
Interjú Dr. Vitányi Istvánnal Berettyóújfalu KártyaOrvosokat, ápolókat tüntettek ki
A berettyóújfaluiak saját szemükkel 
tapasztalhatják azt a fejlődést, ami az 
utóbbi években végbement. Legnagyobb 
sikerünk a Bihar Termálliget átadása... 

...a Kelet-Magyarországi térségben 
elsőként városunkban került beveze-
tésre, egy meglévő rendszer helyi 
adaptációjaként. 

A Gróf Tisza István Kórház dolgozói közül 
több tucatnyi orvost, ápolót, 
gazdasági-műszaki területen dolgozót 
tüntettek ki...3 7 10
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    A “Berettyóújfalu Kártya” a város lakosainak, 
az itt élőknek nyújt kedvezményes vásárlási 
lehetőséget a helyi üzletekben és szolgáltatók 
körében. Az előnyökből a kártyatulajdonosok, a 
településkártya-programokban résztvevő szol-
gáltatók és a kártyát kibocsátó szervezetek 

egyaránt profitálhatnak – jegyezte meg 
Muraközi István polgármester a kártyával 
kapcsolatban. Berettyóújfalu Kártya elfoga-
dóhelyek a 12. és 14. oldalon, kártyaigénylő-
lap a 11. oldalon, partnerek részére regisz-
trációs űrlap a 13. oldalon található.

„...2016-ig elkészül az M35-ös autópálya Berettyóújfaluig...”

Megújul az autóbusz állomás épülete és környéke  2. oldal

2011. július 15-től igényelhető a 
Berettyóújfalu Kártya!



   Négy település önkormányzata – Berettyóújfalu, 
Bakonszeg, Mezősas, Mezőpeterd - közösen 
nyújtotta be pályázatát a berettyóújfalui autóbusz 
állomás épületének és környékének, valamint az 
említett falvak buszmegállóinak megépítésére, 
illetve a meglévők felújítására.

    A projektismertető sajtótájékoztatón Muraközi 
István polgármester az érintett települések 
polgármesterei és képviselői előtt elmondta: a 
kistérségi központba való bejutás, valamint a 

biztonságos hazaérés megfelelő körülményeit 
lesz hivatott megteremteni az év végéig 
megvalósuló beruházás. Az elnyert támogatás 
193 millió forint, az önkormányzati önerő 
tízmillió forint, míg a beruházás teljes értéke 204 
millió forint – részletezte Muraközi István. 
Berettyóűjfaluban az autóbusz állomás épülete 
és környéke újul meg, amely a csomópontba 
csatlakozó utcák – Eötvös, Madách és Hunyadi - 
kereszteződését jelenti. Új aszfaltburkolat lesz, 
szabályos peronok, illetve az Eötvös József 
Szakképző Intézet oldalában új térburkolatos 
járda készül el.
    Mezőpeterden két meglévő buszvárót újítanak 
fel, Mezősason három új épül, egy megállót 
felújítanak, míg Bakonszegen hat új buszmegálló 
létesül. A települések polgármesterei kiemelték 
annak fontosságát, hogy a térségi szerepet 
betöltő Berettyóújfalu – a beruházás megvalósu-
lásával - méltó körülmények közt tudja fogadni 
az ügyeiket itt intéző lakosokat. Muraközi István 
az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a 
beruházás elkészültével teljessé válik az új 
városkép az itt élők és ide látogatók számára.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Megújul az autóbusz állomás 
épülete és környéke

 Városunk önkormányzata kiemelt feladatként 
kezeli a belterületi utak fejlesztését – jelentette be 
Pálfi Anikó alpolgármester azon a sajtótájékoz-
tatón, melyet a polgármesteri hivatal nagy termé-
ben tartottak annak kapcsán, hogy a város közel 
134 millió forintból megújítja az Orbán Balázs tér 
környékét.

   Az alpolgármester elmondta: a város jelentős 
elmaradottsággal bír a szilárd burkolatú utak 
tekintetében. 101 utcában ugyanis nincs szilárd 
útburkolat, a meglévő utak csupán 40 százaléka 
rendelkezik azzal. Ezért aztán minden pályázati 
lehetőséget megragadnak a hátrányok csökken-
tésére. Nemrég adták át a felújított Bocskai 
utcát, most folyik a várost átszelő kerékpárút 
építése, s hamarosan elkezdődik az Orbán 
Balázs tér és környékének felújítása. A 
beruházás 133 millió 684 ezer forintba kerül, 
melynek 95 százalékát pályázaton nyerte el a 
város, az ötszázalékos önkormányzati önerő 7 
millió 860 ezer forint. 
   A szeptember 30-ig elkészülő beruházás 631 
méternyi útszakaszt érint a téren és a hozzácsatla-
kozó utcákon. 64 szabályos, illetve 4 akadály-
mentesített parkolót is kialakítanak. Megújul a 
közvilágítás, de megoldják a csapadékvíz elveze-
tését is. Kérdésre válaszolva elhangzott: a felújítás 
nem akadályozza a Gróf Tisza István Kórház 
megközelítését, illetve az oda való bejutást, tehát 
a közlekedés zavartalanul zajlik majd.

Felújítják az Orbán Balázs teret

ÖNKORMÁNYZAT2

   A határon átívelő együttműködések újabb 
példája valósulhat meg azzal a nyertes pályázat-
tal, amelynek eredményeként 35 kilométernyi 
kerékpárút épül meg Berettyóújfalu és Nagyvárad 
között. A projektismertető és sajtótájékoztató a 
nagyváradi városházán volt.

  A város alpolgármestere, Bíró Rozália 
köszöntötte a határ inneni oldaláról érkezett 
vendégeket: Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu 
polgármesterét és Pálfi Anikó alpolgármestert, 
Barabás Ferencet, Biharkeresztes, Benkő 
Sándort, Ártánd, Pap Miklóst, Mezőpeterd és 
Bátori Gézát, Bors polgármesterét, valamint a 
magyar és román oldalról megjelent pályázat-
írókat. A tájékoztatóból kiderült: 2009-ben 
indult a pályázat, amit 2010-ben nyújtottak be, 
s idén március 1-én érkezett az értesítés arról, 
hogy a határon átívelő közlekedés fejlesztése 
érdekében kerékpárút épülhet Berettyóújfalu és 
Nagyvárad között, 35 kilométer hosszon, 2,7 
méter szélességben. Magyar oldalon ez 21,2 
km, míg a román térfélen 13,8 km lesz. A projekt 
6,2 millió euróból valósul meg, 95 százalékos 
európai uniós támogatásból. Az önrész a 
magyar partnerek esetében 5 százalék, míg a 
román partnereknél 2 százalék – részletezte 
Bíró Rozália. 
    A kerékpárút közvetlenül érinti Berettyóújfalu, 
Mezőpeterd, Biharkeresztes, Ártánd, Bors és 
Nagyvárad településeket, de közvetetten Bojt, 
Bedő és Nagyvárad Metropolisz Övezet is 
érintett. A beruházástól a kerékpáros balesetek 
csökkenését várják, könnyebb lesz a munkahe-
lyek megközelítése, csökken a környezet-
szennyezés, de növelheti a turisztikai attrakciók 
látogatottságát is – hangzott el. A közbeszerzési 
eljárás után a kivitelezési munkálatok jövő év 
tavaszán kezdődhetnek, s év végére el is készül 
a kerékpárút. 
    Muraközi István szerint a mostani pályázat 
esetében is érvényes a mondás: Isten malmai 
lassan őrölnek! A nyertes projekt azonban 
optimizmusra ad okot: mostantól felgyorsulnak 
az események. Örvendetesnek nevezte a 
polgármester, hogy kormányzati szinten nemré-
gen jelentették be a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztését a két ország között. Üdvözölte 
Muraközi István azt, hogy látványosan beindult a 
két ország között a közlekedés, s a határok 
átjárhatósága ma már nem üres frázis. Ígéretet 
tett arra is, hogy ha elkészül a kerékpárút, maga 
is megteszi a távot polgármestertársaival, két 
keréken.
    Az elmondottakat erősítette meg a többi 
polgármester is, aláhúzva a kerékpárút szüksé-
gességét, hiszen Románia uniós csatlakozása óta 
sokan költöztek át a határ magyar oldalára, s 
naponta onnan járnak át a két ipari parkba, 
vagy egyéb munkahelyre. 

 

Kerékpárút épül Berettyó-
újfalu és Nagyvárad között
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   Az elmúlt év májusában negyedik ciklusát kezdte meg városunk szülötte, Dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselő. Ennek köszönhetően van rálátása a 
mostani és a korábbi parlamenti ciklusok munkájára. A képviselő szerint a 
kétharmados kormánypárti többség nemcsak lehetőséget, hanem komoly 
felelősséget is jelent. Az elmúlt 20 év tapasztalatainak tükrében, a második 
Orbán-kormány feszített ülésezési tempóban hozta meg az általa szüksé-
gesnek ítélt törvényeket. Interjúnk a tavaszi ülésszak végeztével készült.

- Tekintsük át, melyek voltak azok a legfontosabb törvények, amiket a bő egy 
év alatt alkotott a Parlament!
- Elsőként úgynevezett szimbolikus törvényeket hoztunk meg: a kettős 
állampolgárság megszerzésének lehetőségéről szólót, megalkottuk a 
Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, június 4-ét a Nemzeti Összefogás 
Napjává nyilvánítottuk. Mindezek a törvények arra mutattak rá, hogy a 
polgári kormány nemcsak szavakban, hanem jogszabályalkotások 
formájában is kiáll a külhoni magyarok mellett. Kormányra kerülésünk után 
elkezdtük az új alaptörvény elkészítését, melyet idén április 25-én fogad-
tunk el. Az új alaptörvény mindent nem szabályozhatott részletesen, ezért az 
életviszonyok rendezését, úgynevezett sarkalatos törvényekbe utalta 
rendezni. Ez több, mint 30 új, kétharmados törvény meghozatalát jelenti, 
amelyek közül már több elfogadásra került. Például az új egyházjogi 
törvény, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
törvény. Korábban elfogadtuk az új médiatörvényt is. Itt csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy az új alaptörvényünket és a médiatörvényünket sok 
kritika érte külföldről, most meg azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek 
ezeket a törvényeket kritizálták, saját készülő törvényeikbe építik be azokat. 
Legutóbb például az Európai Bizottság egyik tagja nyilatkozott úgy, hogy az 
alaptörvényben kellene szabályozni, hogy olyan központi költségvetési 
törvényt nem fogadhat el az országgyűlés, amelynek eredményeképpen az 
államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. Ezt a mi 
alaptörvényünk már tartalmazza! Ugyancsak sok kritika érte a bankadó 

