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„Becsengettek” az
önkormányzatnál is
A képviselők megszavazták két
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
értékesítését is....

Magas rangú kitüntetés
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Államalapításunk évfordulóján Törökné
Kovács Judit anyakönyvvezető a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkereszt polgári
tagozatának kitüntetését vette át...

Augusztus 19.
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A helyi hagyományoknak megfelelően,
idén is augusztus 19-én emlékezetünk
meg Szent István ünnepéről.

„Nem kitüntetésért, nem mások hálájáért, csupán teszem a dolgom.”

Haranghy Jenő (1894-1951) Somogyi menyecske c. üvegképe a Gróf Tisza István Kórház Böszörményi-Nagy Géza Termében

Új korszak az MVFC-nél
Megkezdődött a 2011/2012-es szezon a futsal
NB I-ben. Az idén is 12 csapat alkotja a
mezőnyt, akik közül több csapat is jelentősen
megerősödött. Nagy volt a jövés-menés a nyári
szezonban, a Mezei Vill FC-nél történtekről a
tulajdonost, Mezei Józsefet kérdeztük.
- Nagyon nagy fegyvertény, hogy a bajnok-

ságot győzelemmel tudtuk kezdeni. Gödöllő volt
az első ellenfelünk, akik 2:0-ra vezettek is, de
sikerült a mérkőzést 4:3-ra megfordítanunk. A
vége előtt lehoztuk a kapusunkat és ez most is,
mint már nagyon sokszor meghozta a várva várt
gólt, ezáltal a győzelmet. Amiatt is örvendetes
a győzelem, mert az ellenfélben -játékosuk
Nagy Roland hozzánk igazolása miatt – igen
nagy bizonyítási vágy élt. Következő ellenfelünk
szeptember 12-én...
folytatás a 16. oldalon

2 ÖNKORMÁNYZAT

„Becsengettek” az önkormányzatnál is

Szeptember elsejei ülésén a képviselő testület az
oktatási intézményeket érintő döntéseket hozott.
Így a korábbi intézkedési tervnek megfelelően a
2011/2012-es tanév már az új szervezeti
keretek között létrejött intézményekben kezdődött
el. Elkészültek a tantárgyfelosztások, tanórabeosztások, s Muraközi István polgármester
örömmel jelentette be, hogy Berettyóújfaluban
mind az alapfokú, mind a középfokú oktatási
intézményekben, rendben elkezdődött a tanév.
Nem okozott problémát a rászorulók ingyenes
tankönyvvel való ellátása sem. Szeptember
elsejétől rendben elindultak – a Hajdú Volánnal
kötött megállapodás értelmében – az iskolabuszok Mezőpeterd és Váncsod között.
Mezősasról pedig az önkormányzat tulajdonában lévő iskolabusz szállítja a diákokat.
Fontos, hogy a Gróf Tisza István Kórház
fejlesztéséhez kapcsolódó gép-műszer beszerzés ajánlattételi felhívását elfogadta a
képviselő testület. Döntöttek a képviselők az
úgynevezett ÖNHIKI-s pályázat második

fordulójára való pályázat benyújtásáról is, 62
millió forint összegben.
A képviselők megszavazták két önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékesítését is. Egyik
a Toldi utcán lévő volt Eötvös József Szakképző
Intézet tanműhelye. Ennek az ingatlanforgalmi
értékbecslő által megállapított eladási ára
bruttó 195 millió forint. A másik a Bihar Termálliget melletti egykori kertészet területe, melynek
bruttó eladási ára 130 millió forint. Mindkét
esetben az elfogadott ár alatt nem történhet
meg az értékesítés. A második terület vonatkozásában a képviselő testület kikötötte, hogy
az ingatlan csak gyógyvízhasznosítás, illetve
idegenforgalmi célokra értékesíthető.
A testületi ülés meghitt pillanata volt, amikor
Ökrös Zoltán jegyző és Muraközi István
polgármester virágcsokorral gratulált Törökné
Kovács Judit anyakönyvvezetőnek, a Magyar
Köztársaság Ezüstkereszt polgári tagozata
kitüntetéséhez,
melyet
augusztus
20-a
alkalmából kapott a belügyminisztertől.

Nyári egyetem városunkban is
Román-magyar nemzetközi nyári egyetem
kezdődött doktoranduszok számára augusztus
22-én Berettyóújfaluban. A kurzus megnyitója a
polgármesteri hivatal tanácstermében volt.

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi
Egyetem 30 oktatóját és hallgatóját Kozma
Gábor, a DE dékáni tanácsadója köszöntötte.
Az egyhetes nyári egyetem céljaként a
határmenti ingázás kutatását jelölte meg a
szakember, aki elmondta: Románia európai
uniós csatlakozása után tömegével költöztek át
a bihari régióba a családok, ám tanulni, vagy
dolgozni sokan visszajárnak a határ túloldalára.
Berettyóújfalura pedig azért esett a választás a
nyári egyetem lebonyolításában, mert a város
térségi szerepet tölt be. Hat településen –
Ártánd, Bedő, Körösszegapáti, Berekböszörmény, Nagykereki, Biharkeresztes – végeznek
kérdőíves kutatást a hallgatók, tíz csoportban,
melyekben egyaránt lesz magyar és román

doktorandusz. Az adott önkormányzatok által
szolgáltatott adatokat használják fel. Mintegy
200 kérdőívet szándékoznak kitölteni az előttük
álló három és fél nap alatt. A kérdések kiterjednek a válaszadók nemére, nemzetiségére,
legmagasabb iskolai végzettségére, gazdasági
státuszára, munkahelyi beosztására, az
átköltözés okára, az új lakókörnyezet befogadó
képességére, az új életminőség milyenségére,
továbbá arra, hol veszi igénybe a különböző
szolgáltatásokat az interjúalany. Az eredményt
összegzik, s novemberben egy szintén
nemzetközi konferencián, Debrecenben ismertetik meg az érdeklődőkkel.
Matolcsi Lajos, a Debreceni Egyetem oktatója,
Bihar vármegye történetét taglalta, a honfoglalástól napjainkig.
A nyári egyetem hallgatóit a vendéglátó város
nevében Pálfi Anikó alpolgármester köszöntötte, aki a „Megyeszékhelytől a térségi
központig” című film levetítése után ismertette
Berettyóújfalunak a bihari kistérségben betöltött jelenlegi, s majdani szerepét, illetve a
határon átnyúló együttműködések lehetőségeit.
Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere, városa és a Nagyvárad közötti kapcsolatokról szólt. Kiemelkedő jelentőségűnek nevezte
a szeptember 1-től beinduló helyközi autóbuszjáratot Biharkeresztes és Nagyvárad
között, melyet a kinti közlekedési vállalat vállalt
fel, napi három járatpár működtetésével.

„TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A
BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN”
A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez az
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program című pályázati kiírásra. A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola e
pályázat keretében „TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN” címmel nyert pályázatot. A pályázat
támogatási intenzitása 100 %, elszámolható
összköltsége 7 370 000 Ft.
A pályázat célja és feladata volt egy olyan
tehetségsegítő
hálózat
létrehozása
és
működtetése, amely javítja a Bihari kistérség
általános iskoláiban már meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerét, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése.
A hálózatépítésbe, a kistérségi tehetséggondozásba hat iskola kapcsolódott be: a
berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és tagintézménye a Hunyadi Mátyás
Tagiskola, a biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat. Esztár-Kismarjai Általános Iskola,
Óvoda
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, a komádi Barsi Dénes Általános
Iskola, Csökmőről a Bocskai István Általános
Iskola és Óvoda, Pocsajból a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény.
A projektzáráson Vajas Anikó projektmenedzser, Kovács Zoltán szakmai vezető és Dr. Péter
Szarka Szilvia pszichológus bemutatta a projekt
megvalósításának fontosabb állomásait, a
pályázat tevékenységeit, eredményeit.
A hálózatépítésbe bevont pedagógusok és
szülők beszámoltak a megvalósítás folyamán
szerzett élményeikről, tapasztalataikról.
A projekt megvalósításának állomásait,
dokumentumait, a projekt során készült fotókat
a www.rakoczif-bu.sulinet.hu honlapon a
TÁMOP 3.4.4 „TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT
KIALAKÍTÁSA A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN” című pályázati linken tekinthetik meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

Hirdessen a Berettyó TV

megújult képújság oldalain!
Tel.: 402-286
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20%

