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Interjú Galló Ferenccel
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A kínai és magyar tulajdonban lévő Orient
Solar Gyártó és Kereskedelmi Kft.
napelem gyártó üzemet szándékozik
megépíteni városunkban.

Fizető parkoló rendszer
bevezetése szükséges
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Elkészült a központi részen található
várakozóhelyek foglaltságának vizsgálata, melynek célja a város díjfizetős
parkolási rendszerének kialakítása.

Felavatták Kádár vitéz szobrát
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Kádár vitéz alakja tipikus megtestesítője a
hős katona eszményének, ugyanis katonaeszmény nélkül nincs önálló állami lét.

„A napelem gyártó üzem mintegy 800 fő számára teremt munkalehetőséget.”

Két forduló után élen a bajnokságban a
BMSE
A nyáron jócskán átalakították az NB II-es
kézilabda bajnokság rendszerét, a korábbi
hatszor tízcsapatos csoportból, öt tizenkettes
csoport lett. Ebben az évben egyszerű
oda-visszavágós rendszerben bonyolódik a
pontvadászat, vagyis nem lesz rájátszás. A
BMSE továbbra is az Észak-keleti csoportban
szerepel, több ismerős és még több egyelőre
ismeretlen csapattal. Nekünk, akiknek elsődle-

ges célunk a bennmaradás, a változtatás azt
jelentette, hogy már az első meccseinken is
maximálisan koncentrálnunk kell, hiszen nem lesz
lehetőségünk a javításra.
Szeptember 17-én, az első bajnoki
mérkőzésünkön rögtön azt a Fehérgyarmatot
fogadtuk, akik tavaly alaposan elvertek minket,
folytatás a 16. oldalon

2 ÖNKORMÁNYZAT

A kulturált lakókörnyezettől a Bursa Hungaricáig

Szeptember 29-én ülésezett a képviselő testület.
A napirendi pontok tárgyalása előtt került sor a
Kulturált Lakókörnyezetünkért díj átadására. Király
Sándor, a településfejlesztési bizottság elnöke
elmondta: 19 éve tart a nemes mozgalom, melynek
eredményeként a mostani - Boruzs Imre, Balázs
József, Kovács Károlyné alkotta - bizottság
megtekintette és elbírálta a 9 pályázatot. Hat
oklevelet és három díjat nyújtott át az elnök: I.
Szénási Sándor, Wesselényi u. 42., II. Dorogi Lajos,
Budai Nagy Antal u. 4., III. Dúró Kálmán, Arany
János u. 14. szám alatti lakosok portája lett.
Meghallgatta és elfogadta a testület a HajdúBihar megyei Temetkezési Vállalat 2010. évi
működéséről szóló beszámolót.
Elfogadta a testület a Gróf Tisza István Kórház
két és félmilliárdos beruházásának az EU Önerő
Alaphoz benyújtott pályázatát, melynek mértéke
az önerő 50 százaléka lehet. Így a szükséges 244

millió forintos önerő 122 millió forintra csökkenthető.
Az önkormányzat 2011-ben is – a korábbi
évekhez hasonlóan – pályázik a Bursa Hungarica
önkormányzati
ösztöndíjpályázatra.
Ennek
értelmében ötmillió forintot biztosít költségvetéséből, mely több, mint 140 pályázó támogatását
teszi lehetővé, hangzott el az ülésen. A pályázat
kiírásáról a város honlapján, illetve a későbbiekben
olvashatnak.
Szintén elfogadta a képviselő testület a Bessenyei
György Szakközépiskola és a Modern Üzleti
Tudományok
Főiskolája
között
létrejövő
együttműködési megállapodást. Ennek értelmében
a jövő tanévtől érettségire épülő három szakmában
indítanak képzést. Az indítás feltétele legalább
húsz fő jelentkezése. A képzésben részt vevő
tanulók – amennyiben felsőfokú tanulmányaikat a
Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján folytatják –
a krediteket tanulmányaikba beszámítják.