bevezetését is, most pedig azt tapasztaljuk, hogy egyre több uniós ország 
követ bennünket e tekintetben. Arra törekedtünk a törvényalkotás során, 
hogy a válság terheit ne a lakossággal, hanem a bankokkal és a multikkal 
fizettessük meg.
  A választási kampányban megígértük, hogy a parlamenti és 
önkormányzati képviselők számát jelentős mértékben csökkentjük. Ennek 
megfelelően az őszi önkormányzati választáson már csökkent létszámú 
testületeket választottunk. 
- A gazdasági életet illetően milyen jogszabályi változásokat alkottak?
- Egyrészt a személyi jövedelemadót 16 százalékra vittük le. Jelentősen 
csökkentettük a társasági nyereségadót, eltöröltük a víztársulatoknak 
fizetendő érdekeltségi hozzájárulást, lehetővé tettük a helyben megtermelt 
áruk 40 kilométeres körzeten belüli – pályáztatás nélküli – értékesítését, 
megszüntettük a 25 millió forint alatti árubeszerzéseknél és a 150 millió 
forint alatti építkezéseknél a közbeszerzési eljárást. Összességében 2011 
tavaszán 45 ülésnapot tartottunk, több, mint 465 órán át üléseztünk, 116 
törvényt fogadtunk el, ebből 52 új törvényt. Az elmúlt bő egy évben 14 
felszólalásom és 12 indítványom volt az ország házában. A parlamenti 
munkán túlmenően tagja vagyok az Országos Igazságszolgáltatási Tanács-
nak, ami a bíróságok legfőbb igazgatási fóruma. 
- Nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy Ön városában önkormányzati 
képviselő is. Ebből fakadóan hogyan értékelné az elmúlt egy évet?
- Valóban, szintén negyedik ciklusos önkormányzati képviselő vagyok. A 
berettyóújfaluiak saját szemükkel tapasztalhatják azt a fejlődést, ami az 
utóbbi években végbement. Hogy csak az elmúlt évben megvalósult 
beruházásokat említsem: megújult a főterünk és a megyeházánk, átadtuk a 
Pálfi István Rendezvénycsarnokot, kulturált játszóteret alakítottunk ki a 
Népligetben. Legnagyobb sikerünk a Bihar Termálliget átadása volt, amit az 
is bizonyít, hogy hétvégenként kétezernél is több vendég veszi igénybe 
szolgáltatásait. Nemcsak a helyiek, hanem más települések, sőt, még határon 
túli vendégek is látogatják a strandunkat. Végre elértük azt, hogy nem az 
újfaluiak járnak a környező települések strandjaira, hanem egyre inkább ők 
mihozzánk! Úgy gondolom, hogy a termálfürdőnk fejlesztése az egyik 
kitörési lehetőségünk a jövőt illetően. De említhetném még az egyre bővülő 
kerékpárútjainkat is. Nemsokára elkészül az az útszakasz, amellyel teljessé 
válik a berettyóújfalui kerékpárhálózat. Ugyancsak itt jegyzem meg, hogy a 
Berettyóújfalu-Nagyvárad közötti kerékpárút is elkészül a következő évben. 
A térség további fejlődése szempontjából pedig hatalmas jelentőségű az 
elmúlt hetekben aláírt kormányközi megállapodás, amelynek eredmé-
nyeképpen 2016-ig elkészül az M35-ös autópálya Berettyóújfaluig, illetve 
az M4-es autópálya Berettyóújfalu és a határ közötti szakasza. Ez a 
beruházás nagyon fontos abból a szempontból, hogy a megnövekedett 
tranzitforgalom biztonságosabbá válik. Ami pedig szintén a jövőt illeti, a 
Gróf Tisza István Kórház két és félmilliárdos fejlesztési beruházása is 
hamarosan elkezdődik, továbbá az autóbusz pályaudvar, valamint az 
Orbán Balázs tér és környéke is megújul. Önkormányzatunk öt éve nem 
részesült ÖNHIKI-s támogatásban, viszont idén nyáron sikerült elnyernünk 80 
millió forintot, ami enyhítette az önkormányzat anyagi helyzetét. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy sikerült bevezetnünk a Berettyóújfalu Kártyát, ami 
mind az itt élőknek, mind a helyi vállalkozóknak előnyére szolgál. 
- Mindez nagyon szép és elismerésre méltó eredmény, ám a legégetőbb 
problémára, a munkanélküliség csökkentésére nemigen ad választ! Ezen a téren 
tud-e valamilyen bizakodásra okot adó előrelépésről beszámolni?
- A berettyóújfaluiak előtt már bizonyára ismert, hogy kínai befektetőkkel 
előrehaladott tárgyalások folynak, amelyek eredményeként több száz 
munkahely teremtődik. Nemrégen raktuk le a LED Lámpatest gyártó üzem 
alapkövét, amit a helyi Mezei-Vill. Kft. épít fel.  Első körben ez is 60 új 
munkahelyet fog teremteni. De van már egy megvalósult munkahelyteremtő 
beruházás a Földesi úton – az EPACK Műanyagipari Kft. – ahol közel 120 
ember dolgozik. Ha viszont az előbb említett beruházások megvalósulnak, 
akkor a választókörzet regisztrált munkanélküliek egyharmada fog 
munkához jutni.
- Köszönjük a beszélgetést! A törvényhozási szünet idejére kellemes kikap-
csolódást és erőgyűjtést kívánunk!

Nyírő Gizella 

Interjú Dr. Vitányi István országgyűlési képviselővel

Feszített tempójú törvényhozás a Parlamentben



  KÖZÉLET4

 A két éve alakult segély alapítvány karitatív 
tevékenységével támogatja az arra 
rászorulókat. Tavaly az árvíz-, belvíz- és 
vörösiszap károsultjain segítettek, idén a 
különleges ellátást igénylő gyermekek megsegí-
tését helyezték előtérbe. Így jutottak el az Arany 
János Gyermekotthonba is, ahol 8 tonnányi, 12 
raklapon elhelyezett, másfél millió forint értékű 
tartós élelmiszert rejtő adományt nyújtottak át.

    Az átadáson jelen volt Bodó Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, Erdei Sándor, a TEGYESZ 
elnöke, Pálfi Anikó alpolgármester, Hari 
Zsigmondné, az Arany János Gyermekott-hon 
igazgatóhelyettese, valamint Szilágyi Péter, a 
Hajdú-Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója. Utóbbi 
bemutatta a 100 százalékban magyar tulajdonú 
cég múltját, jelenét, s szólt arról, miért tartják 
fontosnak, hogy a különleges ellátást igénylő 
gyermekeket segítsék. Bodó Sándor nemes 
gesztusnak titulálta az adományosztást, mellyel 
a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok 
működőképességének fenntartásában segítenek 
a természetbeni juttatással. Pálfi Anikó a város 
nevében mondott köszönetet, s biztosította az 
adományozókat arról, hogy a koordinálási 
feladatokban eddig is segített az önkormányzat 
és a továbbiakban is megteszi azt. 

     László Vilmos Csongor kapott bizalmat 2011. 
augusztus 1-től a berettyóújfalui Diószegi Kis 
István Református Általános Iskola igazgatói 
teendőinek az ellátására. A Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület fenntartásában működik az 
iskola a volt Toldi épületében. Ezáltal a 
Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis 
István Református Általános Iskola közös 
fenntartóhoz, a Tiszántúli Református Egyház-
kerülethez tartozik.

  Szeretnénk bemutatni Önöknek az újonnan 
megválasztott igazgatót.
    Nagykárolyban született, lelkész édesapa és 
pénzügyi területen dolgozó édesanya gyerme-
keként. Nős, két gyermek édesapja.
   Tanulmányait a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen végezte előbb középiskolai 
matematika tanári szakon, majd a bölcsész-
karon politológiából is diplomát szerzett. A 
számítástechnikában való jártasságot a 
Nyíregyházi Főiskolán sajátította el, ahol számí-
tástechnika tanári diplomát kapott. Ezt követően 
közgazdász diplomát szerzett az Eszterházy 
Károly Főiskola gazdálkodási szakán. 2003-
ban a Debreceni Egyetemen matematika 

szakirányú pedagógus szakvizsgát tett. 2010-
ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás 
vezető szakon szerzett egyetemi oklevelet. 
Vallja, hogy egy fiatalnak ahhoz, hogy 
nagyobb eséllyel induljon el a nagybetűs 
életben, egyszerre több lábon kell állnia, hogy 
lehetősége legyen a választásra és a fejlődésre.
Pedagóguspályája 1997-ben Vésztőn indult, 
ahol matematikára oktatta a felnövekvő nemze-
déket. 1998-ban Hajdúsámsonba került áthe-
lyezéssel, ahol matematikát és számítástech-
nikát oktatott. 2002-től gazdasági igazgatóhe-
lyettesként főleg gazdálkodási, üzemeltetési 
feladatokat látott el. 2007-2011 között a 
megye legnagyobb általános iskolájának az 
igazgatói teendőit látta el Hajdúsámsonban. 
2000-től folyamatosan esti gimnáziumban 
matematikát oktat, és tagintézményt vezet a 
mai napig.

   Milyen elképzelései vannak az új iskolát és a 
közelgő tanévet illetően?
  Szeptembertől egy új korszak kezdődik a 
város életében, egy új iskola alapjait rakjuk le. 
Reformok sorozata várható. Egy otthonos iskola 
kialakítása a célom, ahol egyaránt jól érzi 
magát a tanuló, a tanár és a szülő. Célom, hogy 
a keresztyén értékrend és a világi gondolkodás 
egészséges egyensúlya teremtődjön meg az 
intézményben. A rend és fegyelem szigorú 
megkövetelése mellett, az oktatás minőségének 
a maximalizálására törekszem.
   Iskolánk elkötelezett a keresztyén, polgári 
értékrend mellett és ennek szellemében 
gyermekközpontú szemlélettel végezzük 
oktató-nevelő munkánkat.
  A Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola nyújtja szeptembertől a városban a 
legszélesebb palettát a tanulók irányába, 
figyelembe véve érdeklődési körüket, illetve 
nagy erőfeszítéseket teszünk a tehetséggon-
dozás területén. Ez egy fő iránya lesz az 
intézményünknek.

   Ön igen képzett ember, ezidáig hat diplomát 
szerzett. Mit vár el kollegáitól és mire kíván 
összpontosítani igazgatói munkája során?

   Azt vallom, hogy aki a mai világban ilyen 
pozíciót tölt be, annak menedzsernek is kell 
lennie. Nemcsak az oktatás feladataival kell 
foglalkoznia, hanem a kapcsolatok kialakí-
tására is nagy hangsúlyt kell fektetnie. Folyama-
tosan tenni kell azért, hogy a tanulókat, 
dolgozókat, az intézményünket még több 
lehetőséghez juttassuk. A jó igazgató a kollégák 
között él, együtt sír és nevet velük. Ezzel együtt 
viszont igen magas elvárásokat támasztok 
kollégáimmal szemben, de nem többet, mint 
amit magammal szemben elvárok. Fontosnak 
tartom az együttműködést más szervezetekkel, 
hisz igazán sikeresek akkor leszünk, ha egymást 
segítve, összefogva valósítjuk meg az elkép-
zeléseinket.

Kívánunk igazgató úrnak kitartást, megvalósuló 
terveket és sok sikert!

                                 

Új iskola születik

Segély az Arany János Gyermekotthonnak

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 Itthon láttunk csodát!