KÖZÉLET

Magas rangú kitüntetés városunk anyakönyvvezetőjének

Államalapításunk évfordulóján, az idei augusztus
20-a alkalmából, Törökné Kovács Judit
anyakönyvvezető a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését
vette át Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől. Az
átadó ünnepség 19-én volt a Belügyminisztériumban, ahol hasonló kitüntetésben még ketten
részesültek az országból: egy hódmezővásárhelyi
és egy mátészalkai anyakönyvvezető.
A szerény, halk szavú, udvarias, segítőkész, kellő
empátiával rendelkező Jutkát irodájában, ám
munkaidő után kereshettük fel, hiszen napközben a
munkaköréből fakadó teendői nem engedik meg,
hogy az ügyintézés rovására beszélgessünk.
- Nem sűrűn fordul elő városunkban, hogy valaki
ilyen magas rangú elismerést kap. Minek tulajdonítja
ezt a kitüntetést?
- Nem kitüntetésért, nem mások hálájáért, csupán
teszem a dolgom. Tehát egyértelműen a közel
három évtizedes munkám elismerését tükrözi az
Ezüst Érdemkereszt.
- Tekintsünk vissza eddigi életútjára!
- Miskolcon születtem, gyermek- és fiatal koromat
Jákfalván, egy Aggtelek környéki kis faluban
töltöttem. Miskolcon érettségiztem a Fáy András
Közgazdasági Szakközépiskolában, majd az
Államigazgatási
Főiskolán,
Budapesten,
igazgatásszervezői diplomát szereztem. 1982
decemberében házasságot kötöttem, s férjemmel
Berettyóújfaluba költöztem. Friss diplomásként –
1983. szeptember 1-én – a Városi Tanács VB
Igazgatási Osztályán ügyfél tájékoztató és
népesség nyilvántartó munkakörbe kerültem.
Munkakönyveket állítottam ki, hagyatéki ügyeket
intéztem, és helyettesítettem szabadsága idején az
akkori anyakönyvvezetőt. 1990-ben született a
fiam, s a gyes letelte után anyakönyvvezető lettem
a polgármesteri hivatalban.
- A kívülálló csupán azt látja, hogy az esküvőkön az
anyakönyvvezető alkalmi ruhában, mosolyogva,
levezényli a szertartást. Valóban ennyi lenne a
munkája?

- Ez csak egy töredéke az anyakönyvvezetői
munkának. Vezetjük a születési, a házassági, a
halotti anyakönyveket, illetve a bejegyzett élettársi
kapcsolat anyakönyvét, bár nálunk ez utóbbi még
üres. Ezekből az anyakönyvi bejegyzésekből
okiratot adunk ki az ügyfeleknek, hivataloknak.
Szintén az anyakönyvvezető munkakörébe tartozik
a születési névváltoztatás, házassági névváltoztatás és módosítás, az állampolgársági ügyintézés,
az anyakönyvi iratok irattározása. Mindezek
mellett vezetni kell születési, házassági és halotti
névmutatókat is. Szintén feladatunk a magyar
állampolgár külföldön történt születésének, házasságának, halálesetének hazai anyakönyvezéséhez
jegyzőkönyv felvétele és továbbítása a hazai
anyakönyvi osztályhoz. És akkor még nem szóltam
az örökbefogadások anyakönyvezéséről, a
családi jogállások rendezéséről. Napjainkban –
bár egyre ritkábban – előfordul névadó ünnepség
lebonyolítása is. Szintén ritkán, de vannak olyan 50
éves házassági évfordulósok, akik a kerek évforduló kapcsán megerősítik házasságukat. Az utóbbi
időben külön köszöntjük a szép kort – 90, 95, 100
évet – megélt berettyóújfalui állampolgárainkat is.
Ezekről az ünnepélyes aktusokról albumot vezetek.
- A közel 30 éve megszerzett tapasztalatait
megosztja-e a fiatalokkal?

- Évek óta részt veszek az anyakönyvvezetők
részére szervezett képzéseken, oktatóként. Ezeken
a tanfolyamokon szívesen osztom meg a leendő
anyakönyvvezetőkkel az évek során megszerzett
tapasztalataimat. Itt jegyzem meg, hogy nagyon jó
munkakapcsolatban vagyok a környék, de szinte a
megye valamennyi anyakönyvvezetőjével.
- Van-e visszajelzés az elvégzett munkájáról, ezen a
kitüntetésen kívül?
- Igen. Az ügyfelek tisztelete, szeretete, nemcsak az
elvégzett munka során érződik, hanem sokan
képeslapon,
üdvözlőlapon
köszönik
meg
közreműködésemet. Kaptam például Németországból egy képeslapot egy fiatal pártól, akiket
egy város napján eskettem, s az egyéves
évfordulójukon rólam is megemlékeztek, s
megköszönték munkámat az esküvői szertartás
lebonyolításáért. Természetesen, soha nem azért
dolgoztam, hogy kitüntetést kapjak. Ez a mostani
megtiszteltetés váratlanul ért, köszönettel elfogadtam. Az átvételkor az ország valamennyi
anyakönyvvezetőjére gondoltam, hiszen mindanynyian felelősségteljes munkát végzünk. Számomra
ez a kitüntetés azt jelenti, hogy ehhez méltón, még
figyelmesebben,
szakszerűbben
végezzem
munkám a köz szolgálatában.
Nyírő Gizella
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Megnyitotta kapuit az új református iskola
Berettyóújfaluban augusztus 28-án vasárnap
délután három órakor, a volt megyeháza
dísztermében került sor a Diószegi Kis István
Református Általános Iskola ünnepi Istentisztelettel egybekötött tanévnyitójára. A zsúfolásig
megtelt díszteremben az egyházmegye esperese Nagy Zsolt, az egyházmegye lelkipásztorai nagy számban, valamint a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola fenntartója, a
Tiszántúli Református Egyházkerület részéről
Derencsényi István főjegyző, püspök-helyettes,
Dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos, Irinyi
Tamás tanügyi tanácsos vettek részt. Az ünnepi
Istentiszteletet Derencsényi István egyházkerületi főjegyző úr tartotta.
Ezután, László Vilmos igazgató úr tanévnyitó
beszéde következett, melynek vezér gondolatai
a hit, a tudás és a szeretet. Augusztusban, az
iskola élére kinevezett igazgató úr által, az
előző lapszámunkban már beharangozott új
református iskola oktatási kínálatából tudhattunk meg újdonságokat a tanévnyitón.

Kérdésünkre elmondta, hogy szeptembertől
emeltszintű angol és informatika oktatás indul
az iskolában. Egy időben vezetik be a teljes
alsó tagozaton mind az angolt, mind az
informatikát. Ezen tanulók nyolcadik osztály
végére legalább alapfokú nyelvvizsga szintet,
informatikából pedig az ECDL vizsgakövetelményeinek megfelelő tudással kell rendelkezzenek.
Elsőként a városban a Diószegi Református
Általános Iskola lett nemdohányzó iskola. Itt sem
a tanárok, sem a szülők nem gyújthatnak rá.
Igazgató úr tájékoztatott arról is, hogy az iskola

„Játszóteret főzött” Nagy Ernőné
Berettyószentmártonnak

összes tanulója ingyenesen kapta meg a
tanulmányaihoz szükséges tankönyvcsomagot.
Ezen kívül szeptembertől egy ösztönző rendszer
kerül bevezetésre, amely tanulmányi alapon a
legjobban teljesítő tanulók számára nyújt
elismerést.
Szeptember közepére elkészül az iskola
só-barlangja, amelyet minden tanuló és azok
szülei is térítésmentesen használhatnak. Megoldódik szeptemberben a Diószegibe gépjárművel érkezők parkolása, mind a reggeli, mind
a délutáni órákban. Ezeken túlmenően számtalan szakkör, tanórán kívüli foglakozás várja az
arra jelentkező tanulókat. Igazgató úr
elmondta, hogy az eddigi jogok világa mellett a
kötelességek világa legalább olyan hangsúlyt
kap az iskolában. A rend és fegyelem szigorú
számonkérése, a házirend következetes betartása elsődleges feladat. „Azon dolgozunk, hogy
Isten segítségével együtt, együttes erővel,
sikeres tanévet tudhassunk magunk előtt,
bizonyítsuk, hogy új iskolánk versenyképes,
magas színvonalú, tekintélyt sugárzó intézmény.”

TÁJÉKOZTATÓ
Berettyóújfalu Város Önkormányzatától
az adófizetési kötelezettségek teljesítéséről

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hol biztosítsanak területet annak a játszótérnek, melyet Nagy Ernőné a berettyószentmártoni városrésznek nyert meg.
Az Unilever Magyarország Kft. által
meghirdetett „Főzzön
játszóteret!”
című
nyereményjátékon
Nagy Ernőnét sorsolták
ki
országos
nyertesnek, ám az
ötmillió forint értékű
játszótér megépítésének feltétele volt egy
300 négyzetméter
nagyságú terület. A képviselőtestület augusztus
4-i ülésén döntött arról, hogy a legalkalmasabb
terület erre az önkormányzat tulajdonában lévő,
Nadányi utca elején található üres telek. Azóta
már meg is épült a játszótér, a környék gyermekei már birtokba is vették, ám az ünnepélyes
átadó szeptemberben lesz, ugyanis a városunkban megvalósult játszótér sorrendben a 40. az
országban, a kft. általkezdeményezett nyereményjáték eredményeként.

A testületi ülésen Nagy Ernőné elmondta: a
játékhoz sikerült megnyernie az óvodát, általános iskolát, a református egyházközséget, 3 kis
boltot, de munkahelyét is, aminek következtében
299 kilogramm vonalkódos Delikát zacskót
gyűjtöttek össze. Muraközi István polgármester
virágcsokorral köszönte meg a szorgalmas
gyűjtögetést, a kezdeményezésben való eredményes részvételt.
Szintén a testületi ülésen döntöttek a képviselők
arról, hogy a berettyóújfalui Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Széchenyi
utca 86. szám alatti épületét Tardy György
Laktanyának nevezik el. Egyúttal hozzájárultak
ahhoz is a képviselők, hogy a Szent István tér 11.
szám alatti, egykori parancsnoki épület falán
emléktáblát helyezhet el a tűzoltó parancsnokság, mivel 1949 és 2008 között ott működött a
tűzoltó parancsnokság.