Fejleszt a Hajdú Volán
Megkezdődtek az autóbusz közlekedés műszaki
infrastruktúrájának és utas tájékoztatásának
fejlesztései a Hajdú Volán Zrt. debreceni
telephelyein, valamint Berettyóújfaluban és
Hajdúszoboszlón.
A Debrecenben tartott projektnyitó sajtótájékoztatón elhangzott, Berettyóújfaluban, modern
utastájékoztatási rendszert építenek ki, illetve
korszerűsítik, megszépítik az autóbusz állomást.
A fejlesztések során a Debrecenben található
járműjavító- és tároló telepeket, a telepek
épületeit modernizálják, illetve új javítókarbantartó célú épületeket is létesítenek.
Zilahi Sebess Géza vezérigazgató elmondta, az
elsődleges cél, hogy a buszközlekedést korszerű
műszaki háttérrel tudják fenntartani. Az elnyert
pályázatnak köszönhetően a jövőben nemcsak a

géppark, hanem az azt kiszolgáló létesítmények
és a háttérszolgáltatások is fokozatosan megújulnak. Ez mindenképpen minőségi ugrást jelent, mivel
hosszútávon tudják kielégíteni az igényeket.
A főként Debrecenre fókuszáló projektben
Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu állomásai is
átalakulnak, hiszen mindkét helyszínre autóbuszközlekedéshez kapcsolódó forgalomirányító
kamerarendszereket építenek ki. Az utas kiszolgálás színvonalát ablakátbeszélő szettekkel, valamint
nyilvános, internet alapú utastájékoztató
terminálok telepítésével kívánják növelni. A projekt
részét képezi továbbá korszerű utcabútorok,
virágládák és hulladékgyűjtők elhelyezése is.
A helyi vonatkozású beruházások várhatóan
október folyamán befejeződnek.

Határtalan őszköszöntés

Immár ötödik alkalommal rendezte meg az Arany
János Gyermekotthon a Hajdú-Bihar megyei és a
Bihar megyei gyermekotthonok focicsapatainak
körmérkőzését, az őszköszöntő jegyében.
Fodor István igazgató köszöntőjében kiemelte,
hogy idén is sikerült bővíteni a csapatok számát,
hiszen a megyei önkormányzat – élén Bodó
Sándor elnökkel, Muraközi István polgármester
csapatkapitánnyal – még két csapat játszott: a
TÖMB 2002 Kft. és a Tesco sportszerető felnőttjei.
A felnőttek összecsapásában 1. a TÖMB 2002
Kft., 2. a Tesco, 3. a megyei önkormányzat csapata. A gyermekotthonok versenyét a házigazdák
nyerték, 2. Komádi, 3. Nagyvárad csapata.
Gólkirály szintén az újfalui Mező Tibor lett, a
legjobb kapus Madarász Zsolt (Hajdúszoboszló),
a legjobb játékos a nagyváradi Hendre Ionel.
Miközben a 12 lakásotthon között főzőverseny
zajlott, addig a kisebbek aszfaltrajzversenyen,
arcfestésen, motoros bemutatón vehettek részt.
A finomabbnál finomabb ételek kóstolása után
a következő sorrend alakult ki: 1. Gyöngyvirág –
tálcán sült karaj, csirkemell, csirkecomb, különböző
fűszerezéssel, kétféle salátával. 2. Tüskevár –
tárkonyos csirkemell magyar színekben. 3.
Galagonya – káposztás csülök.

Elkészült a bölcsőde bővítése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
családját, barátait 2011. október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi eseményeire.
Muraközi István polgármester
10 óra
Ünnepi istentisztelet a református templomban
11 óra
Megemlékezés az ’56-os emlékműnél
Ünnepi beszédet mond:

Pálfi Anikó

Berettyóújfalu alpolgármestere

A rendezvényen közreműködnek
az Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző és
Közgazdasági Szakközépiskola tanulói, valamint
az Ifjúsági Fúvószenekar
2011. november 4. 18 óra
Gyertyagyújtás a Népligeti Kopjafánál az
1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emlékére