   2011. július 11-én az Olvasótábor lakóival 
népesült be a Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára, mely évek óta nyújt 
gazdag programot a táborozó gyerekek 
számárra. Az idén 15 alsó tagozatos „költözött” 
be a könyvtárba. Lázár Ervin: Öregapó mada-
rai című könyvét olvastuk el, dolgoztuk fel. A 
foglalkozások témája az olvasottakhoz 
kapcsolódott. A kézműves foglalkozásokon 
papírból madarakat készítettünk, Kolozsvári-
Donkó Rebeka irányításával mézeskalács-
madarakat díszítettünk és sütöttünk, a Bihari 
Múzeumban a Sárrét vízi világával ismerked-
tünk. Nagy élményt jelentett mindannyiunk 
számára a madárcsicsergéstől hangos Barcsay 
kert látványa, ahol Nagy Sándor, a BTE tagja 
érdekes feladatokkal hívta fel a figyelmünket 
lakóhelyünk, környezetünk ismeretének és 
védelmének fontosságára. Az olvasás mellett 
jutott idő a szórakozásra, kirándulásra is. Egyik 
délután a Bihar Termálliget Strand- és 
Gyógyfürdő kellemes vizében csobbantunk, 
ellátogattunk a Népligetbe a közelmúltban 
átadott játszótérre, ahol az önfeledt játéké volt 
a főszerep. A kerékpártúra célállomása Bakon-
szeg volt. A Kádár-domb megközelítése nagy 
erőpróba elé állított bennünket, de a 
Művelődési Ház udvarán felvert tábor terített 
asztala, az árnyas fák alatti pihenés, majd  
Bakonszegi Múzeum kincsei, a Kostemető és a 
Bessenyei ház látványa feledtette velünk a 
megpróbáltatásokat. Az utolsó napon a Pajti 
tábor lakóihoz csatlakoztunk egy játékos 
vetélkedő erejéig. 
Kedves Táborlakók! Jövőre is várunk benneteket.

Lackó Györgyné 
                    Vezendiné Borbély Margit 
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Helyére került a református 
templom új díszgömbje

                  
 
 
   Június 20-án vette kezdetét a négy héten át 
más-más iskola részvételével zajló múzeumi 
tábor. A Bihari Múzeum TÁMOP 3.2.11./10-1-
2010-0021. számú pályázatában négy iskola 
vesz részt. A Toldi Miklós Református Általános 
Iskola, a József Attila Általános Iskola, a 
Szentpéterszegi Általános Iskola és a nagyke-
reki Bocskai István Általános Iskola. Minden 
iskolából 25 tanuló vehet részt teljesen ingye-
nesen a programban. A tábor bejárós jellegű, 
azaz egy héten át minden nap 8–16 óráig 
biztosítja a gyerekek hasznos kikapcsolódását. 
Célunk, hogy már kicsi kortól megismerkedjenek 
szűkebb környezetünk, a bihari térség hagyo-
mányaival, ennek érdekében nemcsak a Bihari 
Múzeumban zajlanak a múzeumpedagógiai 
foglalkozások, hanem hétfő kivételével minden 
nap más-más helyet keresünk fel a térség 
látnivalói közül. 
   Kisétáltunk a herpályi Csonkatoronyhoz, ahol 
megismerkedünk a kolostorrom történetével, 
majd, hogy még élményszerűbbé tegyük a 
gyerekeknek a napot, szekérrel jöttünk vissza a 
városba. Nagykerekiben akadályverseny várta 

őket a Bocskai István várkastélyban. Pocsajban, 
a Sinka Miska Vendégházban, Balázs Mihály és 
felesége a kenyérdagasztás és sütés rejtelmeit 
mutatta be, mindemellett kipróbálhatták a 
karikás ostort, a bátrabbak lovagolhattak is, 
illetve szekérrel a pocsaji löszfalhoz is kilátogat-
tunk. Földesen a gyógynövényszárító üzemet is 
felkerestük.
   Délutánonként a Bihari Népművészeti Egyesü-
let Alkotóházában kézműves tevékenységek 
várták a gyerekeket. Megismerkedtek a szö-
véssel, vályogvetéssel, gyékényjátékok készíté-
sével, gyöngyfűzéssel, papírmerítéssel, 

gyertyamártással, zsírkőfaragással, nemezlab-
da készítéssel, valamint a korongozással. 
Mindezek során fejlődött kézügyességük, 
erősödött kitartásuk, felfedezik az alkotás 
örömét. Az elkészített tárgyakat természetesen 
haza is vihették, beletehették abba a valóságos 
tarisznyába, a bihari vándortarisznyába, 
amelyben a táborozás emlékeit, az emléklapot, 
a felírótáblát, a tollat, matricákat is megtalál-
hatták saját emlékeiken kívül.

Tóth András 

   A debreceni Zenetheatrum 2010 szeptem-
berében elindította vidéki tagozatát két cso-
porttal Berettyóújfaluban is. Minden hét kedd 
délutánján egy maroknyi „színésznövendék” már 
egy éve dolgozik azon, hogy minden izgalmat 
legyőzve, megállja a helyét a világot jelentő 
deszkákon. Az év végi vizsgaelőadásban, ez a 
világ, egy keleti, indiai világ volt. Hatalmas 
sikerrel mutatta be csapatunk Dés László-Geszti 
Péter-Békés Pál A dzsungel könyve című két 
felvonásos egész estés musicalét. Gyermekeink 

ebben a színházi munkában felsőbb évesek 
segítségével, színészek társaságában játszhat-
tak, énekelhettek, táncolhattak a színpadon, 
profi díszletek, illetve gyönyörű jelmezek va-
rázslatában. Mivel ez csak olyan kiváltságos 
embereknek adatik meg, akik végig dolgozzák, 
tanulják velünk az évet, így beszéljünk kicsit 
arról, hogy hogyan lesz egy újfalui gyermekből, 
lázongó  vérszomjas szabad szioni-farkas, 
illetve, a dzsungel legbölcsőbb „pépe” közé 
tartozó szeleburdi funkey majom, kik énekelve, 
poénkodva, táncolva szórakoztatják a színház-
ba látogató közönséget.
  „Hálás lehet az, kit Balu nevel, és laposra 
ver…” A fiatalok fejlődése, természetesen 
szaktanárok szeme előtt zajlik. A Zenetheatrum 
három fős szakmai csoportja (Farkas Eszter 
kommunikációs szakreferens; Mező Kriszta 

előadó művész; Fitos Viktor színművész-zene-
szerző) hétről hétre szakmai alázattal, és 
felelősségtudattal követi a stúdiósok szellemi 
fejlődését, virágzását. A gyerekek heti két 
órában a táncórákon és a színészmesterség 
órákon találkoznak a színészi munka alapjaival. 
Beszédtechnikai gyakorlatokat, művészi beszé-
det, színpadi mozgást, ritmikai érzék, illetve 
kreativitás fejlesztését, test koordinációs gya-
korlatokat, értő kifejezés, és dramaturgiai 
alapok ismeretét sajátíthatják el  a  stúdiósok 
játékos úton. 
   Természetesen nem lehet mindenki színész és 
nem is szeretne az lenni. Az órákon átadott 
tudás, viszont nem csak a későbbi művész 
pályán nyújthat segítséget a gyerekeknek, 
hanem tanulmányaikban is. Például, jó úgy 
kiállni a tanár elé, hogy a gondolataiddal tudsz 
foglalkozni és nem azt figyeled, hogy mennyire 
remeg a hangod és a lábad. A későbbiekben 
segíthet még állásinterjúkon, a tömegek előtt 
való meg nyilvánulásban, a mindennapi életben, 
mivel a mesterség órák a kreativitás 
fejlesztéséről és a határozott megnyilvánulásról 
szólnak alapvetően. Mindezek mellet ott van 

még a színpadi tánc, ami összetettebb, mint 
bármelyik másik tánc. A klasszikusoktól 

kiindulva, a néptáncon át a mai kor legalter-
natívabb mozgáskultúrájával találkozik a 
gyermek, egészen egyszerű okból kifolyólag. A 
színház a középkortól jegyzi táncos előadásait, 
viszont a kortárs szerzők munkájához is jól kell 

viszonyulnia a színpadi performance-nak. Így 
egy zenés színházi színész, körülbelül 500-600 
év tánc kultúráját ismerheti meg és sajátíthatja 
el hosszú idő aktív munkájával. 
  Az idei év vizsgaelőadásának sikerén 
felbuzdulva szeptembertől újra kezdődnek a 
foglalkozások, melynek tagjai közé várjuk, 
azokat a jelentkezőket, kik elszántságot 
éreznek magukban arra, hogy egy egész év 
munkájának gyümölcseként, egy hatalmas, 
fergeteges musical-ben, a színpadon állva 
szeretnék átléni az összehasonlíthatatlan 
érzelmeket kiváltó tapsot.

Zenetheátrum

Hirdessen a Berettyó TV 
megújult képújság oldalain!

Tel.: 402-286

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20%

„FALU – JÁRÓ BIHARBAN” – Múzeumi tábor gyerekeknek
a Bihari Vándortarisznya című projektben

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

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

Tusnádfürdő, Bálványos, Fogarasi-havasok.

(x)
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  A Tájak Korok Múzeumok Egyesület Bihari 
Tagcsoportja útra kelt, hogy megismerkedjen 
szűkebb hazánk, „Biharország” látnivalóival.
  Utunk első állomása Bakonszeg volt, ahol 
megnéztük a Bessenyei emlékházat, Harasztosi 
Csaba nyugdíjas pedagógus, pedig ismertette 
Bessenyei életútját. Megtekintettük a tájházat is, 
ahol néha találgattuk, hogy mire is használhatták 
a régi eszközöket. A Kos temetőben érdeklődve 
olvasgattuk a kosok „elhalálozásainak”okait. 
  Zsákán a Rhédey-kastélyt néztük meg. 
Csodálatos volt a régi bútorokkal berendezett 
szoba, illetve az ikon és festmény kiállításért is 
érdemes ellátogatni ide.
  Egy hosszabb utazás végén érkeztünk meg 
Biharugrára. Erről a kis faluról szinte mindenki-
nek két dolog jut az eszébe, Szabó Pál író és a 
halastavak.
   A Szabó Pál emlékházban nagyon kedvesen 
és szívélyesen fogadtak bennünket, megismertük 
az író életrajzát és az irodalmi életben betöltött 
szerepét. Nagy élmény volt, amikor megszólalt 
az író hangja és Móricz Zsigmond is beszélt a 
felvételen. A temetőben megnéztük az író és 

felesége sírját, lánya, aki, Bertalan Ágnes néven 
szintén író volt ugyancsak itt van eltemetve. 
Csoportunk szorgos tagjai, a sok esőben 
megnőtt gyomokat eltávolítottuk a sírról. A 
halastavak mára már leginkább természetvé-
delmi területként múködnek. A tavak mellett 
épült meg a Madárvárta, ahol magaslesről 
lehet megfigyelni a jellegzetes bihari tájat.
     Berekböszörményben a református templo-
mot néztük meg, Tóth Tibor lelkész, részletesen 
ismertette a templom történetét,az Árpád kortól 
napjainkig.
   Nagykerekiben a Bocskai várkastélyt látogat-
tuk meg, ahol a látnivalók mellett belecsöp-
pentünk egy nyugdíjas találkozóba is, ami 
tovább színesítette a napunkat.
   Utunk utolsó állomása Kismarja volt. A reformá-
tus templomban látható Bocskai kripta megtekin-
tése után, a helyi Tájházzal is megismerkedtünk.
  Hazatérés után arra a következtetésre 
jutottunk, hogy bizony a közelünkben is vannak 
érdekes és szép látnivalók.

Dobai Imre TKM túravezető

Bihariak Biharban. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

FELHÍVÁS!