Városunk bölcsődés korú gyermekeinek
fogadására, új épületszárnnyal bővül a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde József Attila utcai
épülete. Mi tette ezt szükségessé? – kérdeztük
Török Istvánné intézményvezetőtől.
- Egy évek óta fennálló hiánypótlás folytatása
ez a mostani beruházás. Örömteli abból a
szempontból, hogy a kisgyermekes szülők
munkába tudnak állni, hiszen csak azoknak a
szülőknek a gyermekeit tudjuk felvenni, akik
dolgoznak.
- Milyen lesz az új bölcsődei komplexum?
- Négy csoportszobában, ideális körülmények
között, egészséges környezetben várjuk a
gyerekeket, olyan szakképzett dolgozókkal,
akik a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését tudják biztosítani.
- A pályázatban szerepel-e eszközfejlesztés?

- Igen. Külön öröm számunkra, hogy közel
nyolcmillió forint áll rendelkezésre eszközbeszerzésre. Gyermekbútorokat, a gyerekek
ellátásához szükséges ágyakat, asztalokat,
sámlikat, képességfejlesztő játékokat, bábokat,
udvari játékokat is vásárolunk.
- Jelent-e munkahelyteremtést ez a bölcsődebővítés?
- Három új dolgozót tudunk felvenni, azaz
három kisgyermek nevelőnek tudunk állandó
munkát biztosítani. A dolgozók számára a
bölcsődei munkahelyi feltételek megfelelnek a
21. század követelményeinek: öltözők, nevelési
szoba, konzultációs terem áll rendelkezésre, de
a szülők szempontjából is teljesen komfortos lesz
az épület, mivel a mozgásukban akadályozott
felnőttek is be tudnak menni.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Ideális körülmények a bölcsiseknek

(x)

Önkormányzati adóhatóságunk 2011.
augusztus 24-től kezdte meg a 2011. évi
folyószámla kivonatok kiküldését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók, a
gépjárműadó és más önkormányzat felé
teljesítendő kötelezettségek következő részletét
2011. 09. 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adókat a jelzett
határidőig az adózó köteles megfizetni. Az
elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat
maga után. Az adótartozás után felszámított
pótlék a tartozásra vonatkozóan, és azzal
egyidejűleg kerül behajtásra.
Szíveskedjenek az „Értesítő” kézhezvételét
követően, az abban szereplő adatokat egyeztetni a birtokában levő iratokkal, bizonylatokkal. Eltérés esetén észrevételét a Berettyóújfalu
Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 4100
Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19. címére
szíveskedjék postázni. Észrevételét elektronikus
úton
e-mail-ben
is
megteheti
a
penzugy@berettyoujfalu.hu címre. Az adófizetési kötelezettségeit adónemenként külön-külön,
a megfelelő számlaszámra kell teljesítenie. A
fizetési kötelezettséget a bankszámlával
(pénzforgalmi számlával) rendelkező adózó
átutalási megbízás útján, a bankszámlával nem
rendelkező adózó belföldi postautalvány
segítségével vagy folyószámlájáról történő
átutalással teljesítheti.
Berettyóújfalu, 2011. augusztus 26.

Személyszállítás 15-20 fős kisbusszal.
Érdeklődni: T. Balogh Sándor
06/20 317 43 32,
54/402-661, 401-392
(x)

Szent István napjának előestéjén ünnepeltünk
A helyi hagyományoknak megfelelően, idén is
augusztus 19-én emlékezetünk meg Szent István
ünnepéről. A rendezvénytéren felállított színpadon, délután öt órakor, szikrázó napsütésben
vette kezdetét a programsorozat.

Elsőként helyi és vendég művészeti csoportok
mutatkoztak be: fellépett az Ifjúsági
Fúvószenekar, a Bihar Néptáncegyüttes, a Bajnóca Néptánccsoport, a nagyváradi Tempo
Majorette, valamint a Pulawyból, Lengyelországból érkezett, a másnapi Debreceni Virágkarneválon is bemutatkozó, Grzes Néptánccsoport,
amelynek tagjai bevezették a közönséget az
autentikus lengyel népi táncok világába.
A kellemes, vidám hangulatot tovább fokozta
az este hét órától induló „Erős emberek
versenye”, a Sörkert Kupa keretében. Közreműködött többek között a Földesi Titán Sportegyesület néhány tagja, de magánszemélyként is
lehetőség nyílt a versenyre való benevezésre. A
tekintélyt parancsoló idomokkal rendelkező
férfiemberek több versenyszámban mérték össze
erejüket, húztak 19 tonnás kamiont, emeltek több,
mint száz kilós farönköket, pakoltak hordókat és
felhúztak 300-400 kg-os súlyokat, csak, hogy
néhányat említsek. Valamennyi versenyszámban
Szabó Zsoltnak sikerült a legjobban teljesítenie,
így összetettben is ő lett a kihirdetett nyertese
ennek a „nehéz” küzdelemnek. Az úriember
eddig is szép számmal ért el eredményeket,

többek között Magyar Bajnok és erőemelésben
Európa Bajnok címeket szerzett.
Este nyolc órától ismét a színpadra szegeződtek
a tekintetek, ekkor lépett fel ugyanis a székelyhídi Control Dance Group, a Partium egyik
legismertebb és legaktívabb táncegyüttese. Fő
profiljuk a show tánc és a show tánc elemekkel
tarkított latin és modern táncelőadások. A
színpadon egyszerre van jelen szenvedély és
közöny, feszültség és letargia, égető tűz és hűvös
tekintet. Fontos szerepet kapnak bemutatóikban
továbbá a látványos és villogó táncruhák, az
egyedi és ötletes koreográfiák, meglepő
színpadi megoldások... na és persze nem
mellékesen a nőiesség és a finom erotika.
Az est záróprodukcióját a mindenki által jól
ismert Irígy Hónaljmirigy nevű formáció négy
tagja szolgáltatta a berettyóújfaluiaknak, akik
egy órás show műsorral pörgették fel a hangulatot, láthatóan nagy sikerrel, amiről tanúskodott a
rendezvény végén autogramot követelő népes
rajongótábor is.
Ezúton is köszönet a támogatóknak: a Bihar
Termálligetnek, az OTP Banknak, a Projekt Dekor
Szatmári Kinga
Kft-nek, valamint a Sörkertnek!
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Nézze a Berettyó Televízió adását az Interneten is: www.berettyotv.hu

(x)
(x)
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A 13. Országos Felnőtt
Kézműves Alkotótábor

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT
Hét évvel ezelőtt Holland testvérek kezdeményezésével kezdtük mi is megszervezni a helyi
Református Egyházközségben a Vakációs
Bibliahetet. Nem kis izgalommal készültünk rá. Akkor Ők támogattak bennünket, mint az országban
mindenkit, akik ezt felvállalták. Természetesen a
gyülekezet akkor is hozzátette az erre a célra
beadott adományokat.
Ma már a Titus Alapítvány vezetőinek Bodnár
Péternek és feleségének szívügye, hogy minden
évben újabb és újabb témákat állítson össze
számunkra. Közös hetünk fényét emelte, hogy
nemcsak az alapítvány feladataiból vették ki
aktívan részüket, hanem látogatásukkal is megtisztelt bennünket Bodnár Péter és kedves felesége
Marika, akik évekkel ezelőtt a szentmártoni
gyülekezet lelkészeként szolgáltak.
Az idén nyáron a TESTVÉRI SZERETET volt a
témánk. A Bibliából minden nap egy-egy testvérpárral ismerkedtek meg a gyerekek. Közben olyan
mindennapi érzések kerültek felszínre, mint
irigység, csúfolódás, megbocsátás… Megtudhatták a történeteken keresztül azt is, hogy milyen jó
dolog Jézust követni, Őt befogadni, és Vele
állandó kapcsolatban lenni. Idei táborunkat

színesítették még a külön programok is. Változatos
kézműves tevékenységek, kirándulások a Csonkatoronynál, a Horgásztónál és még Balogh Károly is
rendelkezésünkre bocsátotta a lovát egy nap,
amin lovagolhattak is a gyerekek. Külön
örömünkre szolgált, hogy a táborban gyerekekkel
együtt a szülők is részt vettek közös alkalmainkon.
Külön meg kell köszönnünk a segítőink áldozatos
munkáját, az önzetlen adakozók pénzbeli
adományait, ami lehetővé tette a színes, gazdag
programok megvalósulását, valamint, hogy a lelki
táplálék mellett testi táplálék is kerülhetett minden
nap az asztalra (Dr. Szőke Kálmánné, Mezei
Istvánné és Balogh Csaba adományát is). Végül
köszönet illeti Magyar Istvánné óvodapedagógus,
presbiter testvérünket, aki a hetet előkészítette,
megszervezte és levezette.