A megnövekedett bölcsődei igények kielégítése
miatt pályázott az önkormányzat a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde bővítésére. A nyertes pályázat
következtében elkészült a bővítés, melynek projektzáróját a napokban tartották.
Pálfi Anikó a megjelentek előtt ismertette az
előzményeket, melyekről elmondta: a rendszerváltás után megszűnt a bölcsődei ellátás a
városban, ám idővel törvény írta elő a tízezer
lakos fölötti települések esetében a kötelező
bölcsődei ellátás biztosítását, mint önkormányzati feladatot. Az időközben beindított három
csoportszobás bölcsőde kevésnek bizonyult, így az
önkormányzat annak bővítésére és felújítására pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi
Operatív Program keretében, s nyert 85
százalékos támogatást, 62 millió forint összegben.
Az önkormányzat részéről 3 millió 780 ezer forint
önerőt kellett mellétennie.
Egy új csoportszobát alakítottak ki, így a
korábbi 36 gyermek helyett 54 gyermeket tudnak
felvenni. Pálfi Anikó reményét fejezte ki amiatt,
hogy a bővítéssel hosszú távon sikerül kielégíteni a
bölcsődés korú gyermekek ellátását a városban.
A beruházás keretében új melegítőkonyha épült,
megújult
képújság
megújult
az udvar
is, 600 oldalain!
négyzetméteren
leburkolták, árnyékos
udvart alakítottak ki,
Tel.: játszó
402-286
új bútorokat, játékokat szereztek be, az épületet
akadálymentesítették.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 20%

Hirdessen a Berettyó TV

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Hazánk első kínai zöldmezős beruházása
Berettyóújfaluban épül meg

KÖZÉLET

Interjú Galló Ferenccel, az Orient Solar Kft. ügyvezetőjével
Korábban már hírt adtunk arról, hogy a kínai és
magyar tulajdonban lévő Orient Solar Gyártó és
Kereskedelmi Kft. napelem gyártó üzemet
szándékozik megépíteni városunkban, az ország 33
leghátrányosabb kistérsége egyikének, a biharinak a
központjában. Galló Ferenc ügyvezetőt arról kérdeztük, milyen szakaszában van a projekt.

- A már említett egyik leghátrányosabb térségben
ez egy jelentős munkahelyteremtő beruházás tehát.
Élvezik-e a kormány támogatását?
- Augusztus 29-én egy jelentős mérföldkőhöz
érkezett a projekt. Ekkor kaptuk meg ugyanis
Matolcsy György nemzetgazdasági minisztertől azt
a hivatalos értesítést, amely szerint a támogat-

programokról. A következő hónapokban aztán
felgyorsultak az események. Megalapítottuk az
Orient Solar Kft-t, mely magyar székhelyű, a
magyar törvények szerint működik. Piackutatást
végeztünk, kiválasztottuk a területet, s elkészítettük
az üzleti és marketing tervet. Idén márciusban a
kínai partnerek látogattak hazánkba, s jóváhagy-

- A projekt megvalósítása az ilyenkor szokásos
előkészítési stádiumában van. Az már eldőlt, hogy a
hamarosan megvalósuló napelem gyártó üzem
három műszakban mintegy 800 fő számára teremt
munkalehetőséget. Jelenleg folynak az üzem
tervezési munkálatai. Szeptember végén pedig
szeretnénk a hatóságoknak benyújtani az úgynevezett engedélyezési tervdokumentációkat.
- Mekkora beruházás lesz ez, s mikor indul meg az
építkezés, illetve a tényleges gyártás?
- A beruházás összköltsége 12 millió 774 ezer
230 euro. Az ütemterv szerint idén októberben
elkezdődnek a területrendezési munkálatok, s az év
végén sor kerülhet az alapkőletételre. A gyártósor
betelepítését 2012 májusában tervezzük, a gyár
üzembe helyezése és a termelés beindulása tehát
egy éven belül megtörténik.