A KÖZTEMETŐKBEN az 1986-ban és az azt 
megelőző években megváltott sírhelyek 25 
éves, a 2001-ben és az azt megelőző években 
megváltott urnafülkék 10 éves használati ideje

LEJÁRT
A 145/1999 (XI. 1.) kormányrendelet alapján a 
temetkezési helyek feletti rendelkezési jog 
/használati idő/ meghosszabbítható, újra váltható.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik hozzátar-
tozóik temetkezési helyét nem váltották újra 
/rendelkezési jogukat nem hosszabbították 

meg/, azt megtehetik.
Meghosszabbítás/újraváltás/ hiányában a 
temetkezési helyek feletti jog gyakorlása 
megszűnik, ezeket a temető tulajdonosa 

megszűnteti, újra értékesíti.
Fentiekkel kapcsolatos ügyintézés és egyezte-

tés céljából keressék
A HB.m.-i TEMETKEZÉSI VÁLLALATOT

Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 4 szám alatti 
irodáját

/Kórházzal szemben/
Munkanapokon: 7.30-15.30 óráig

Telefon: 06/54 402-096
Mobil telefon: 06/20 945-09-19

   A Partiumi Magyar Művelődési Céh szervezésé-
ben nyílt kiállítás a Partiumi Keresztény Egyetem 
galériájában, városunk fiatal alkotójának, a 
zománcműves Kolozsvári-Donkó Rebekának a 
képeiből.

    A helyieket és a Berettyóújfaluból érkezett 
vendégeket – köztük Muraközi István polgárm-
estert, Pálfi Anikó alpolgármestert - Pintér 
István köszöntötte, aki bejelentette: a mostani 
kiállítás már a 135. az egyetem történetében. 
   Seres Katalin Edit népművelő mutatta be s 
méltatta Kolozsvári-Donkó Rebekát, akit család-
jának munkássága is a képzőművészet irányába 
terelt. A szülők fazekasok, Rebeka egyik 

testvére fafaragó, bútorrestaurátor és asztalos. 
Rebeka már gyermekkorától kezdve szeretett 
festeni, rajzolni, majd komolyabban Blaskó 
Sándor szobrászművész útmutatásait követte. 
2008-ban végzett a Debreceni Egyetem 
néprajz, muzeológus, tanár, művelődésszervező 
szakán. Még abban az évben kapott állást a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központban. 
2003-2005 között a debreceni Kós Károly 
Művészeti Szakközépiskolában ismerkedett 
meg a tűzzománc művességgel. Mindemellett 
kitanulta a mézeskalács mesterséget is.
Témáit és stílusát meghatározza a népi kultúra 
tárgyi és szellemi öröksége, a honfoglalás és az 
Árpád-kori magyar művészet.
  A Nagyváradon kiállított képek Rebeka 
sokoldalú művészetének egy szeletét mutatták be: 
a magyar népballadák, népmesék, népdalok 
illusztrációit, Arany János és Weöres Sándor 
balladáinak, Nadányi Zoltán verseinek és Bartók 
Béla zenéjének megjelenítését. Mindezt egy női 
alkotó finomságával, könnyedségével harmo-
nizálva. Kiderült: korábban már Nádudvaron, 
Szolnokon, Budapesten, Debrecenben és 
Berettyóújfaluban volt kiállítása a fiatal alkotónak.
   A megnyitó emelkedett hangulatát fokozta 
Meleg Vilmos színművész, aki Sarusi Mihály két 

versét olvasta fel, illetve egy zenetanár 
hegedűjátéka. 
   Rebeka megköszönte a kiállítás lehetőségét, s 
azt ajánlotta a jelenlévőknek, ne csak a képeket 
nézzék, hanem a címeket is olvassák el. Virág-
csokorral köszönte meg Seres Katalinnak a 
méltatást, édesanyjának pedig a segítségét, 
mellyel kibontakoztathatja tehetségét a 
fiatalasszony.   

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

  

Kolozsvári-Donkó Rebeka kiállítása Nagyváradon

Idén ünnepli egy éves születésnapját, a
 

Bihari Természetbarát Egyesület 
Berettyó-parti Baráti Futása.

Minden hétfőn 18.30 -tól várjuk a sportolni, 
mozogni vágyókat, 

a Berettyó-parton a " Nagy Fá-nál".
  

A Fuss, kocogj, bringázz, sétálj velünk a 
Berettyó-parton, mottót használva mozognak  

együtt a sportolni vágyók. 
Rendezvényeinkről, programjainkról bővebben 
egyesületünk honlapján, a www.biharite.hu-n 

olvashatnak az érdeklődök.

 Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig 
Egyesület 2011. augusztus 11. 17:00 órai 
kezdettel várja tagjait és minden érdeklődőt, aki 
cukorbeteg és azt is aki nem. Hogyan lehet 
megelőzni az egyre jobban elterjedő 2 típusú 
cukorbetegséget? Mit főztünk, mit ettünk? Ételeink 
szénhidrát tartalmát hogyan tudjuk megsaccolni 
mérés nélkül? Ingyenes vércukormérés, vérnyomás 
mérés mindenkinek. Diabetikus sütemények 
receptjei cukorbetegeknek. Jöjjön informálódjon, 
segítsünk egymásnak együtt könnyebb. Augusztus 
20-án kint leszünk a Szent István téren vércukrot 
vérnyomást és ha a lehetőségeink megengedik 
koleszterint mérni.
Biró Antalné, 51 éve 1 típusú cukorbeteg és az ÉDES vezetői, akik  
1 és 2 típusú cukorbetegek 10-40 éve

  Az 1993-ban alakult Bihari Diabétesz 
Egyesület soron következő klubfoglalkozása 
2011. 08. 18-án 16 órakor lesz a Nadányi Z. 
Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében. A 
klubfoglalkozáson diabetológus és dietetius 
szakember fog előadást tartani és válaszolni az 
érdeklődők kérdéseire.

NÉZZE A BERETTYÓ TELEVÍZIÓ ADÁSÁT AZ INTERNETEN IS! 
www.berettyotv.hu

Személyszállítás 15-20 fős kisbusszal.

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

54/402-661, 401-392

(x)



    A Gróf  Tisza István Kórház dolgozói közül több 
tucatnyi orvost, ápolót, gazdasági-műszaki 
területen dolgozót tüntettek ki, illetve léptettek elő 
az idei Semmelweis napon.

   A kórház vezető testülete mellett eljött az 
ünnepségre Pálfi Anikó alpolgármester, aki 
köszöntőjében elmondta: átalakulás előtt áll a 
közigazgatás, az egészségügy is, ám a feladat-
vállalások megmaradnak, s a betegeket magas 
színvonalon kell ellátni a továbbiakban is. Úgy 
vélte, a mindennapokban elmegyünk egymás 
mellett, pedig szükség van arra, hogy legalább 
egyszer az évben megálljunk, s megköszönjük 
áldozatos, lelkiismeretes munkájukat. 
   Dr. Pete László orvos-igazgató ünnepi beszédé-
ben emlékeztetett arra, hogy az eltelt év alatt 
nagy változások mentek végbe: kormányváltás 
történt, önkormányzati választások voltak és 
éppen egy éve lett új kórházvezetés az egész-
ségügyi intézményben. Az ország kezd kilábalni 

a nehézségekből, lezárult hazánk EU-s elnöksége, 
ám az egészségügyben érdemben nem történt 
semmi. A bérszínvonal vérlázítóan alacsony, 
ennek ellenére tesszük a dolgunkat. Július elseje a 
magyar egészségügy napja, ilyenkor ismerjük el 
a különösen magas színvonalon dolgozók 
munkáját – mondta el Dr. Pete László, aki felele-
venítette még Semmelweis Ignác életét a 
jelenlévők előtt.
  Miniszteri elismerésben részesült Vincze Margit, 
aki Pro Sanitate kitüntetést kapott. A 
gazdasági-műszaki terület kitüntetettjei: Vajda 
Sándorné és Gedai Józsefné. Az ápolási 
területen dolgozók közül kiváló dolgozó lett 
Krakomperger Anita, míg Antalné Szemes 
Katalin, Dominyák Jánosné, Gyöngyösiné Szilágyi 
Erika és Tagáné Gyányi Anita igazgatói dicséret-
ben részesült. Dr. Zákány Zsolt főorvos kiváló 
dolgozó kitüntetést, míg Dr. Lázár József főorvos 
és Juhászné Gitye Ildikó igazgatói dicséretet 
kapott. 
   Dr. Luis Augusto Perez Mendietát és Dr. 
Simkovics Enikőt főorvossá, Dr. Finna Istvánt 
adjunktussá nevezte ki a főigazgató.
42 év munkaviszony után nyugdíjba vonult Briczky 
Gáborné, aki főigazgatói dicséretben részesült.
  A Magyar Ápolási Egyesület díjazottja lett 
Mezeiné Csicsely Mónika és Réfiné Nagy Edit.
A kórházi minősítő auditon tanúsított kiváló 
munkájáért 19 orvost és más egészségügyi 
dolgozót jutalmaztak.
  Végezetül Muraközi Zoltán főigazgató Pete 
László orvos-igazgató munkáját ismerte el.

Orvosokat, ápolókat tüntettek ki   
7KÖZÉLET-EGÉSZSÉGÜGY 

Ön hogy érzi magát?
Önt is vizsgálatról vizsgálatra küldik, mégsem derül ki, 
hogy mi okozza panaszait? Ön is hetek, hónapok, évek 

óta szedi gyógyszereit, mégsem érez javulást?

A megoldás:
 Dr. Kacsó Kornélia és a Medbiotech Diagnosztika 

Pontos diagnózisok 1 órán belül, 
megelőzés és hatékony kezelés GARANCIÁVAL !

„17 féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön testét 
tetőtől talpig 

és 81 féle személyre szabott kezelés, amelyek 
minden panaszára gyógyírként szolgálnak. 

Nyugat-Európa és Dubai elitje már évek óta élvezi 
ennek a módszernek az előnyeit! Ön is megérdemli 

a tökéletes orvosi ellátást!!!!

Páciensünk írta:” Epegörcsöm volt rendszeresen, 
kórházban kezeltek, mindig infúziót kaptam, de ahogy 
elmúlt a gyógyszer hatása, újra előjöttek a panaszok. 
Kacsó doktornőnek kezelésétől mára rengeteget javult 

az állapotom, nem fáj a gyomrom, és a kezelésnek 
kellemes mellékhatásaként az addigi gyakori 

idegességem is elmúlt és végre híztam 3kg-t, végre jól 
érzem magam.”Pazonyi Mártonné, Hajdúböszörmény

Információ: www.meggyogyulsz.com
Kérjen időpontot Most!: +36 20 279 1476 

(x)

(x)

(x)

Lapzárta: augusztus 25.
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Berettyóújfalui csodavárás   
avagy új imaházat épít a Baptista Gyülekezet

   A Berettyóújfalui Református Egyházközségben, 
a hagyományokhoz híven most is Pünkösd 
ünnepéhez kapcsolódott a konfirmáció. Ebben az 
évben 16 fiatal tett vallást hitéről Isten és a 
gyülekezet előtt a Wesselényi utcai Imaházban.  
A konfirmáció szó jelentése: megerősítés. Az 
református egyházi hagyományok szerint a 

megkeresztelt fiatalok 13 éves korban, előkészítő 
után a gyülekezet előtt adják bizonyságát 
hitüknek, s fogadalmukat követően az Egyház-
község, és ez által a Magyarországi Református 
Egyház úrvacsorával élő tagjaivá válnak. 
   A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésé-
nek célja a konfirmáció eseménye, személyes 

döntés Krisztus és az 
Ő egyháza mellett.               
Szeretettel buzdítunk 
erre minden fiatalt és 
várunk a jövő esztendő 
január havában bein-
duló előkészítőre is. 
Felnőtt konfirmációi 
előkészítők az év 
folyamán rendszeresek.