Folytatódnak a munkálatok

Amint azt már korábban is hírül adtuk,
Berettyóújfalu Város Önkormányzata sikeresen
pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-Alföldi Operatív Program támogatási
rendszerének a „Kerékpárhálózat fejlesztése”
című pályázati kiírására. A „Kerékpárút építése
Berettyóújfalu József Attila, Népliget, Toldi és
Dózsa György utcáján” című, ÉAOP-3.1.3./A09-2009-0010 azonosító számú projektet
sikeresen bírálták el, melynek elszámolható
összköltsége 122.454.640 Ft, melyből a
támogatás összege 95%-os támogatási intenzitás mellett 116.331.907 Ft.
A beruházás során összesen 1,5 km hosszú,
2,75 m széles egyesített gyalog és kerékpárút
kerül megépítésre. Az Önkormányzat célja,
hogy e beruházás által fejlessze a város kerékpáros forgalmának infrastruktúráját, valamint
hogy a város lakóit erre a környezetbarát,
egészséges közlekedési módra ösztönözze.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

Továbbra is folytatódnak a kerékpárutak
építéseinek munkálatai szerte a városban. Bár a
hálózat kialakításának befejezését eredetileg
nyárra tervezték, a munkák befejezése tolódik,
így várhatólag decembertől használhatják az új
utakat a kerékpárosok és a gyalogosok
egyaránt. A pályázat kivitelezését egy helyi
vállalkozó nyerte, így az építkezések során
berettyóújfalui lakosok juthattak új munkához.
A munkálatok jelenleg is folynak a József Attila,
a Népliget, a Toldi és Dózsa György utakon,
amik által könnyebben megközelíthetők lesznek a
város fontosabb pontjai, mint például a Katolikus
templom,
a
Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság, a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ, a Népliget, valamint a közelmúltban
felújított és átadott Bihari Termálliget. A város
lakói is láthatják, hogy a nyáron megkezdett
kivitelezés immár a végéhez közeledik, a legtöbb
útszakaszról már csak az aszfaltozás hiányzik.

„Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek
bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.”
Lukács evangéliuma 6. rész 31. vers

Áldáskívánással:
A Berettyóújfalui Református Egyházközség

A Bihari Népművészeti Egyesület idén már
tizenharmadik alkalommal rendezte meg
felnőttek számára meghirdetett kézműves
alkotótáborát.
Az alkotóházban július 26-től egy héten át
18-26 fő szorgoskodott. Az idén Dunakesziről,
Budapestről, Debrecenből, Hajdúsámsonból,
Biharkeresztesről, Püspökladányból, Nagykerekiből, Hencidáról voltak pedagógusok, akik meg
akarták ismerni a kézműves fogásokat. Az egy
hét alatt számos mesterség rejtelmeibe bepillanthattak. Rácz Erika ötvös, a népművészet ifjú
mestere a tűzzománc ékszerek készítésébe
vezette be az óvónőket, tanítókat, tanárokat.
Madarné Szőke Erzsébet népi iparművész
segítségével csuhét fontak, Nagy Magdolna a
szövés alapvető mozzanatait mutatta meg
számukra. Loósné Nagy Ilonával nemezeltek,
Nagy Andreával gyertyát készítettek, Makai
Sándornéval gyöngyöt fűztek, Szatmári Ferenc
segítségével kosarat fontak, Gál Attila a
bőrművesség technikájával ismertette meg az
érdeklődőket. Magyar Zita fazekas segítségével
agyagedényt korongoztak.
Az idén is - ahogy, már évek óta mindig- közel
egy hetesre terveztük a tábort. Hétfőtől
szombat délig tartott a program. Délelőtt és
délután is kézműves tevékenység, 2-3 féle,
amiből mindenki érdeklődősének megfelelően
választhatott. Délutánonként, inkább a kora esti
órákban, múzeumlátogatás, népi ételkóstoló
(gombóta kóstoló) is szerepelt a programban.
Szerda délután autóbuszos kirándulást is
szerveztünk meglátogattuk a nagykereki
Bocskai várkastélyt, ahol a tárlatvezetés mellett
kipróbáltunk egy diákoknak szóló programot.
Légy te is várkapitány kerekiben című akadályversenyen fedeztük fel a vár és a Bocskai család
történetét, majd Bojt település tájházában
érdekesebbnél érdekesebb tevékenységekkel
és népi étel kóstolóval vártak bennünket a falu
lelkes lakói a polgármester asszony vezetésével.
Csigacsinálás, csuhé és gyékényfigurák
készítése mellett írhattunk lúdtollal, s kipróbálhattunk sokféle népi játékot is.
Táborunk támogatója – ahogy évek óta úgy
az idén is - a Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Kollégiuma volt.
Az esős időben elkezdődött tábor vége felé
már elvonultak a felhők, a nap is kisütött, így a
búcsúesten Veres Ákos által készített paprikás
krumplis vacsora mellett zártuk a jó hangulatú
tábort. Ahogy ez egy igazi táborban szokás,
kosárnyi alkotással a karjukon búcsúztak
egymástól a résztvevők. „JÖVŐRE VELETEK
Kállai Irén táborvezető
UGYANITT!”
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Kincsekkel teli vándortarisznyák

- Múzeumpedagógia Évnyitó a Bihari Múzeumban A bihari múzeum munkatársai nem elégszenek
meg azzal, ha egy gyermekcsoport megnézi a
nyolc kiállítótermet, nem is ajánlják ezt a látogatási
formát, helyette foglalkozásokon szeretik
bemutatni a bihari táj és a bihari ember értékeit.
Az a maradandó élmény, ha egy-egy csoport leül
egy teremben megismerkednek egy korral és
témával mélyebben, a tevékenységekről nemcsak
hallanak, hanem ki is próbálják egyiket másikat.
Nem véletlen, hogy a TÁMOP pályázati
lehetőségét kihasználva elindították a BIHARI
VÁNDORTARISZNYA PROGRAMOT, amelyben az
intézmény a tanórán kívüli szabadidős tevékenységhez nyújtott szakmai segítséget. A következő
iskolai tanév küszöbén értékelték az elmúlt évet és
kerítettek sort a következő tanév megnyitására
délelőtt a vidéki, délután a helyi pedagógusok
számára, augusztus 26-án.
Vitányi István a térség országgyűlési
képviselője köszöntőjében megemlékezett arról,
milyen fontos szerepet töltöttek be már korábban is a honismereti szakkörök Bihar megismerésében, s hogy ebben a térség múzeumának
évtizedek óta jelentős szerepe van.
Lakner Lajos megyei múzeumigazgató
bevezetőjében elmondta, hogy a 70-es évektől
megváltozott a múzeumok feladata. Már
nemcsak a polgári ízlésűeknek, hanem mindenkinek szeretnének megfelelni. Az élethosszig tartó
tanulás a képességek kihasználását és a
nyitottságot eredményezi. Mindenki tanulhat a

saját igényei szerint /Internet, CD-k/, teret nyert
az egyéniség. Az ismereteket legjobban az
élmény alapján lehet „eladni”. A múzeumok
tárgyai felidézik az egyszer volt világot, a
kiállítótermekben az iskolások kapcsolatba
léphetnek a múlt hagyományaival.
Mivel teltek meg a tarisznyák?
A pályázaton 23.300.000 Ft került a pályázó
tarisznyába. A múzeum munkatársai egyedül,
pályázatíró cég segítsége nélkül készítették el a
nagy munkát. A szakmai megvalósítók sorában
ott volt a múzeumigazgató mellett Tóthné Varga
Katalin és Tóth András történelem tanárok,
Kurcz Beatrix és Szűcs Endre adattárosok,
valamint 8 óvónő, 23 tanító és tanár. 152
alkalommal, összesen közel 500 órányi
foglalkozáson több mint 500 gyermek ismerte
meg lakóhelye múltját és kulturális értékeit a
2010/11-es tanév során. Az újfalui iskolák és
óvodák mellé csatlakozott vidékről Szentpéterszeg és Nagykereki iskolája is.
Kállai Irén igazgatónő videókkal és diákkal
színesített beszámolójából kiderült, hogy 6 féle
tevékenységhez készítettek tematikát a
pedagógusokkal együtt. Sikeres volt a
KÖR-KÖR, KI JÁTSZIK, a NAGYSZÜLEINK
JÁTÉKAI, a nagyobbaknak a MÚZEUM ÉS
INFORMATIKA című szakkör. BIHARI HAGYOMÁNYOK-ADOMÁNYOK címmel vetélkedősorozat indult. Az ÁRPÁD VEZÉR NYOMÁBAN
elnevezésű témanap során honfoglaló őseink

(x)

életmódját ismerték meg az 5-6 osztályos
diákok, valamint a június - július hónapban a
FALU-JÁRÓ BIHARBAN múzeumi tábort szervezték meg 4 iskola számára, a Bihari
Népművészeti Egyesület segítségével. A szemléletességet segítették a műtárgymásolatok
/halászhálók, mángorlók, sulykok, lápi bot,
vajköpülő és vályogvető, jurta makett…/.
Voltak látványos bemutatók is: íjászat, lovaglás,
harcművészet, fazekasság, nemezelés.
A jelenlegi szűkös gazdasági helyzet ellenére
a Bihari Vándortarisznya program a jövőben is
tud olcsón maradandó élményt adni óvodásoknak és iskolásoknak.
A múzeum munkatársainak segítségével
lehetett megtekinteni és kipróbálni a
műtárgymásolatokat az évnyitó rendezvényen.
Dr. Krajczárné Sándor Mária pedig a „Volt
egyszer egy újkőkori világ” című új interaktív
régészeti kiállítást, a múzeum már meglévő
múzeumi foglalkozásait és a projekt keretében
beszerzett múzeumpedagógiai szakkönyveit
mutatta be a pedagógusoknak.
A projektzáró – tanévnyitó rendezvény
mindkét csoport (a kistérségi és a városi
pedagógusok) számára is, a Bella Costa
Étteremben fogadással zárult.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg, az ÚJ SZÉCHENYI TERVVEL a
TÁMOP
3.2.11/10-1-2010-0021.
számú
pályázattal.
Harasztosi Csaba

(x)
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„Sem magasság, sem mélység nem rettent”
Ez a jelmondat olvasható Kecskemét
város díszzászlaján ahova a TKM bihari tagcsoportja 43-fővel megérkezett meg július 28-án.
Ma már mondhatjuk, hogy felejthetetlen,
élményekben gazdag négy napot töltöttünk a
városban és környékén.

