00 óra körüli időben 
Berettyóújfalu belterületén a Diófa utcában 
kirabolt egy ott gyalogosan közlekedő személyt. 
Az elkövető a sértettet a Tardy utcától követte, a 
helyszínről a Krúdy Gy. u. – Kodály Z. u. – Vécsey 
u. – Tardy u. – Orbán Balázs tér – Tavasz körút – 
Radnóti M. u. – Váci M. utca irányába menekült el.
  Az elkövető kb. 20 év körüli, kb. 170 cm 
magas, vékony testalkatú, napbarnított bőrű, 
sötétbarna színű, rövid, de dús, oldalt elválasz-
tott hajat, szemüveget viselő férfi volt, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor középkék színű, 
rövid ujjú inget, vagy pólót és kopott farmer-
nadrágot viselt.

Az elkövetőről az alábbi fantomkép készült.

 Az elkövető felkutatása érdekében kérjük azok 
jelentkezését (adataik zártan történő kezelésé-
nek lehetősége mellett) a Berettyóújfalui Rendőr-
kapitányságon, akik a bűncselekménnyel, illetve 
az elkövetővel kapcsolatban bármilyen informá-
cióval rendelkeznek!
 Személyesen a Berettyóújfalu, Kossuth u. 
17-19. szám alatt, telefonon az (54) 402-024, 
illetve a 107-es vagy 112-es hívószámokon.

   Az idei érettségi vizsgák tapasztalatairól kérdez-
tük Domján Jánost, az Arany János Gimnázium, 
Egészségügyi Szakképző, és Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatóját.
   Pár éve egy érettségi elnök úgy fogalmazott: 
bármelyik debreceni középiskola megirigyel-
hetné az itt született eredményeket. Ez a megál-
lapítás az idén is érvényes, hiszen volt olyan 35 
fős végzős osztályunk a reáltagozaton, ahol hat 
kitűnő és hat jeles eredmény született. A humán 
tagozaton – ahol szintén 35-en végeztek – 
angolból az átlag 4,85 volt – taglalta az 
igazgató. 34 tanuló egyébként 36 tantárgyból 
emelt szintű érettségi vizsgát tett. Történelemből 
4,8, angolból 4,5 fölötti átlagot értek el. Több 
tanuló esetében maximális pontszám született, 
ami azért is elismerésre méltó, mert tőlünk 
független bizottság előtt tették le Debrecenben 
az emelt szintű vizsgákat. 
  Összesen 256 tanuló érettségizett, közülük 
nyolcan esti tagozaton, s közel százan 
előrehozott érettségi vizsgát tettek. Mindösz-
szesen négy tanuló nem érte el matematikából 
az elégséges szintet. Egyébként népszerű az 
előrehozott érettségi a diákoknál, főként a 
földrajz, az informatika és a fizika tantárgyak 
esetében. Újabban megjelent a választható 

tantárgyak között a testnevelés is, részben a 
továbbtanulás szakiránya miatt, részben a 
sportolói „múlttal” rendelkező tanulók köréből. 
Osztályonként öt-hat tanuló választja a 
testnevelést. Újabban belépett a választható 
tárgyak sorába a rajz és vizuális kultúra, melyet 
a művészi vénával megáldott diákok válasz-
tanak, hasonló arányban. Egyébként szinte 
valamennyi érettségizett diák egyetemi vagy 
főiskolai továbbtanulásra készül.
   Érettségire épülő felsőfokú szakképzésben, 
informatikai statisztikus, illetve titkárságvezető,  
25-en végeztek, szintén eredménnyel. Ugyan-
csak érettségire épülő ápolóképzés egészíti 
még ki az éves iskolai munkát. Itt 15-en végez-
tek – összegezte Domján János.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella     

 

„Debreceni középiskolák is megirigyelhetnék az itteni eredményeket…”
RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