Áldáskívánással:
 

A Berettyóújfalui 
Református Egyházközség 

presbitériuma

 

   Berettyóújfaluban 1877 óta élnek baptisták. Fél 
évszázadon keresztül keresték végleges 
összejöveteli helyüket, amelyet a városközpont-
ban találtak meg. Itt építették fel impozáns, 
jellegzetes formájú imaházukat 1926-27 között. 
Az imaház évtizedeken keresztül meghitt otthona 
volt a növekvő és tevékenyen munkálkodó 
gyülekezetnek. Elsősorban a 12 méter magas 
toronynak köszönhetően jellegzetes, helyi védett-
ség alatt álló építményként tűnt elő a városba 
érkezőknek, áthaladóknak. 
   A gyülekezet tagjai és látogatói számára fontos 
alkalmak helyszíne volt az imaház. A szokásos 
istentiszteletek mellett (vasárnap 9:30 és 17:00, 
péntek 18:00) még 2010. első felében is népes 
eseményeknek adott otthont. Májusban ifjúsági 
találkozót, nyáron napközis gyermekhetet, augusz-
tus 22-én élő rádiós istentiszteletet tartottak ezen a 
helyen. Az ezt követő szombat este 21:30 körül 
viszont hirtelen véget ért ez az állapot. Az imaház 
északi fala kidőlt, a tetőszerkezet rászakadt. 
Másnap, vasárnap reggel elrendelték az azonnali 
lebontást. Az istentiszteletre érkező gyülekezeti 
tagok könnyes szemmel nézték az „imaháztemetést”.
   A gyülekezet nem volt felkészülve az eseményre. 

A tragédia hírére 
viszont elkezdődött 
az adakozás. Ma-
gánszemélyek és kö-
zösségek nyújtottak 
segítséget egy új 
imaház építésére. A 
gyülekezet megbízta 
Ványi Zoltán építész-
mérnököt, hogy a régi 
helyére tervezze meg 
az új épületet. Istentől 
vezérelt, mindenki tetszését elnyerő imaházterv 
készült! Nyolc cég jelentkezett a kivitelezésre, végül 
egy debreceni nyerte el a munkát. A beruházás kb. 
107 millió Ft-ba fog kerülni, amelyből 
gyülekezetünknek jelenleg 40 millió áll rendelkezé-
sére. Hisszük, Isten kirendeli a többit is.
   2010 őszétől 2011 tavaszáig a gyülekezet az 
épület hátsó részén épen maradt kisteremben 
tartotta alkalmait, illetve a reformátusok 
imaházát használhatta. 
  2011. április 11-16. között a gyülekezet tagjai 
társadalmi munkával lebontották a hátsó, megmar-
adt épületrészt, elbúcsúztak az Eötvös utcai 
helyszíntől – reménységük szerint egy rövid időre. 
   Május 19-én a kivitelező bekerítette az építési 
területet és megkezdődtek az új imaház építési 
munkálatai. Június 11-én ünnepélyes alapkőleté-
teli istentiszteletet szerveztünk, amelyen részt vett 
Pálfi Anikó alpolgármester. A gyülekezet és a 
körülöttük élők örömmel várják a csoda megvaló-
sulását, az új Berettyóújfalui Baptista Imaház 
felépülését. Kérik és hálásan megköszönik az 
ehhez nyújtott mindenféle segítséget!
További tájékoztatás és az építés folyamatának 
eseményei: www.baptista.hu/berettyoujfalu
 

 

 

Konfirmáció Pünkösd Ünnepén

Uniós forintok – 
Szépülő városközpont

   Talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy 
Berettyóújfalu az egyik legdinamikusabban 
fejlődő település a Bihari Régióban. Természe-
tesen - mint ez napjainkban minden településen 
- a fejlesztések Európai Uniós támogatással 
valósulhatnak meg. A „Berettyóújfalu az egész-
séges város” című, ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-
0005 azonosító számú projekttel a város 
önkormányzata 708.858.046 Ft támogatásból 
újíthatja fel az akcióterület 12 helyszínén a 
városközpontot. A beruházás teljes elszámol-
ható költsége 899.968.068 forint.
  A régi „Banképület” a Gyermekdivatáru 
szaküzlet és a Gazdabolt az elsők voltak, 
melyek megújult külsőben pompáztak. Mára 
már lecsendesedett a munkagépek zaja, hiszen 
átadásra került a Szent István tér, új utca nyílt a 
Hunyadi utcára, és itt új parkolóhelyek is létesül-
tek. A régi Tűzoltóság parancsnoki épülete 
teljesen új külsővel, kibővítve áll büszkén a tér 
közepén. A megújult burkolatú Kálvin téri 
sétányon juthatunk el a Kossuth utca 6. szám 
alatti volt Vármegyeházáig, melynek homlokza-
ti felújítása és bővítése is megtörtént a 
kapcsolódó parkolók kialakításával együtt. A 
Népligetből is eltűntek a sárga sisakot viselő 
munkások, az itt megépült EU-konform játszó-
teret kora reggeltől sötétedésig vidám gyer-
mekzsivaj tölti meg, jelezvén az elkészült 
beruházást. A sétányon fiatalok, kéz- a kézben 
sétálnak a „zöld” környezetben. A városközpont 
szívében már új cserép fedi a református 
templom tetejét is, melynek szerkezeti felújítása 
is megtörtént. 
   A munkának azonban még nincs vége. A mozi 
kivitelezési munkálatai jelenleg is folynak, 
napról-napra egyre többet megmutatva az 
épület régi-új, végleges formájából. A Rendez-
vényház várja, hogy tartalommal töltsék meg, a 
Református templom környékének rendezése is 
ezután történik meg.  A projekt zárása 
várhatóan 2011. október 15-én lesz, amikorra 
minden helyszín megújulva, funkciójának 
megfelelően működve fog rendelkezésére állni 
a város és a kistérség lakosságának. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Mint köztudott, a szabadon termő gombák mennyisége 
szélsőségesen függ az időjárási körülményektől.
Nagy mennyiségű gombatermés idején a gombaszakértő 
a hivatalos időn túl is a lakosok rendelkezésére áll. 
Közepes termés, valamint egyedi alkalmak esetén a 
szakértő házhoz megy, ami mindenki számára előnyösebb.
Mindezért lehetőség szerint a vizsgálatot szíveskedjenek 
telefonon egyeztetni.

A megvizsgált tételekért törvényileg a gombaszakellenőr 
felelős, ezért annak döntését el kell fogadni. 
(16/1982. Eü. M. r.)

Telefon: 06/30-417-96-53
Erdei Zoltán gombaszakértő

A berettyóújfalui gombavizsgálat 
helye: berettyóújfalui Piac
időpontja:17.30 – 19.30 között
heti 5 napon /kiírás szerint/

GOMBAVIZSGÁLAT
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     Házasság
Június
25. Szántó Ferenc – Bordás Bernadett
Július
2. Veress Tamás – Szabó Tünde
2. Nagy István – Tóth Eszter
16. Mile Sándor – Varga Edit
23. Gazsó Csaba – Incze Anita

      Elhunytak
Június
25. Miklovicz Vincéné Szitó Mária (1927)
Július
2. Gyenge Vincéné Zsiros Ilona (1922)
3. Lucza Pál (1938)
3. Gógán Péterné Monok Róza (1935)
7. Vagner Ferenc (1949)
8. Fejes Mihály (1940)
8. Szántó László (1939)
11. Tikász Lajos (1926)
13. Dobos Józsefné Bálint Irma (1916)
16. Bak István (1939)
16. Hegyesi Sándor (1958)
16. Lukács Jánosné Kiss Róza (1939)
18. Veres Ferenc (1929)
20. Győrfi Dánielné Papp Éva (1954)

Anyakönyvi hírek

(x)

   Július 8-án a déli harangszó elhangzása után 
kapták a rossz hírt Orbán Balázs szülőfalujából, 
Székelylengyelfalváról városunk polgárai - 
Berettyóújfalu vezetői és azok  akik baráti 
kapcsolatot ápoltak a kis erdélyi falu 
lakosaival, egyházi vezetőjével. Főtisztelendő 
Hajdó István nyugalmazott főesperes-plébános 
69 éves korában papságának 44-dik esztende-
jében 2011. július 8-án szentségekkel ellátva a 
déli Úrangyala imádkozása alatt az Úrban 
csendesen elhunyt. Városunk polgármestere 
Muraközi István és Nagy László önkormányzati 
képviselő az Orbán Balázs Társaság titkára 
július 11-én hajnalban elindultak, hogy részt 
vegyenek a plébános temetésén. Igaz, hogy 
még hivatalosan nem köttetett meg, de lélekben 
már testvértelepülésnek tekintették Berettyóúj-
falut és Székelylengyelfalvát. Ennek jegyében 

több alkalommal a Bihari Népfőiskola által 
gyűjtött ajándékokat vittek karácsony előtt az 
alig 300 lelket számláló kis falu 50 főt megha-
ladó iskolásainak, óvodásainak, és római katoli-
kus főesperesének Hajdó Istvánnak. Hajdó 
István nyugdíjasként Székelylengyelfalva 
lelkipásztoraként dolgozott, amíg ereje 
engedte. A sokak által Pista pap bácsiként 
tisztelt Hajdó István maradandót alkotott a 
településen. 
   A temetésen közel 200 pap volt jelen. Sokan 
könnyes szemmel búcsúztak lelki atyjuktól. A 
korkülönbség ellenére többen úgy érezték, 
hogy a legjobb barátjukat veszítették el. 
   A prédikációban elhangzott,  „elöljáróként is 
a Jó Isten ajándéka volt. Egy olyan ember, aki a 
hivatásának, a népének, a magyarságnak élt, 
akit bármikor, bármilyen problémával meg 

lehetett keresni. A sza-
vak mestere volt, tudott 
szólni az észhez, de 
még inkább tudott 
szólni a szívhez”. A 
feltétel nélküli nyitott-
ság jellemezte és a 
szeretet mindenki iránt. 
Temetésére többezres 
tömeg gyűlt össze. A 
testét végakarata sze-
rint a székelylengyel-
falvi Szent Erzsébet 
Templom kertjében helyez-
ték örök nyugalomra.