A gondosan összeállított program biztosította
számunkra, az irodalmi-, történelmi-, kultúrtörténeti ismeretek felelevenítését, illetve a
szórakozást is. Útközben megnéztük Szolnokon a
Repülőmúzeumot, ahol katonai repülőgépeket,
helikoptereket, vadászrepülőket, II. világháborús
csatagépeket és polgári repülést kiszolgáló légi
járműveket láttunk. Délután idegenvezető mutatta
be a szecessziós stílusban épült szép városházát,
ahol meghallgattuk a harangjátékot. Utunk a
Szórakaténusz Játékházhoz vezetett. Az országos
hírű játékmúzeum emléket állít a játéktörténet
fejlődésének, egészen napjainkig. Majd a Zwack
Pálinka Manufaktúra megtekintése következett,
ahol végig kísérhettük a gyümölcs feldolgozását,
a pálinka fogyasztásáig. Az első főzde a XX.
század elején épült, ma már ipartörténeti emlék.
Legendaként azt mesélik, hogy az itt készült
füttyös barack pálinkát, annak idején Edward
walesi herceg is megkóstolta ittjártakor és azt

Önkormányzati feladat a bölcsődei
ellátás
Javában tart a József Attila utcán a bölcsődei
kapacitás bővítése és fejlesztése. Ennek kapcsán
kérdeztük Pálfi Anikó alpolgármestert.
- Hogyan alakult a bölcsődei ellátás városunkban
a rendszerváltozást követően?
- Az 1990-es évektől megszűnt Berettyóújfaluban
a bölcsődei ellátás, ami 2005-ig egyáltalán nem is
volt. 2005 őszétől egy óvodai épület földszinti
részén alakítottak ki egy bölcsődei csoportszobát. A
tízezer lakos fölötti településeken egyébként
kötelező feladat a bölcsődei ellátás biztosítása.
- Alátámasztja ezt a lakossági igény is?
- Úgyannyira, hogy szinte évenként bővült egy-egy
csoporttal a bölcsődei rész az óvodában. A
harmadik csoport létrehozása után is látszott, hogy
nem képesek kiszolgálni a lakossági igényt, ezért
pályázott az önkormányzat az Észak-alföldi
Operatív Program keretében a bővítésre és fejlesztésre.
- Hány gyermeket tudnak fogadni a beruházás
elkészültével?
- Az eddigi 36 helyett 54 gyermeket tudunk
felvenni, ami közel 50 százalékos kapacitásbővítést
jelent.
(x)

mondta: „Szódával jobb mint a whisky, teával
jobb mint a rum.”
Arról mi is meggyőződhettünk, hogy igen
kellemes és jó hangulatteremtő tud lenni a
világhírű fütyölős barack pálinka. A vidéken
jelenlevő klíma biztosítja a barack különleges
zamatát, amelyből készül a pálinka.
Kecskemét ma is az élhető városok közé tarozik,
amelyről mi is szereztünk tapasztalatot, a
polgárok szívesen sétálnak napközben és este is
az utcán, gyönyörű a főtér. Ma is folyamatosan
fejlődik és növekszik a város. Itt található a
nótából is ismert „Öregtemplom” más néven a
Nagytemplom, amely az alföldi templomok
mintaképe is lett. Közel épültek a különböző
vallást gyakorló emberek számára a templomok.
Így a zsinagóga, ami ma a Tudomány és Technika
háza, a Barátok temploma a legrégibb, az
Evangélikus templom, a Református, a Ferences
templom, a katolikus és ortodox templom.
A második napon, Tiszakécskén Kovács Miklós
kékfestő bemutatta hogyan készül a kékfestés. Az
írásos feljegyzések alapján a Kovács család
1878 óta foglalkozik kékfestéssel. A Tiszakécskei
műhely a múlt század eleji berendezéseivel,
formakészleteivel, nemcsak a hazai, de az
európai ipartörténet ritkaságaihoz is tartozik.
Ókécskei Közösségei házban a város helytörténeti kiállítása mellett megnéztük a költő és
református lelkész Szabolcska Mihály emlékszobáját, ahol meghallgattuk Kalmár Dezsőné
Erzsike néni előadásában Szabolcska Mihály:
Imádság elején című versét.
Tóth Lajos egyedülálló párnagyűjteményét a
Korondról származó bokályokkal és kézzel
faragott hegedűhátú székek teszik szebbé. A
kiállításon látható Móricz Zsigmond ágya is.
A bugaci pusztán a Pásztormúzeumot néztük
meg illetve puszta programot mutattak be a

A Berettyó Televízió új műsorrendje:

Új műsorral továbbra is kéthetente 18
órától jelentkezünk.
Adásunkat ezentúl kedden és csütörtökön
10 órától és 18 órától, pénteken 20 órától,
illetve vasárnap 10 órától is megismételjük.
Sportmix című új műsorunkat szerdánként
20 órától láthatják.

BERUKER – MM BT.

Villamossági Kereskedőház
Berettyószentmárton, Puskin u. 12.
Minden, ami a villanyszereléshez kell.
Alapszerelési anyagok:
dobozok - elosztók - védő gégecsövek vezetékek - kábelek - szerelvények reflektorok - mozgásérzékelők mágneskap-csolók - hőkioldók motorvédők - kismegszakítók érintésvédő relék - villámvédelmi
szerelvények - postaládák
10 % kedvezményre jogosító kártyáját
ne hagyja otthon!
Nyitva: hétfő – péntek 7.30 – 16 óráig,
szombat 7.30 – 12 óráig.

csikósok. A jó hangulatú nap után vidám nótázással köszöntöttük a Márta nevű hölgyeket.
A harmadik nap is tartalmas kikapcsolódást
biztosított. Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeummal és a Móra emlékházzal ismerkedtünk. Az itt
őrzött családi fényképen és kortörténeti írásokból
megismerjük a Móra család életét, gyermekeikkel
szembeni elvárásokat. De hallottunk Móra Ferenc
különleges egyéniségéről, amelyben megjelent a
derűs szelídség és a meg nem alkuvó kemény
férfiasság. Kiskunmajsán az 56. múzeum
gyűjteménye, az 1956-os szabadságharc és
forradalomnak állít emléket. Csodálatos látványban volt részünk a kiskunhalasi csipkeházban, ahol
megtudtuk, hogy készül a híres kalocsai csipke.
A negyedik napon nagy sétát tettünk a
belvárosban, ismerkedtünk a város hírességeivel,
betekintettünk a Katona József emlékházba,
megnéztük a róla elnevezett színházat, Latabár
Kálmán szülőházát, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetet és a Cifrapalotát.
Kevesen tudják, hogy Kecskeméten csodálatos
arborétum található különleges fákkal és
növényekkel. Az együtt töltött szép napok
emlékéhez tartozik az egyik helyi étterem, ahol
igen változatos, hagyományos hazai ízekkel
készült ételféleségek biztosították számunkra a
táplálkozást. Felejthetetlen udvarias kiszolgálás
mellett, a finom ízeket és étel illatokat ma is
érezzük.
Összegezve, köszönjük a vezetőnknek és a
Dobai Imre szervezőnek ezeket a tartalmas
programmal dúsított szép napokat. Úgy érezzük,
hogy a tagcsoport összeforrott közössége újra jól
érezte magát, szép emlékek birtokában tért
Bazsó Sándorné
haza.