    Különleges esemény volt a Zeneiskola program-
jai közül a tavasszal megrendezett „Az év 
hangszerese” verseny. A kitűnően felkészített 
növendékek mindig élményszámba menő 
produkciói nem csak a verseny izgalmát hozták 
magukkal, hanem egy kitűnő hangverseny 
élményét is. A verseny, amely tizedik alkalommal 
került megrendezésre, méltóan reprezentálta 
ennek a közel 50 éves múlttal rendelkező 
művészetoktatási intézménynek a munkáját.  
Óriási élmény volt azt látni és tapasztalni, hogy a 
nyilvánvalóan alapos pedagógiai folyamatok 
eredményeképpen a gyerekek rendkívül 
komolyan veszik a zenével történő találkozásukat. 
A berettyóújfalui zeneiskola az elmúlt évtizedek-
ben számos kiválóságot nevelt a magyar zenei 
élet számára. Fúvószenekarát a kezdetektől 
fogva az ország kiemelkedő amatőr együttesei 
között tartjuk számon, hiszen itthoni és külföldi 
szerepléseik, versenyeik révén méltóképpen 
képviselték szűkebb és tágabb hazájukat. Az 
elmúlt hónapokban a megye zenepedagógus és 
zeneművész társadalma aggódva figyelte ennek 

az intézménynek a sorsát és bámulattal csodálta 
azt a széles körű társadalmi összefogást, 
amellyel bebizonyították az iskola létjogo-
sultságát és fontosságát. Ne felejtsük el, hogy  
még ma is, ebben az értékvesztett világban is, 
Kodály országának neveznek bennünket! 
 A zsűri nevében gratulálok a felkészítő 
zenepedagógusoknak és a növendékeknek 
egyaránt, köszönetünket fejezzük ki a magas 
szintű rendezésért, amelyből a szülők is igen 
alaposan kivették a részüket. Bízunk a folytatás-
ban!                                   Kiss László a zsűri elnöke

Az Év Hangszerese

  A Bihari Múzeum TÁMOP 3.2.11./10-1-
2010-0021. számú pályázatában a honfogla-
lás kori magyarok kultúráját bemutató témanap 
sorozatot két helyi intézménnyel, a Toldi Miklós 
Református Általános Iskolával és a Széchenyi 
István Tagiskolával valósította meg. A foglalko-
zásokat tanítás után tartottuk, félévente 3-3 
alkalommal, 15–20 fős csoportokban, 5-6. 
osztályos tanulók számára. A programok mindig 
azzal váltak izgalmassá, hogy az eddig 

tankönyvekben látott ismeretek életre keltek. Az 
első félévben megismerkedtek őseink életmód-
jával, motívumokkal, lakóhelyükkel, ízvilágával, 
ősi ételeket kóstoltak, felpróbálták a honfogla-
láskori viseletet is.
  Kipróbálták a rovásírást, majd a rakamazi 
turul és az esztergomi oroszlán ábrázolás 
bemutatása után nemezből dísztárgyat készí-
tettek. Nagyon érdekes volt számukra a 
magyarok ősi hitvilága. A szertűz gyújtásakor a 
sámándob ritmusára tánclépésekkel járták 
körbe a tüzet, énekelve az ősi szellemekhez.
  A második félév központi témája a nemez-
készítés mellett a harcászat volt, melyet az 

utolsó foglalkozás tett emlékezetessé, ezt 
rendhagyó módon a Csonkatoronynál tartottuk. 
A gyerekek itt kipróbálták az íjászatot, a lovag-
lást, a dobókereszt hajítást, valamint a karikás 
ostort. A napot a helyi Baranta Egyesület bemu-
tatója tette teljessé.
   Reméljük, hogy értékes tudással gyarapodtak 
a foglalkozásokon résztvevő gyerekek, és a 
későbbiekben is lesz igény hasonló programok 
szervezésére. 

Tóthné Varga Katalin

„ÁRPÁD VEZÉR NYOMÁBAN”
Őseink életmódja, harcmodora 

című témanap sorozat 
a Bihari Vándortarisznya című projektben



    
 
 
  
  
  

   Ezres nagyságrendben voltak kíváncsiak a 100 
éves Berettyóújfalui Sport Egyesület – BUSE – 
jubileumi rendezvényeire, melynek csúcspontja a 
DVSC-TEVA mérkőzés volt.
 A hivatalos megnyitón Muraközi István 
polgármester köszönetet mondott mindazoknak, 
akik megrendezték a gálanapot. Annak a 
klubnak a játékosai, akik győztek, vagy 
veszítettek, a mieink voltak. Legyen így sok-sok 
évig ezután is! – kívánta a polgármester.
   Nagy László, a klub elnöke, emlékplakettet 
nyújtott át az egykori csapat legmesszebbről, 
Spanyolországból érkezett játékosának, a 82 éves 
Dobos Istvánnak, aki 1945-től 1950-ig játszott a 
BUSE csapatában. Az előző polgármester, Szeifert 
Ferenc szintén emlékérmet kapott a klub támoga-
tásáért. Horváth József, a csapat egykori játékosa, 
posztumusz emlékérmet kapott, melyet fia vett át. 
Bagossy Sándor, aki 25 évig vezette a klubot, 
szintén elismerést érdemelt ki. A színpadon Sándor 
Mihály sporttörténész szólt a közönséghez, ugyanis 
ő írta meg a BUSE 100 éves történetét feldolgozó 
könyvet, melyet előző nap mutattak be.
   A tribün előtt avatták fel Kurucz Imre, helyi 
szobrászművész alkotását, melyet a centená-
riumi évfordulóra készített, s amelyet Majláth 
József református lelkész áldott meg.