Kép és szöveg: Kari Sándor

Népének, hivatásának élt Hajdó István

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város 

havonta megjelenő közéleti magazinja
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   Az Európai Unió és hazai forrásból támoga-
tott, TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0005 azono-
sítószámú pályázati projekt megvalósítója a 
Habeas Corpus Eurocentrum Egyesület. A 
projekt 2010. november 1-től 2011. október 
31-ig tart.  Az Egyesület évek óta jelen van a 
kistérségben, eddig jórészt hátrányos helyzetű 
csoportok jogvédelmével, antidiszkriminációs 
ügyekkel foglalkozott.
   A rendelkezésre álló 12 hónap alatt a 
berettyóújfalui kistérség településein felkutatjuk 
mindazon potenciális munkavállalókat, akik 
szakképzettségüknél, tapasztalatuknál fogva 
alkalmasak akár a határ román oldalán, akár a 
tágabb térségben, sőt az Európai Unió területén 
jelentkező munkaerőigények kielégítésére és 
készen is állnak külföldön dolgozni. 
   Feladatunk továbbá az ezen képességekkel 
nem rendelkezőket hozzásegíteni megfelelő 
képzéshez, alkalmassá tenni a munkavégzésre, 
támogatva ezáltal munkaerőpiaci reinteg-
rációjukat.  
   A projekt egyik eredménye, hogy 16 fő 
hátrányos helyzetű munkavállaló részesült  ún. 
kulcskompetencia képzésben, mely ismeretek 
megszerzésével képessé válnak olyan felada-
tok, tevékenységek elvégzésére, amelyek egy 
kistérségi munkaközvetítő hálózat kialakí-
tásához elvezetnek. Továbbá, e készségek 

fejlesztése elősegíti visszajutásukat az elsődle-
ges munkaerőpiacra. 
     A három hónapos képzési szakaszt követően 
az egyesület 12 főt foglalkoztat a célcsoportból 
további 6 hónapig, és segítségükkel kiépít, majd 
működtet egy munkaerő-közvetítő hálózatot és 
információs pontot. A projekt végén, ősszel a 
begyakorlott munkatársakkal  létrehozzuk a 
közös szociális szövetkezetet, mely munkaerő-
közvetítéssel, kölcsönzéssel, közel 1000 fős 
adatbázisával elősegíti a többi kistérségi 
munkavállaló munkaerőpiacra jutását, továbbá 
a munkáltatók munkaerőigényének kielégítését. 
A projekt során tehát kistérségi munkaközvetítő 
hálózati weblap, integrált kistérségi adatbázis, 
valamint a térség foglalkoztatóival szakmai 
együttműködések jönnek létre. 
   A projekt megvalósulásának helyszíne a 
Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. szám alatti iroda, 
ahol a munkatársak végzik a weblap kialakí-
tását, tartalommal való feltöltését, adatbá-
zisunk folyamatos bővítését. Ezen kívül, a 
kistérségi munkáltatókat (cégeket, önkormány-
zatokat, potenciális befektetőket) felkutatják, és 
munkaerőpiaci igényeiket felmérik. Személy-
esen találkoznak önkormányzati képviselőkkel, 
munkaügyi központok illetékeseivel, munkaerő-
piaci tevékenységet végző cégek vezetőivel, 
hogy minél több hasznos információt gyűjthes-

senek be a megalakítandó szociális szövetkezet 
sikeres működéséhez, mely már saját erőből 
kell, hogy felépüljön. Bízunk abban, hogy az 
elnyert támogatás segítségével sikeres cég jön 
létre, mely mind tagjainak, mind a lakosoknak 
hasznára lehet. A pályázat mindösszesen 27,3 
millió forint támogatásban részesült.

Szociális Szövetkezet a Tranzitfoglalkozta-
tás Elősegítésére

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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    Július 15-én elindult Berettyóújfaluban a település 
kártya program. Az ezt bejelentő sajtótájékoztatót a 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. székhelyén, a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor 
Termében rendezték meg.
    A “Berettyóújfalu Kártya” a város lakosainak, 
az itt élőknek nyújt kedvezményes vásárlási 
lehetőséget a helyi üzletekben és szolgáltatók 
körében. Az előnyökből a kártyatulajdonosok, a 
településkártya-programokban résztvevő szol-
gáltatók és a kártyát kibocsátó szervezetek 
egyaránt profitálhatnak – jegyezte meg 
Muraközi István polgármester a kártyával 
kapcsolatban. A Berettyóújfalu Kártya a Kelet-
Magyarországi térségben elsőként városunkban 
került bevezetésre, egy meglévő rendszer helyi 
adaptációjaként. Az elindulást és a bevezetést 
végző, a CardSoft Zrt. vezérigazgatója, Kovács 
Attila Tamás beszédében sikeresnek értékelte a 
programot, véleménye szerint „jó kézben van a 
rendszer”. A július 15-ével igényelhető kártyá-
kat Krisztik Csaba, a Nova Villa 2010 Nonprofit 
Kft. ügyvezetője mutatta be. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott: a felnőtt kártya hátlapján 
található EDC logo, a helyi elfogadóhelyeken 
túl országosan több mint 1000 üzletben is 
felhasználható 5 és 20 %-közötti kedvezmény 
igénybevételére.                         Kogyilla Zsolt

Berettyóújfalu Kártya

   Ha valaki már túl van a harmadik X-en, nevének 
hallatán az a hét éves kislány is eszébe jut, aki a 
Vuk rajzfilmsorozat főcímdalát énekelte. A kicsi 
lány megnőtt, elvégezte a Zeneakadémiát és a 
főiskolán szolfézskarvezető szakon végzett. Nem 
túl régen felfedezték az X-Faktorban és szurkolt 
egy ország az Eurovíziós-Dalfesztivál döntőjébe 
jutott csinos fiatalasszonynak, két gyermek 
anyjának.
-A népszerű Wolf Péter zeneszerző lánya miért 
csak most akarta megismerni a siker édes ízét?
-Az édesapám egy másik oldalon áll a 
könnyűzene világában és én nem akartam az ő 
nevével felfutni. Szentendrén a gimnáziumban 
már saját zenekarommal énekeltem, később is 
felléptem együttesekkel /Studio Dél, Sunny Dance 
Band, New Chocolate, Enjoy, 2001-től mint a 
Nagy János Jazz-zenekar és a Queen Tribute 
énekese/, de az első lemezt az édesapám 

szerzeményeiből összeállított Wolf-áramlat című 
zenei anyagból készítettük. Ezt az albumot sajnos 
nem ismerte meg a nagyvilág. Utána viszont jött 
az X-Faktor és az ismertség 
-Dolgozott asszisztensként és titkárnőként is…
-Amíg nem születtek meg a gyermekeim dolgoz-
tam, mint mindenki más. A két gyermek mellett 
már csak négy órában tudtam munkát vállalni és 
ekkor éreztem úgy, hogy jó lenne úgy igazából 
belevágni, szerettem volna, ha valami nagysza-
bású zenei dolog történik velem. Jól éreztem 
magamat a zenekarokkal. Fontosnak tartottam, 
hogy színpadon legyek, nem a hírnév volt az 
elsődleges. Énekeltem a pop 
műfajban, musicalban, bluesban 
és másban. 
-Sokszor hasonlították már a hango-
dat Celine Dionéhoz..
-Hasonlítottak már Barbara 
Streisandon és Madonnán keresztül 
Sarah Jessica Parkerig mindenki-
hez, éppen talán Britney Spears 
nem voltam. Én azt remélem, hogy 
a közönség Wolf Katiként zár a 
szívébe. 
-Vannak olyan fiatalok ebben a 
világban, akik futnak, de szakmailag 
nem érnek fel az Ön szintjéhez…
-Mindenkinek megvan a saját 
közege, és közönsége. A tinisztárok 
is bizony lehetnek tehetségesek és 
kedvencek. Tudják érvényesíteni 
magukat! Én elismerem, hogy akár 
zenei előképzettség nélkül is lehet 
valamit jól csinálni.
-Rövidre szabott az időnk, mert várja 
az újfalui közönség. Mégis szót kell 

ejtenünk a fesztivál 22. helyezéséről, holott az első 
ötbe várták.
-Nagyon elégedett voltam a magyar csapattal. 
Nekem az volt a dolgom, hogy énekeljek. A 
végén – mindegy a helyezés – büszke voltam 
magunkra. Óriási érzés volt 35 ezer tomboló 
ember előtt énekelni és a sokmillió tévénéző előtt. 
Éreztem, hogy egy ország áll mögöttem. Még 
most is beleborzongok abba a fantasztikus 
érzésbe. A későbbi pályafutásomat megerősítette 
a fesztivál. A közönségtől elképesztő szeretet 
kapok. Nekik akarok bizonyítani.

Harasztosi Csaba

„A KÖZÖNSÉGNEK SZERETNÉK BIZONYÍTANI”
Villáminterjú Wolf Katival

(x)

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.

(x)



"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 Rendszergazda 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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Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés
Oláh Zs. u. 3. Tel.: 54/404-934; 06-30/236-6931

E-mail: kelleniko75@freemail.hu
Ajándék, lakásfelszerelés, lakástextília – 

ágyneműk, konyhai dolgok, lakberendezés – kis 
bútorok, Tiffany lámpák, képek értékesítése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %
 

Oláh Zs. u. 3/b. Tel.: 06-70/572-2780
Esküvői, alkalmi csokrok. Koszorúk, szárazvirág 
kompozíciók, kerámia kaspók, fonott kosarak, 

ajándék tárgyak, képeslapok, selyemvirágok, egyedi 
asztali és fali díszek készítése. 

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Jázmin 2003 Bt. 

Ékszer üzlet
Dózsa Gy. út 8-10/D – Körépület Tel.: 

06-20/376-5410
Arany, ezüst ékszer árusítás, készítés, 

javítás; arany felvásárlás
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Simi Divat
Millennium u. 4/b Tel.: 54/400-272; 

06-70/427-7526
E-mail: simonne1026@citromail.hu

Női-férfi, gyermek-felnőtt ruha, cipő, divat áru. 
Fehérnemű, táskák széles választéka.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

EMI Tapéta
Mártírok u. 1. Tel.: 06-30/313-2171; 54/400-170
Tapéta, öntapadós tapéta, díszléc, tréfás játékok, 

festékek, fali képek, fali matrica, faléc. 
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Szolárium Szalon
Dózsa Gy. u. 8-10. (Millenniumi út felől) 

Tel: 06-20/962-4465
E-mail: bozsanyizsuzsi@citromail.hu

Két fekvő és egy álló szolárium, manikűr, pedikűr. 
A szalon a legmagasabb szintű, biztonságos 
szolgáltatást nyújtja a barnulni vágyóknak. 

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 % 

Ilanzs Fehérnemű
Dózsa Gy. U. 7/6. Tel.: 06-70/941-0505

E-mail: barcaipeter@freemail.hu
 Az ÁRKÁD üzletsoron minden nap 9-17-ig várja 

kedves vásárlóit, szombaton 8:40-12-ig. Kínálatunk: 
női-férfi-gyermek fehérneműk bő választéka.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Berettyóújfalu Kártya
Ügyfélszolgálat: 

Nadányi Zoltán Műv. Közp.
 munkanapokon: 7.30-17.00

Tel.:500-023

Berettyó Patika
Orbán Balázs tér 5. Tel.: 54/500-201

E-mail cím: patika@berettyopatika.t-online.hu
A kórház főbejáratával szemben. 
Nyitva: Hétfő-Péntek 7:30 – 18:00

Ingyenes vércukor és vérnyomás mérés.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény a társadalombiz-

tosítás által nem támogatott készítményekre: 5 % 

LÉ-DA Ajándék Bolt
Mártírok u. 1/6. Tel.: 06-30/655-2023

E-mail: dajkaibolya@citromail.hu
Ajándéktárgyak, füstölők, vízipipa, játékok, 

falimaszkok, bizsuk olcsó áron, széles 
választékban.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Berettyó Televízió
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 54/402-286

www.berettyotv.hu
E-mail cím: berettyotv@freemail.hu
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény 

a hirdetési díjakból: 20% 

Winkler Papírker
47. számú főút 42. km szelvény Tel.: 54/ 711-187

Puskin u. 20. Tel.: 54/401-619
E-mail: winklerpapirker@gmail.com

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  
Bajcsy-Zsilinszky u. 11. Tel.: 06-30/525-8845

E-mail: kotit@freemail.hu
Vágott és művirágok, cserepes növények 
árusítása. Koszorúk, sírcsokrok, alkalmi 

csokrok készítése kedvező áron.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %  

Arzenál Ingatlan-, Hitel-, 
Információ- közvetítő iroda
Váci M. u. 11. Tel.: 06-30/691-6477

E-mail: arzenal@biharlap.hu
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%

Kossuth u. 4. Tel.: 54/402-081
E-mail cím: ibolyapatika@freemail.hu

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 3-5%
Ib

ol
ya
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Internet Cafe
Dózsa Gy. u. 8-10. Tel.: 54/400-336

E-mail: cafe@berettyonet.hu
Internet és gép használat, fekete-színes másolás, 
nyomtatás, szkennelés, faxolás, névjegykártyák, 

szórólapok teljes nyomdai szolgáltatása; egyedi, saját 
fotóból készült ajándéktárgyak.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Projekt Dekor Kft.
Dózsa Gy. u. 8-10. D/3 Tel.: 54/400-188

E-mail: info@projekdekor.hu
Pályázati kommunikáció. Kiadványok, 
szórólapok, reklámtárgyak készítése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20 %

Gami Consultink  Kft.  
Millenium u. 4. Tel.: 54/405-035; 06/30 349-4822

E-mail: gallo.ferenc@gamiconsulting.hu

Üzletviteli és pályázati tanácsadás, projekt 
ötletek generálása és kidolgozása; 

pályázatokhoz kapcsolódó tanulmányok 
megírása; projekt előkészítése, kidolgozása, 

továbbá a kivitelezés koordinálása.

   Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20%

 
D& EMMA Bt.

József Attila ltp. A ép. Üzletsor 4/4 
Tel.: 06-30/743-0898

E-mail: emma2010bt@freemail.hu
Villanyszerelés; redőny, reluxa, harmonikaajtó 
szerelés, javítása; fa és műanyag nyílászárók, 

árnyékolók, kapuautomata beépítése. Konyhabútor, 
egyéni fa tárgyak készítése.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

„Cerka” Papír-írószerbolt
Dózsa Gy. u. 8-10. – Körépület 

Tel.: 06-30/9580-244; 06-30/9957-787
E-mail: cerkapapir@freemail.hu

Papír-írószer, nyomtatvány és kreatív 
kellékek.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA ELFOGADÓHELYEK12



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

13



,
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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OKTATÁS 15KULTÚRA - SPORT

    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

  A 2010. szeptember 1-jén kezdődött program-
sorozatot 9 intézménnyel: 4 berettyóújfalui 
óvodával és 3 iskolával, valamint a szentpé-
terszegi és a nagykereki általános iskolával 
valósítottuk meg.
A  TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0021. számú 
pályázatban elnyert 23,3 millió forintból a 
Bihari Múzeum oktatási-képzési szerepének, 
iskolabarát szemléletének növelése érdekében 
új szabadidős programokat dolgoztunk ki és 
valósítottunk meg.
Az intézmények pedagógusaival közösen 6 féle 
tevékenységhez készítettünk tematikát. 
Mindegyik tevékenység során óvodai és iskolai 
oktatáson kívül szervezett programok – szakkör, 
témanap, tábor, vetélkedő – formájában 
ismerkedtek a gyerekek a nemzeti és bihari 
hagyományokkal.
10 alkalmas 2 órás szakkört szerveztünk Kör, kör 
ki játszik? címmel 4 intézmény 15-20 óvodása 
számára, a Nagyszüleink játékai címmel pedig 3 
iskola 10-15 alsó tagozatos diákjával. A 
legnagyobbaknak, 8-10 felső tagozatos tanuló 
számára 3 iskolában Múzeumi informatika 
címmel szerveztük meg az infokommunikációs 
szakkört. Bihari hagyományok-adományok  
címmel múzeumi, néprajzi, történeti 
vetélkedősorozatunkat 5 iskola 25-30 felsőtago-
zatos diákjával valósítottuk meg, félévente 2-2 
alkalommal. Árpád vezér nyomában – a 
honfoglaló magyarok életmódjának bemuta-
tására  félévente 3-3 alkalommal 4 órás 
témanapot szerveztünk 2 iskola  20-25 fős 
diákcsoportjának részvételével. 

    Július végén fejeződött be a Falu-járó Biharban 
– múzeumi tábor, 4 héten át, 4 iskola 25 alsó 
tagozatos diákja vett részt a programon.
   A programokon nagy örömmel vettek részt a 
gyerekek, hiszen a megszokott környezetből 
kimozdulva, sokszor játékos formában szereztek 
új ismereteket. Ezáltal minden foglalkozás 
élvezetesen telt, várva a következő alkalmat. Az 
utolsó foglalkozások végén az összes résztvevő 
emléklapot, tollat, felírótáblát és tarisznyát 
kapott ajándékba.
  A pályázatból biztosítottuk a tevékenysé-
gekhez szükséges anyagok, eszközök, illetve 
műtárgymásolatok beszerzését. Ezek segítsé-
gével, valamint a kidolgozott tematikákkal a 
Bihari Múzeum programkínálata is bővült az 
óvodák és iskolák számára. 
  A projekt zárásaként, a Bihari Múzeum új 
oktatótermében 2011. augusztus 26-án, 
pénteken 9 órától és 13 órától sajtótájékoz-
tatóval egybekötött záróeseményen, A BIHARI 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ című rendez-
vényen mutatjuk be a pályázat eredményeit a 
kistérség és a város pedagógusainak. Minden 
óvónőt, tanítót és tanárt szeretettel várunk erre 
az eseményre!

Kállai Irén 
múzeumigazgató, a projekt menedzsere

  

 

Befejezés előtt áll a BIHARI VÁNDORTARISZNYA – A Bihari Múzeum 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei című projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 Bihari Természetbarát Egyesület

2011. augusztus 18. Csütörtök18.30. 
Fuss, kocogj, bringázz, görkorizz velünk, 

elnevezésű rendezvénnyel várunk minden 
mozogni vágyót! 

Találkozó a piac parkban. Útvonal a 
Coop-áruház sarkától a Tűzoltóság épületéig 

és vissza! 
Mozogj velünk te is!!

 
1. Vilistein Levente
2. Kolozsvári Gergely 
3. Dr. Bartos György
    Magyar Szabolcs

1. Árgyelán László – Vilistein Levente
2. Magyar Szabolcs – Hegymegi István
3. Kádár Lajos – Dr. Bartos György

 
1. Kurtán Zoltán
2. Győri Géza

Berettyó Kupa

Július 3-án rendezték meg a Berettyó Kupa 
meghívásos „B”- kategóriás teniszversenyt, 
mellyen 16 versenyző indult. A következő 
eredmények születtek.

Egyéni 

 

Páros

 

Vigaszág
 

Vilistein Levente

   A még csak 48 éves íróról kora ellenére mondhatjuk, 
hogy sokműfajú, befutott magyar író, napjainkig 18 díj, 
elismerés birtokosa. 1986-ban végez a szegedi 
tanárképzőben. A szakmát kevés ideig gyakorolja, mert 
rövidesen újságíró lesz, majd folyóirat-szerkesztő, 
1993-tól pedig a nagysikerű Élet és Irodalom 
főmunkatársa – jelenleg is.
Mondhatjuk, hogy igen gyors karrier?
   - Csak az évszámok tükrében tűnik annak – cáfolja az 
író. Nagyon szívesen tanítottam 4-8. osztályig, de 
közben már végeztem irodalmi munkát is: verseket, 
kisprózákat, kritikákat írtam. Az volt a célom, hogy író 
legyek! Az ÉS akkori főszerkesztője Megyesi Gusztáv 
felvett. A megfeleléshez sok éjszakai munka, olvasás és 
eltökéltség kellett.
  - Remek tárcákat írt Szív Ernő néven. Miért nem 
duzzasztotta fel ezeket novellákká?
 - A „Hogyan csábítsunk el egy könyvtáros kisasszonyt?” 
könyvön túl megjelent négy kisregény terjedelmű 
tárcafűzér. Újságíróként azt akartam, hogy a 
hagyományoktól eltérve az olvasó ne csak hírt kapjon, 
hanem legyen megszólítva. Álljon meg, tűnődjön el. 
Ehhez kiváló műfaj a tárca.
  - Rendhagyó „happy-endes” mese a Trapiti és más 
meséi. Ez hogyan jutott eszébe?
  - Az író akkor ír mesét, ha gyermeke születik. Azt 
akartam, hogy az én művemet olvassa el először. 
Szembementem a szokással. Legyen benne a szokásos 
félelem és borzalom, de a gyerek ne féljen, hanem 
gondolkodjon. Ezzel erősödik a lelke is.
Novellák „magyarul” és kínai bőrben
  - A „Szerelmem Dumumba elvtársnő” kötetben a Rákosi 
idők félelmetes karikatúráját és 1956 tragédiáját 
eleveníti meg. Humor és tragédiák.
  - Igen egy kicsit Tar Sándort és Mészöly Miklóst idézik. 
Én ilyen világból származom. Szülőhelyem Törökszent-

miklós kicsit olyan, mint Berettyóújfalu, a hétvégi 
délutánokkal és az átmenő forgalommal. Majdnem 
egyforma hosszú a két település története is. A magyar 
novellákban benne van, hogy valami elpusztul, de nem 
egészen. Újjászületik, de mégsem. A rossz és a jó sem 
az, aminek hisszük. Van amikor realista és szűkszavú a 
prózám, a novellák zártak, mások erős képi és nyelvi 
alakzatokkal vannak tele.
- A kínai novellákat biztosan némi előtanulmányok 
előzhették meg, hiszen a történetek annyira kínaiak, mint 
a maga korában az Ezeregyéjszaka meséi.
- Berlinben éltem és felkértek, hogy írjak egy kínai 
császáros novellát. Kínáról tudni kell, hogy a 
szélsőségek országa: a rizsszemre is tudnak arcképet 
festeni, a Nagy Fal pedig állítólag a Holdról is látható. 
Én is szeretem a szélsőségeket. Felkutattam kínai 
novellákat, átdolgoztam őket vagy magam  találtam ki 
hasonlókat. Ezek az írások szépek, kegyetlenek. 
Vonzott, hogy időben vissza kell menjek  4-5 ezer évre.
Színpadi művek és háborús novellák
  - Kettőt emeljünk ki a színpadra írtakból. „A gyújtogató” 
című Ausztriában játszódik, ahol a bűnös keresése közben 
derül ki, hogy a gyújtogató házon belül a fogadósné fia. 
Ez egy mínuszos hírből készült a Nemzeti Színház 
felolvasó színpadára, ahol két évig játszották és olvasták 
vezető színművészek. A második – az először Kecskemé-
ten játszott – Popeye. Az utóbbi zenés játék, míg az első 
tébolyjáték műfaji besorolást kapta. Hogyan lehet 
színpadra kerülni egy darabbal?
   - A Nemzetivel volt kapcsolatom, mikor a tízparancso-
latból kellett drámát írni több írónak is. A gyújtogatók 
valóban kiváló színészekkel ment /Schell Judit, Kulka 
János, Hollósi Frigyes/ és mások előadásával. A 
Popeye-ben szerző és egyik főszereplő volt Ganxsta 
Zollee, aki nem olyan nehéz ember, ahogy őt elkönyve-
lik. Pierrot pedig remek zenét írt hozzá. Az ismert, hogy 