GOMBAVIZSGÁLAT

(x)

Cukorbetegek és érdeklődők figyelem!
A Bihari Diabétesz Egyesület soron következő
klubfoglalkozása szeptember 23-án, 16 órakor
lesz a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Erdélyi Gábor termében. Előadást tart: Pap
Sándor, az egyesület elnöke, dr. Nagy Bertalan
főorvos úr, diabetológus, Balogh Sándorné
Jolika, dietetikus szakember. Válaszolnak az
érdeklődők kérdéseire.
Balla Istvánné egyesületi titkár

A berettyóújfalui gombavizsgálat
helye: berettyóújfalui Piac
időpontja:17.30 – 19.30 között
heti 5 napon /kiírás szerint/
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
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Szeptember 24: Sinka István születésnapja. Az
alsó világ váteszes küldötte, a fekete bojtár
életművével rászolgált az utókor elismerésére. A
Sinka István Városi Könyvtár az idén is,
ígéretéhez híven emlékelőadást szervez
névadója tiszteletére. Az idén kiközvetített,
illetve megpályázott emlékműsor címe: „Végy
karjaidra, idő…”. Erdélyi Márta műsora a
megyei és a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően. - A betegeket és a
nagyon szegényeket nevezték akkoriban
sinkának. – Írja Görömbei András a 77’-ben
megjelent monográfiában. „ Kevesen jöttek
olyan mélyről és annyi szenvedés jogán a

magyar irodalomba, mint Sinka István. Talán
senki sem énekelte oly konok kitartással saját
sorsát, mint ez a nagyszalontai pásztorgyerekből lett költő. Művészete szociográfiai
pontossággal mutatja meg élményeit. Jellemének minden vonását, művészetének minden ízét
gazdagon motiválja hányatott gyermek – és
ifjúkora. Nagyszalontán született 1897.
szeptember 24-én. Ősei hegyi pásztorok voltak
Erdélyben, majd századokon át a bihari
pusztákon juhászkodtak.” – fejti ki a ma már
akadémikus a fekete bojtár útnak indulását.
Tehát arra kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy
szeptember 22-én, (csütörtökön) 18 órától a
művelődési központ nagytermében ismerkedjenek a magyar népi mozgalom népből jött
követével talán kulturális emlékezetünk féltése
okán is.
kvt

A szociális igények kielégítése a cél

Tisztelt Lakosság!

Beharangozó

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde kapacitásbővítésére és fejlesztésére elnyert pályázatról
a városházán tartott projektindító sajtótájékoztatón számolt be Pálfi Anikó alpolgármester.
Az Észak-alföldi Operatív Program – ÉAOP –
keretében megvalósuló beruházás összköltsége
65 millió forint, melyből az önkormányzati
önerő mintegy 3,2 millió forint. Az elnyert
támogatás 95 százalékos intenzitású, míg az
önerő öt százalék. A bölcsődebővítéssel és
fejlesztéssel az önkormányzat célja, hogy
kielégítsék a lakossági igényt, azaz a dolgozó
szülők biztonságos körülmények között tudhassák bölcsődés korú gyermekeiket. A már
megkezdődött beruházás keretében négy
csoportszobát alakítanak ki, tálaló helyiséget, s
az udvaron 600 négyzetméternyi burkolt,
árnyékos játszótér is lesz. Az épület földszintjének komplex akadálymentesítése is megtörténik,
így a kismamák, a testi-, vagy szellemi fogyatékkal élők is lényegesen könnyebben tudják
majd használni az épületet – mondta el Pálfi
Anikó, hozzátéve, hogy a projekt zárásának
határideje szeptember 30.

Értesítés
Értesítjük az ÉDES Egyesület tagjait és azokat,
akik a nyilvános szűréseken részt vettek és
minden kedves olvasót, hogy szeptember 8-án
délután 17:00 órakor a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében
tartjuk következő taggyűlésünket, melyre
minden érdeklődőt, (nem csak cukorbeteget)
szeretettel várunk: Előadónk Dr.Lugosi Anna
Diabetes szakorvos.
Téma: Mindkét típusú cukorbetegség, és a 2
típusú megelőzés is szóba kerül. Dietetikus az
ételeinkről fog beszélni.
A megelőzést nagyon fontosnak tartjuk a
gyorsan és nagy számban terjedő 2 típusú
cukorbetegek érdekében. Minél hamarabb
kerüljenek kezelés alá, ha már kiderült, hogy
cukorbetegek. Inkább egy vizsgálat feleslegesen, mint egy amputált láb, vagy megvakult
szem stb. Mert ezek a súlyos szövődmények a
kezeletlen cukorbetegeket fenyegetik. Ezért
kérünk mindenkit, ha lehetőség van rá
használják ki a szűréseket.
Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig
Közhasznú Egyesület elnöke Biró Antalné és vezetői

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti
szolgáltató tájékoztatja Önöket, hogy a
központi orvosi ügyelet irányítási rendszere a
következőképpen változik:
2011. szeptember 1-jétől az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a
sürgősségi betegellátás hatékonyságának
fokozása, érdekében ügyeleti irányítása
együttműködési szerződést kötött, melynek
értelmében a diszpécserszolgálat és a mentésirányítás hívószámai az alábbiak szerint
változnak:
Ügyeleti hívószám: 06-54/402-319
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Anyakönyvi hírek
Születtek
Július
27. Kogyilla Roland
(Kogyilla Zsolt – Halics Szófia)
28. Tekeres Nikolett
(Tekeres József – Bazsa Éva)
Augusztus
4. Kazai Fanni
(Kazai István – Harmati Andrea)
10. Kapás Bálint
(Kapás Tibor – Gulyás Marianna)
Házasság
Július
27. Szoboszlai Károly – Horváth Beatrix
28. Bagdi Zoltán – Szász Éva
30. Gombos Gábor – Panker Mónika
Piroska
Augusztus
13. Mező János – Molnár Enikő
27. Ványi Dénes – Dajka Éva
Elhunytak
Július
18. Szalai Jánosné Ilisz Irén (1939)
23. Daróczi János Gyuláné
Porcsin Róza (1945)
Augusztus
6. Kirika Sándor (1946)
9. Czellár László (1939)
17. Szabó Sándor (1949)
23. Tóth Istvánné Szabó Julianna (1936)
24. Kun Imréné Szatmári Juliánna (1921)
17. Gulyás Andrásné Juhász
Erzsébet (1930)

TÁJÉKOZTATÓ
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
meghirdeti irodahelyiség céljára történő
bérbeadásra a Berettyóújfalu Kossuth u. 6. sz.
alatti Volt Megyeháza újonnan épített részében
az alábbi helyiségeket:
A bérleti szerződés határozott időtartamra,
2012. október 30-ig köthető
Szint
Földszint
1
2
3

Nagyság
(m2)
16,34
16,29
16,41

bérleti díj (+ ÁFA.)

Emelet
E01
E03
E04
E05
E06

32,88
15,59
19,39
19,39
19,40

1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó

Tetőtér
T01
T04
T06
T07
T08

32,88
15,59
16,34
16,29
16,41

1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó

1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
1.500 Ft/ m2/hó
Az irodahelyiségek megtekinthetők előre
egyeztetett
időpontban.
Bővebb
információ:54/505-437-es telefonszámon.

(x)

Bérletes előadás sorozat a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban.
Program a 15. oldalon

Bihari Hírlap

Berettyóújfalu Város
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Rácz Katalin
Munkatársak: Nyírő Gizella, Rinyu Sándor
Szerkesztőségi titkár: Kundráth Andrea
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06/54 500-299.
Felelős kiadó:
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba
Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637
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Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd
Berettyó Pék ’2007 Kft.

Szent Márton tér 2. Tel.: 54/400-386
berettyopek2007@freemail.hu
Cukrászati termékek,
apró sütemények, kenyér
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Dózsa Gy. u. 7.
Tel.: 30/295-8365; 54/403-742
drkiss.borbala@gmail.com
Szerződések, okiratok szerkesztése;
képviselet polgári, büntető és családjogi
ügyekben; jogi tanácsadás
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Baby Shop Bt.

Vis Viris Kft.

Kádár u. 18. Tel.: 70/565-2398
Kínai ruházati üzlet a piacnál.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

Garabuczi Óra-Ékszer

Dózsa Gy. u. 18. Tel.: 30/859-5483
gsandor52@freemail.hu
Óra-ékszer szaküzlet, arany és ezüst
ékszerek, karikagyűrűk, nyaklánc nagy
választékban.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

Berettyó Szín-Ház Kft.

Toldi u. 4. Tel.: 54/405-030; 30/322-3105
Kül- beltéri falfestékek, zománcok,
festékszerszámok, segédanyagok. Az akciós
termékekre nem vonatkozik a kedvezmény.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Dózsa Gy. u. 40. Tel.: 30/322-0369
pappl1995bt@gmail.com
Üdítő és szeszes italok forgalmazása,
kereskedők és lakosság részére
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 2 %

Mártírok u. 1. Tel.: 30/684-7523
rajsne79@citromail.hu
Női és gyermek divat, ruházat, cipők, táskák,
övek, bizsuk nagy választékban kaphatók.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Berettyó Pék ’2007 Kft.

Bútorbolt Varjú Sándor egyéni vállalkozó

Millennium u. 1. Tel.: 30/543-9089;
30/644-4775
Bébi és gyermekruhák 0-10 éves korig, cipők
18-35-ös méretig, autósülések, babakocsik,
kiságyak, kiegészítők.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 54/400-386
berettyopek2007@freemail.hu
Cukrászati termékek,
apró sütemények, kenyér
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Orchidea Virág és Ajándék Üzlet

Berettyó Pék ’2007 Kft.