    Az egykoron és napjainkban a klubhoz kötődő 
sportolók, sportvezetők élő alakzatot alkotva, 
100 piros-fekete színű lufit eresztettek a 
levegőbe, majd elkezdődött a várva-várt 
rangadó. A házigazdák csapatában Jenei 
László, Csordás József, Nagy Zoltán, Gál István, 
Nagy Róbert, Balogh Barna, Jancsó Attila, 
Szabó Gábor, Tamás László, Karácson Dávid és 
Kolompár Zsolt lépett pályára. Edző: Kártik 
József. A csapatnak 17 éve folyamatos tagja, 
Szántó Ferenc esküvője előtt menyasszonyával 
jelent meg hatalmas ováció kíséretében a 
pályán. A DVSC-TEVA csapata ismert és kevéssé 
ismert játékosokkal állt ki, ugyanis Debrecenben 
a csapat másik fele edzőmérkőzést vívott 
ugyanebben az időpontban. Így a jubilálókkal 
Dombi Tibor, Nagy Zoltán, Yanich, Bódi Ádám, 
Ferenczi János, Korhut Mihály, Mijadinoszki, 
Novákovics, Salami, Szilágyi Gábor, Burics Attila 
és Máté Péter lépett pályára, Sándor Tamás 
edző vezetésével. A kezdőrúgást Dobos István, 
és unokája Dobos Ádám - a Videoton igazolt 
labdarugója – Lisztes János, a BUSE 1950-es 
„aranycsapatának” karmestere, valamint a 
BUSE jelenlegi kapusa Szántó Ferenc és 
menyasszonya végezte el futballcsukában. Az 
első félidő eseménytelenül telt, a csapatok 
kóstolgatták egymást. A felkínált lehetőségekkel 
a Loki nem tudott élni. A második félidő viszont 
lendületes játékkal az eredményt is hozta, a 
vendégek javára. Először Bódi, majd Dombi, 
végül 11-esből Yanich talált a háziak hálójába.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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A Lokival jubilált 
a 100 éves BUSE

A Bihari-csoda: 
Mikula 300 kg!

    Az ausztriai Söldenben 38 ország, több mint 
500 versenyzője vett részt a Fekvenyomó 
Világbajnokságon. A magyar ifjúsági és junior 
fekvenyomó válogatottat Ungai János szövet-
ségi kapitány irányította. A 28 versenyző 7 
arany, 4 ezüst és 4 bronzérmet szerzett és a 
nemzetek közötti versenyben 2. helyezést ért el. 
Hajdú-Bihar megyét a berettyóújfalui Eötvös 
DSK 3 versenyzője képviselte. Az ifjúsági +120 
kg-os súlycsoportban versenyző Mikula Norbert 

45 kg-ot javítva a világcsúcson 300 kg-os 
teljesítménnyel, világbajnoki címet szerzett. 
Norbi ezzel nem csak korosztályát, hanem a 
junior király kategóriát is megnyerte, valamint 
abszolút világbajnoki címet is szerzett. Az 
ifjúsági -93 kg-ban versenyző Kiss Róbert 170 
kg-os teljesítménnyel 2. helyezést ért el. Balibán 
Márk a junior +120 kg-os súlycsoportban 220 
kg-os teljesítménnyel 7. helyezést szerzett. 
 Debrecenben a Megyeházán díjazták a 
2010-es év legeredményesebb sportolóit. 
Berettyóújfaluból 3 sportolót díjaztak. Somogyi 
Edina a Hajdú-Bihar Megye legeredményesebb 
női ifjúsági sportolója, Makrai Éva Hajdú-Bihar 
megye legeredményesebb felnőtt női spor-
tolója, valamint Ungai János a Hajdú-Bihar 
megye legeredményesebb utánpótlás edzője 
díjat érdemelte ki.

Köszönjük támogatóinknak!