az eredetije ennek egy amerikai képregény. Szeretek 
gyerekeknek írni, mint már mondtam. A Trapitinek is van 
színpadi változata.
 - A „Szerezni egy nőt” háborús novellafűzér, 
megdöbbentő leírásokkal.
   - Amikor a délszláv háború folyt, Szegeden éltem a 
családommal. A NATO gépek támadták a tőlünk kb. 15 
kilométerre levő horgosi hídat, ami akkorát szólt, hogy 
a gyermekem felsírt. A 90-es években mi elfordítottuk 
a fejünket erről a szörnyű eseményről. Nem a mi 
dolgunk – mondták. Pedig Hitler óta ilyen véres 
esemény nem történt a világban. A bombázások mellett 
folyt a törzsi népírtás, szaporodtak a tömegsírok. Úgy 
éreztem, ennyivel tartozom. Le is fordították minden 
déli szomszédunk nyelvére a kötetet.
Történelmi regény és díjak
   - A legutóbbi nagy mű a „Virágzabálók”, ami egyesek 
szerint nehéz olvasmány.
  - Az nem baj. A jó irodalom lényege, hogy zavarba 
ejtsen és harcolni kelljen vele. Ez a regény, ami a 19. 
századi Szegeden és Bécsben játszódik, olyan mint egy 
ház, aminek minden oldalról van bejárata. Nagy 
családtörténet, ami soha nem zárulhat be. Jó ha nem 
tudjuk meg az igazságot, mert akkor egy kicsit megha-
lunk. Egy történet sok szereplő szemüvegén át jelenik 
meg.
  - Az írás elején említettem, hogy számtalan díjjal 
ismerték el. Hol találhatók ezek a képzeletbeli írói 
polcon?
    - Egy szatyorban tartom őket. Komolyra fordítva a 
szót az hazugság, ha valaki azt mondja nem érdeklik a 
díjak. A sors kegyeltje vagyok, mert sokszor kaptam. A 
legnagyobbat mégis Pesterzsébeten egy kis szőke 
tízéves gyerektől. A Trapitiről volt szó és a kisgyerek 
azt mondta: - Író bácsi én ezt a könyvet soha nem 
felejtem el.                                          Harasztosi Csaba

„AZ A JÓ IRODALOM, AMI ELBIZONYTALANÍT ÉS HARCOLUNK VELE” 
– Könyvheti beszélgetés Darvasi Lászlóval –



    

  Az elnökség nevében köszönetet szeretnék 
mondani mindenkinek, akik segítettek egyesü-
letünknek, támogatták a Centenáriumi Ünnepsé-
günk megvalósulását. Reméljük, emlékezetes és 
méltó volt a századik születésnapi rendezvé-
nyünk. Egyúttal elnézést szeretnénk kérni azoktól, 
akik kimaradtak a meghívottak sorából, illetve a 
szervezéssel kapcsolatban valamilyen sérelem 
ért, de csak három hét állt a rendelkezésünkre, 
hogy megszervezzünk mindent. (A DVSC 
vezetősége csak a június 25-i dátum előtt három 
héttel tudta pontosan jelezni, hogy mikor ér rá a 
csapat.)
    Köszönet azoknak is, akik eljöttek a pályánkra, 
megtiszteltek minket ezen az egyszeri és megis-
mételhetetlen történelmi napon, akik átérezték a 
súlyát és jelentőségét fáradozásainknak. Úgy 
gondoljuk, hogy ez nagy napja volt mind a BUSE-
nak, mind a városunknak, de a labdarúgásnak is. 
Külön köszönet az ötszörös magyar bajnoknak, a 
DVSC-nek, hogy elfogadta meghívásunkat, illetve 
a derecskei sporttársainknak, akik egy nappal a 
mérkőzés előtt ugrottak be a Loki öregfiúk 
helyett. 
  Futballklub révén, meg kell említsük magát a 
sportágat is, a labdarúgást, hogy milyen csodála-
tos játék ez. Nekünk, magyaroknak különösen az, 
tudva, hogy a leghíresebb magyar nem politikus, 
nem feltaláló, vagy zenész, hanem futballista, 
Puskás Ferenc. Én hiszem (némi elfogultsággal), 
hogy ő volt a legjobb labdarúgó a Földön. A 
zenében Frederic Chopinhez tudnám hasonlítani, 
a híres zongoristához és zeneszerzőhöz, aki azért 
volt a legnagyobb, mert egy hangot a zongorán 
húszféleképpen tudott megszólaltatni a billentyű 
árnyalatnyi különbségű lenyomásával, döntésével, 

ahogy Puskás Ferenc, amikor nála volt a labda, 
húszféleképpen tudta azt megjátszani.
   Most, túl az ünnepségen itt vagyunk futballis-
táinkkal, edzőinkkel, a vezetőséggel és azon 
dolgozunk, hogy egy nagyszerű csapattal 
megújulva, tehetséges focistáinkkal minél jobb 
helyezést érjünk el a bajnokságokon. 
Remélhetőleg újra divat lesz a BUSE pályára járni 
hétvégeken, hogy nagyszámú közönség előtt 
játsszanak a százéves BUSE játékosai. Szükségünk 
van a szurkolóinkra, ők egyesületünk legközelebbi 
hozzátartozói. Kérjük, jöjjenek ki újra a BUSE 
pályára szurkolni, buzdítani a csapatainkat, mint 
a régi szép időkben. Fogjunk össze az egyesül-
etért! Támogatásokat, felajánlásokat továbbra is 
elfogadunk, mivel sajnos a szűkös költségvetési 
források nem tudnak számunkra – ahogyan más 
sportegyesület számára sem – elegendő 
pénzösszeget biztosítani.
   Köszönettel és tisztelettel a BUSE vezetősége 
nevében:

Nagy László a BUSE elnöke

HAJRÁ BUSE!
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Százéves a BUSE

     A Magyar Divat és Sporttánc Szövetség idei 
versenyévadában a Piruett ismét elég sok 
koreográfiában remekelt. A három pontszerző 
versenyen a gyerek formáció (a Fogdoktor című) 
mindannyiszor a dobogó legfelsőbb fokára 
állhatott, míg a felnőtt csoport két első és egy 
harmadik hellyel zárta a hazai versenyeket. Az 
újfalui gyerekek közül Magyar Bajnokot 
hirdettek junior duó kategóriában, ami Háló 
Csenge és Barcai Blanka nevéhez fűződik 

(koreográfia címe: A gonosz csábítása). A Major 
Pucsok Luca és Kártik Kata gyerek duó páros is 
háromszor állhatott a dobogóra, így egy arany, 
egy ezüst és egy bronzérem tulajdonosai lettek. 
Holopovics Dorottya az ötödik, míg a 
Gumimacik gyerek csoport a negyedik helyen 
zárt az idei magyar bajnokságon. Disco 
kategóriában Barcai Blanka egy arany és két 
ezüst érem birtokosa lett. A Piruett Táncstúdió 
ebben a szezonban disco és show kategóriában 

összesen 18 aranyat, 15 ezüstöt és 7 bronzér-
met szerzett, továbbá 7 negyedik, 4 ötödik és 4 
hatodik helyet. A lányok a tavasszal részt vettek 
a helyi Ki Mit Tud?-on, ahonnan elhozták az első 
és második helyet. Megmutatták magukat a 
Tánc világnapi Gálán Debrecenben, a Csokonai 
Színházban, és több környékbeli fellépésen is.
  A Tavalyi Világbajnoki ezüstérmes és 
Világkupagyőztes Hőmérséklet ingadozás című 
koreográfia az idén a magyar Divat és Sport-
tánc Szövetség Gáláján több kitüntetést is 
kapott. Érdemes Sporttáncos és Nívódíjas 
Táncos kitüntetést kapott: Háló Csenge, Bozsódi 
Fanni, Mokánszki Dóra, Barcai Blanka, Holo-
povics Zsófia, Ötvös Eszter és Pala Boglárka. Az 
edzőjük Simonyi Kitty pedig Nívódíjas táncpe-
dagógusi kitüntetést kapott a szövetségtől 
munkája elismeréséül.
    A lányok nyáron sem pihennek, hiszen készül-
nek az őszi belgrádi Show Tánc Európa Bajnok-
ságra. A nyáron két edzőtáborban is tovább-
képzik magukat az ország minden szegletéből 
hívott vendégtanárokkal, hogy szélesítsék 
tánctudásukat.
  A Piruett Táncstúdió továbbra is várja 
érdeklődők jelentkezését www.piruett.hu címen, 
a 30/381-9479-es telefonszámon, illetve 
személyesen szeptembertől a József Attila 
Általános Iskola tornatermében kedden, 
csütörtökön és pénteken. 

Magyar bajnok táncosok

Sikeres nyári táborok
                            A Berettyó Budo SE 

karatésai mindig ke-
mény munkával kezdik 
a nyarat, hiszen edzőtá-
borok sokasága vár a 
tanítványokra. Az idei 
évben is három edző-
táborban képviseltette 
magát az egyesület, 
melyek között egy saját 
szervezésű tábor is 
helyet kapott.
  Az utánpótláskorúak 

számára a már hagyományos (de már nem mi 
általunk rendezett) vekeri tavi edzőtábor 
jelentette a tanulást, illetve a szakmai előrelépés 
lehetőségét. A debreceni Shogun SE mellett a 
Hajdúszoboszló, illetve egyesületünk tanítványai 
vettek részt a napi három edzésen. A tábor magas 
színvonalára a nagy létszám (kb. 80 fő) és a 
meghívott edzők személye volt a garancia.
   A Budo SE felnőtt tagjai számára az immár 
másodjára megrendezett Boga völgyi tábor 
jelentett igazi csemegét. A romániai bihari 
hegyekben, festői környezetben végrehajtott 
túrák és edzések mindenki számára felejthetetlen 
élményt biztosítottak. A magyar karate élmezőnye 
számára az aktuális nemzetközi edzőtábor jelenti 
a „kihívást”. Immár negyedik alkalommal 
Jászberényben kerül megrendezésre a nem csak 
a magyar karatésok által várt, hanem igen 
komoly nemzetközi érdeklődés által övezett 
magyar nemzetközi edzőtábor. A Berettyó Budo 
SE nyolc tagjával vett részt a több mint 300 fős 
edzőtáborban. Ebben az évben itt került megren-
dezésre az európai szövetség dan vizsgája is. 
Emiatt ellátogatott az edzőtáborba a nemzetközi 
dan vizsgabizottság (3-4. danra), melynek tagjai 
a spanyol shihan Escalera, az angol shihan 
Andrews illetve országunk képviselője shihan 
Furkó Kálmán. Ezzel párhuzamosan a magyar dan 
kollégium is vizsgáztatott tanuló és mesterfokoza-
tokra (1-3 danra) is. Örvendetes számunkra, hogy 
mindhárom vizsgázónk sikerrel teljesítette az igen 
kemény vizsgakövetelményeket. Veres Mihály 
gyerekcsoportunk edzője utolsó tanulófokozatra 
tett sikeres vizsgát. Teljesítményét – a tábor végén 
lezajlott eredményhirdetéskor – a dan kollégium 
dicséretével ismerte el. Sikeresen teljesítette a 
fekete öv (mester fokozat) 1 danjának vizsga-
követelményeit Nagy Károly és versenyzőcso-
portunk edzője Czirják Sándor. Sanyi teljesítmé-
nyét mind technikai, mind küzdőtechnikai 
vonatkozásban szintén dan kollégiumi dicséret 
követte. A szakmai plénum hat ember teljesítmé-
nyét emelte ki a körülbelül hetven vizsgázó közül, 
közülük kettő a mi egyesületünk képviselője, ami a 
sikeres vizsgák mellett tovább öregbíti a Budo SE 
hírnevét.                                                        RS.