Dózsa Gy. u. 18. Tel.: 20/367-3696
Modern alkalmi és esküvői csokrok.
Koszorúk, sírcsokrok.Ajándéktárgyak,
feliratozott italok, édességek.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Erika Ruhakölcsönző
Dózsa Gy. u. 41. Tel.: 70/314-8047
Menyasszonyi- koszorúslány és alkalmi ruhák
kölcsönzése, készítése. Szabás, varrás, átalakítás,
ruhajavítás. „Erika ruhaklinikája”
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

Evita Divat

„Papp L” 1995. Ker. Bt.

Kádár V. u. 1. Tel.: 30/978-0818
Egyedi méretű kárpitos és laminált bútorlapból
készített termékek tervezése és gyártása.
Biomatracok, fenyő ágyak, szlovák bútorok
széles választéka.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény:
kárpitos bútorokból 5 %

Munkaruhabolt

Dózsa Gy. u. 34/4 (Penny mögött)
Tel.: 54/401-170
munkaruha2003@citromail.hu
Munkaruházat, védőeszköz, vadászruházat és extra méretű férfi ruházat.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Vass Jenő u. 2. Tel.: 54/400-386
berettyopek2007@freemail.hu
Cukrászati termékek,
apró sütemények, kenyér
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Van Burger Büfé

József A. üzletsor 133.
csetilati@gmail.com
Gyorsbüfé, hamburger, gyros, üdítő, kávé,
látványpékség.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %

Alexa Ajándék

,

József A. üzletsor Tel.: 30/747-6689
alexadivat@freemail.hu
Ajándék, bizsu, rattan termékek.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

BER - Bt.
OKT
Szépségpatika

Dózsa Gy. u. 8-10. Körépület emelet
Tel.: 30/531-3120
annamaria1087@gmail.com
Manikűr, pedikűr, műkörömépítés. Kozmetikai
kezelések, sminkek, gyantázások, smink
retonálás, piercingek.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

Ber-Okt Bt.

Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 30/440-0500; 30/365-9840
ber-okt@ber-okt.hu; papp.istvan@ber-okt.hu
Tanfolyamszervezés és felnőttképzés a sikeres
jövőjükért. Aktuális ajánlatunkért keressen
elérhetőségeinken.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

Lisztes Éva Autósiskolája

Dózsa Gy. u. 23. Tel.: 30/648-1266
lisztese2@freemail.hu
Folyamatosan indítunk személygépkocsi, nagymotorés segédmotor kerékpár vezetői tanfolyamokat.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény:
elméleti oktatásból 20 %

Berettyó Szín-Ház Kft.

Kossuth u. 48. Tel.: 30/326-2529
Kül- beltéri falfestékek, zománcok, festékszerszámok,
segédanyagok, álmennyezetek, stukkók, díszlécek.
Az akciós termékekre nem vonatkozik a kedvezmény.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %
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"BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA" IGÉNYLŐ LAP

Sorszám:

Kérjük, nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!
AZ ÉRVÉNYES IGÉNYLÉSHEZ A 9. és 11. PONT KIVÉTELÉVEL VALAMENNYI MEZŐ KITÖLTÉSE
ÉS ALÁÍRÁS SZÜKSÉGES!
2.

1.

Név előtag:

3.

Keresztnév:

4.

Születéskori név:

5.

Anyja leánykori neve:

6.

Neme - tegyen X-et a megfelelő helyre

7.

Születési hely / dátum:

Vezetéknév:

Hely:
8.

Nő

Férfi

Év:

Lakóhely/ideiglenes lakóhely:

Irányítószám:

4100

Út, utca, krt, tér, egyéb:

húzza alá vagy írja be a megfelelőt

Házszám:

Épület:

9.

Névnap*:

10.

Telefonszáma:

12.

Kártyaátvétel módja:

13.

NYILATKOZAT

Hó:

Hó:
Város:

Berettyóújfalu

Ajtó:

Emelet:

Lépcsőház:

Nap:

Nap:
11.

E-mail:

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 kommunikációs anyagokat a Rendszergazda a fent megadott elérhetőségeimre eljuttassa.

Dátum: ………………………………………………………
Személyes átvétel esetén kitöltendő:

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

A Berettyóújfalu Kártyámat a mai napon átvettem:
Dátum: ………………………………………………………

Aláírás: ………………………………………………………

* Kitöltése nem kötelező.
Adminisztrátor kódja:

Ügyintéző tölti ki:
Bemutatott okmány típusa:

személyi igazolvány:

vezetői engedély:

útlevél:

lakcímkártya:
Berettyóújfalu kártya személyes igénylőlap
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Projekt Dekor Kft.

„Cerka” Papír-írószerbolt

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 %

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 %

Gami Consulting

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

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 társadalombiztosítás által nem támogatott készítményekre: 5 %

Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 54/400-941; 30/316-5756
info@szamitogep-haz.hu; www.szamitogep-haz.hu
Számítógép, laptop alkatrészek kiskereskedelme.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

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 %

Puskin u. 20. Tel.: 54/401-619
E-mail: winklerpapirker@gmail.com
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás

MOMO Divat Outlet

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%

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 %

Jázmin 2003 Bt.

Számítógépház

Winkler Papírker

trendy036@freemail.hu
Női divatáru. Alkalmi ruhától a
hétköznapiig.
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 %

Bajcsy-Zsilinszky u. 11. Tel.: 06-30/525-8845
E-mail: kotit@freemail.hu
Mártírok u. 1
Vágott és művirágok, cserepes növények
momogyermekruhazatdivatoutlet@gmail.com
árusítása. Koszorúk, sírcsokrok, alkalmi
Női és férfi ruházat,
csokrok készítése kedvező áron.
világmárkák outlet áron.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

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 %

EMI Tapéta

Kossuth u. 4. Tel.: 54/402-081
E-mail cím: ibolyapatika@freemail.hu
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 3-5%

Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés
Oláh Zs. u. 3. Tel.: 54/404-934; 06-30/236-6931
E-mail: keleniko75@freemail.hu
Ajándék, lakásfelszerelés, lakástextília –
ágyneműk, konyhai dolgok, lakberendezés – kis
bútorok, Tiffany lámpák, képek értékesítése.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Szolárium Szalon

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 %

Ibolya Gyógyszertár

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.

„TRENDY” Divatáru Üzlet
József A. ltp. A/6. Tel.: 30/322-2748

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 %

Berettyó Pék ’2007 Kft.

Ady E. u. 6. Tel.: 54/400-386
berettyopek2007@freemail.hu
Cukrászati termékek,
apró sütemények, kenyér
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 5 %
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BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP

Iktatószám:

elfogadóhelyek számára

Cég elnevezése:

A BERETTYÓÚJFALU kártyabirtokosok számára nyújtott kedvezmény mértéke:
Cég rövidített neve:

%

Cégjegyzék szám:

Kártyaelfogadó-hely „fantázia” neve:
4100 Berettyóújfalu

Házszám:

Utca:

Internet cím:

E-mail:
Fax, egyéb:

Telefonszám:

Székhely:
Képviselő adatai:
Szig száma:

Képviselő neve:
Telefonszáma:

E-mail:

Az üzlet honlapra (egyéb kommunikációba) kerülő adatai:
Neve:
4100 Berettyóújfalu

Házszám:

Utca:

Internet cím:

E-mail:
Fax, egyéb:

Telefonszám:
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.
Cégszerű aláírás:
Dátum:

Berettyóújfalu kártya regisztrációs űrlap elfogadóhelyek számára - Berettyóújfalu kártya dokumentum
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Szolgáltatás
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

Időszak

Ár

Ár
Berettyóújfalu
Kártya
kedvezménnyel

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

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%

Otti-Geo Földmérő Kft.
Kádár u. 87. Tel.: 30/696-3722
Földmérés, ipari- és útépítési geodézia,
telekalakítási munkák.
Berettyóújfalu Kártyakevezmény: 5 %

Jani Csárda

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%

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%

Lama-Ép Kft.

Stettner Gabriella Kéz- és
Lábápoló, Műkörömépítő

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%

József A. utca 7. Tel.: 20/806-5525
Hölgyek és urak kéz- és lábápolója.
Szeretettel várom kedves vendégeimet.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

ORIGO Sport

Bűbáj Szolárium

Dózsa György út 8-10.
Tel.: 54/ 404-262
E-mail cím: origosport@gmail.com
Sportszer és sportruházat
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:

Dózsa Gy. u. 8-10. Tel.: 30/405-2712
tagagyorgy@freemail.hu
Szolárium szolgáltatás.
Berettyóújfalu Kártyakedvezmény: 10 %

5%

Simi Vendégház

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%

Angel Fehérnemű üzlet
Dózsa György út 8-10. Körépület
Női- és férfi fehérneműk, pizsamák,
köntösök, fürdőruhák, bizsuk, illetve egyéb
kiegészítők széles választékát kínáljuk.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

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%

Balogh Tanya 23.
Tel.: 06-70/427-7526
E-mail: simonne102@citromail.hu
Családi-baráti főzésekhez helyszín
napközben vagy éjszakára is. Kiadó
Vendégház összesen 6 fő elszállásolását
biztosítja, illetve az udvaron sátorozási
lehetőséget is biztosítunk.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Euro-one

Helga és Riki Bt.

Dózsa György út 50. Tel.: 20/ 419-21-25
Gyermek pelenka, törlőkendő gyorstisztítás
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5%

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%
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Kirándulás a tarpai pálinkaünnepre
Szeptember 24-én szombaton a Sinka István
Városi Könyvtár kirándulást szervez a Felső
Tisza-vidékre. Az útvonal: Mátészalka, Tiszacsécse (Móricz emlékház), Tiszakóród (bukógát),
Túristvándi (vízimalom), Szatmárcseke (Kölcsey

emlékház, csónakos fejfás temető), Tarpa
(pálinkaünnep, szárazmalom), Csaroda (református templom), Tákos (református templom).
A részvételi díj előreláthatólag 4000,-Ft.
Jelentkezni, részvételi díjat befizetni a
könyvtárban szeptember 19-ig (hétfő) lehet.
Mindenkit szeretettel várunk.

Hirdessen a Bihari Hírlapban!
Tel.: 54/500-299
Lapzárta: szeptember 29.
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Turzó József személyében új edző irányítja
június közepétől az MVFC csapatát. A fiatal
edző igen hamar komoly feladatot kapott, de
saját elmondása szerint is úgy gondolja képes
lesz megfelelni a nagy elvárásoknak. Az első
két hazai mérkőzés sorsdöntő lesz, hiszen a
brazilokkal megerősödött Aramis nagy ellenfél

Új korszak az MVFC-nél
Következő ellenfelünk szeptember 12-én, az
igen erős csapattá vált Aramis lesz. Szeretettel
várunk minden szurkolót, most már az új
helyszínen a Morotva Ligetben, a Pálfi István
rendezvénycsarnokban. Jegyáraink minimális
mértékben változtak, a felnőtt belépő 600
forintba, a női, a nyugdíjas és a gyermek (14
éves korig) pedig 400 forintba kerül.
- Milyen esélyünk van ebben a szezonban?
- Új korszak kezdődik a csapat életében, hiszen
a helyi fiatalok, akik végigverték az egész
országot is megnyerték az U-19-es bajnokságot, helyet fognak kapni az új csapatban.
Ugyanúgy, ahogy a Nagy Pista, Nagy Tamás,
Lovas Norbert-féle „korszakban”- ők is megkapták az esélyt a nagy csapatba kerülésre szintén ebben gondolkodom egy-két fiatal
játékos tekintetében. Szeretném, ha tudatos és
elhivatott munkával ők is eljutnának akár a
magyar válogatottsághoz is. Ezáltal is szeretném
a helyi futsal „értékeket” megőrizni és a tehetségeket támogatni. Két játékost igazoltunk, az
egyik a Gödöllő csapatából érkező Nagy

Roland, a másik az Üllő FC-től hozzánk igazoló
Póta Balázs. A fiatalok között említésre méltó az
U-19-es bajnok csapatból felkerülő Gyöngyösi
Norbert Derecskéről, Szabó Péter Szentpé-

Új edző irányítja az MVFC csapatát
lesz, a Huszárok csapata pedig igen „húzós”
presztízscsatának ígérkezik. Az új edzőnek még
élő szerződése van a Huszárok csapatával egy
évre van kölcsönszerződése a berettyóújfalui
alakulattal:
- A Huszárok csapatánál voltam, illetve valamilyen szinten még vagyok is edző, hiszen egy
évre adtak „kölcsön” az MVFC-nek. Itt kezdtem
a Futsal pályafutásomat és soha nem távolodtam el a csapattól. 13 éves kapcsolat fűz Mezei
Józsefhez és csapatához. Július elején keresett
meg és igen könnyen megállapodtunk.
- Fogalmaztak-e meg elvárást veled szemben?
- Természetesen a legjobb négybe kerülés a
célkitűzés. Ez igen nehéz feladatnak ígérkezik,
pláne annak fényében, hogy a tavalyi csapatból hat játékos nincs vagy sérült. Tamás László és
Nyéki Sándor sem fogja már segíteni alakulatunkat. A személyi változások miatt teljesen új
játékstílust próbálok kialakítani és ebbe
próbálom beilleszteni a rendelkezésemre álló
futsalosokat. Fegyelmezett, mégis improvizatív
futsalt, amolyan spanyol-portugál stílust
próbálok „meghonosítani”. Vegyes a keret, a
fiatalokra is komoly szerep várhat, ha fel
tudnak nőni a feladathoz. Azon is sok múlik,
hogy a tapasztalt játékosok mennyire tudnak
azonosulni az én elképzeléseimmel. Július 18-án
terszegről, Baranyai Péter Miskolcról és Dávid
fiam, aki a harmadik számú kapus lesz a csapatnál. Próbajátékon volt nálunk egy Rafinha nevű
brazil fiatal játékos, aki sem technikai, sem
erőnléti szempontból nem ütötte meg az elvárt
szintet, ezért őt hazaküldtük.
NB II-ben az idén nem indítunk csapatot,
viszont a nagy csapat mellett U-19-es, U-17-es
és U-15-ös alakulatot is nevezünk az aktuális
bajnokságokba. A távozók között található
Sáfár Tóni, aki egy Kanári-szigeteki másodosztályú spanyol csapathoz igazolt. Szintén
távozott csapatunkból Viktor Cosmin, aki
valószínűleg nem focizik, hiszen játékengedélyét
nem kérte ki, tudtommal testvéréhez utazott
Szicíliába. A sérültek között is olyan játékosok
találhatók, akik nélkül igen nehéz hoznunk a
győzelmeket, hiszen Nagy Tamás és Rábl János
térdszalag szakadás utáni műtétből lábadoznak. Utóbbi valószínűleg csak 2012-ben fog
tudni pályára lépni. Leo Mendes az utolsó
bajnoki fordulóban sérült meg, lábfeje mind a
mai napig nem gyógyult meg teljesen.
Talán a legnagyobb változás a csapatnál, hogy
új edző irányítja ezután a gárdát, hiszen eddigi
trénerünknek lejárt a szerződése. Turzó Józsefre
vár, hogy sikerre vigye az MVFC csapatát.
Nagyban köszönhető neki, hogy akkoriban az
NB I-be felkerültünk. A Huszárok csapatánál is
edzősködött, illetve 2004-től folyamatosan
jegyzetelte a tapasztalatokat és képezte
magát, így számomra egy hiteles, sokat tapasztalt futsalosnak számít. Sokat és elhivatottan
dolgozik, így ha nem bízza el magát igen
magasra juthat az edzői szakmában. Kívánom
neki, hogy sikeres edzővé váljon, hiszen akkor a
Rinyu Sándor
csapatunk is sikeres lesz.

Lapzárta:
szeptember 29.

kezdtük meg a felkészülést napi két edzéssel. Az
edzőmérkőzések között a Huszárok, a román
bajnok Marosvásárhely és a Szeged csapatai
szerepeltek. A nyitó forduló óta kedden
pihenőnap, szerdán három edzés, csütörtökön
kettő és pénteken-szombaton egy-egy tréning
szerepel. A bajnoki mérkőzések idegenben is és
itthon is hétfőnként lesznek.
Szeptember 12-én, 19.30 órakor „debütálunk” itthon és igen komoly nehézségű összecsapásra számítok. Az Aramistól senki nem
távozott, viszont komoly erőket sikerült mozgósítaniuk, többek között három brazil játékost is
igazoltak. El kell mondani, hogy nem mi vagyunk
a mérkőzés esélyesei, ettől függetlenül
természetesen mindent megteszünk a győzelemért. A szurkolók türelmét kérem, hiszen amíg
nem épül fel teljesen csapatunk, átmenetileg
eredménytelenebbnek
tűnhetünk
(tavaszi
szezonra). Tartsanak ki a csapat mellett és
bízzanak továbbra is a fiúkban.
Trencsényi János, Lovas Norbert és Pallai
Gábor személyében válogatott játékosaink
öregbítik a gárda hírnevét. Lengyelországban
úgynevezett Visegrádi négyes tornán szerepelnek a magyar válogatottban (LengyelországCsehország-Szlovákia és Magyarország).
Rinyu Sándor

II. Extreme Day
Extreme Day nevet viselő extrém sportnapot
tartottak, augusztus 13-án, a BUSE pálya
melletti skate parkban.
A versenyen amatőr deszka és agresszív görkorcsolya, azaz inline kategóriákban mutathatták meg tudásukat az arra vállalkozó kedvűek.
A selejtező délután 13.00-tól kezdődött, a
pályát egyszerre 2 deszkás használhatta 2
perces köridőig.
Fontos volt, hogy a versenyzők nem egymás
ellen „küzdöttek”, hanem a zsűri által adott
pontokért. A továbbjutó deszkások az
elődöntőbe kvalifikálták magukat.
Délután kettőtől a görkorcsolyásoké volt a
főszerep, a versenyzőket 4-5 fős csapatokra
osztották, és 10 perc alatt úgynevezett
„jammelésben” pakolhatták oda legjobb
trükkjeiket.
Görkori kategóriában elődöntő nem volt,
egyből a döntőbe jutottak a skater-ek.
A deszkások elődöntőjét az inline, illetve a
deszka döntő követte. A közönség nagy
örömére úgynevezett best trick-re is sor került,
ahol a versenyzők a legjobb, leglátványosabb
trükkjeiket mutatták meg, melyet a zsűri
különdíjjal értékelt.
BTV
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