hatósági feltételeket megvizsgálva, a beruházás
jogosult lehet a kormány egyedi döntése alapján
történő támogatásra. Ez nagyon fontos számunkra,
hiszen a kínai partnerek ez alapján egyértelmű
jelzést kaptak arra vonatkozóan, hogy a magyar
kormány partner a projekt megvalósításában.
- Milyen előzményei voltak ennek a kínai-magyar
vállalkozásnak?
- 2010 augusztusában egy szakmai delegáció
élén jártam Kínában, ahol Su Xiuli asszony – az
Orient Solar Kft. többségi tulajdonosa – partnereket keresett a napelem-gyártás területén. Ezután
még november elején részt vettünk egy pekingi
kiállításon, ahol Becsey Zsolt külgazdaságért felelős
államtitkár a szakmai programot követően tájékoztatta a kínai partnereket a magyarországi fejlesztési lehetőségekről, a befektetés ösztönző

ták a kiszemelt terület megvásárlását, valamint
eredményes tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumban. A nyári hónapok
intenzív előkészítési munkálatokkal teltek, s júliusra
összeállt az a projektdosszié, amely a fejlesztés
pontos leírását tartalmazza.
- Ha megvalósul a beruházás, tervezik-e a
termelés további bővítését?
- Igen. Középtávú terveink közt szerepel, hogy
három év múlva egy újabb, ugyanekkora kapacitású üzem kerül kialakításra, amelyet két év múlva
még egy követ. Akkorra már az üzemben
foglalkoztatottak száma meghaladja a kétezer főt,
amely jelentős mértékben csökkenteni fogja a Bihari
térséget sújtó munkanélküliséget.
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KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÁS
a fizető parkoló rendszer bevezetéséhez szükséges 1988. évi I. törvény 15. §. szerinti telítettségmérés eredményéről
A NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft.
megbízásából a PROCOORD Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, lett kiválasztva, hogy elkészítse
Berettyóújfalu
központi
részén
található
várakozóhelyek foglaltságának vizsgálatát. A
vizsgálat célja, Bettyóújfalu Város parkolási
rendeletének előkészítése, valamint a díjfizetős
parkolási rendszer kialakítása, amely lehetőséget
biztosít hosszabb távú tervek (meglévő, nem
kiépített parkolóhelyek kiépítése, közlekedési
infrastruktúra fejlesztése) megvalósításához.
Tervezési feladat
A díjfizetős parkolási rendszer bevezetésének
feltételeit az 1988. évi I. törvény 15. §.
tartalmazza. 15/A. § (3) bekezdés szerint „Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott
időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek
átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a
70%-ot meghaladja.”
Első feladat a vizsgált terület részterületekre
történő felbontása. Ezt követően helyszíni méréssel
meghatározható az egyes területrészek parkolási
lehetősége, várakozóhelyek darabszáma. A
vizsgálat minden ténylegesen kijelölt, illetve egyéb
szabályos, vagy szabálytalan parkolási helyet is
tartalmaz.
A mérési időszakokat a bevezetendő díjfizetési
időszakon belül kellett kiválasztani oly módon,
hogy figyelembe kellett venni az egyes övezetekben található egészségügyi létesítmények
rendelési idejét, a szolgáltató létesítmények
ügyfélfogadási rendjét és a kereskedelmi
létesítmények nyitva tartását.
Fentiek alapján a mérési időszakok az alábbiak
szerint lettek kialakítva:
a hétköznapi ügyfélforgalommal rendelkező
létesítmények, illetve a lakóterületek környezetében az átlagos hétköznapokon napi 2 x 2 órás
(délelőtt két óra – délután két óra) mérés, a piac
környezetében a csütörtöki, illetve szombati
piacnapokon napi 1 x 4 órás (délelőtti) mérés, a
Millenniumi úton, az átlagos hétköznapokon napi 2
x 2 órás (délelőtt két óra – délután két óra) és a
szombati piacnapon napi 1 x 4 órás (délelőtti)
mérés történt.
Az átlagos foglaltság meghatározásához a napi
2 x 2 óra illetve napi 1 x 4 óra időtartamú
méréseket helyszínenként két egymást követő
héten, heti két napon végezték.
A felmérés során a járművek rendszámának
utolsó négy karaktere is rögzítésre került, amely
lehetőséget biztosított a parkolási időtartamok
megismerésére, a parkolások forgási idejének
vizsgálatára. A felmérés 2011. augusztus 16. és
2011. augusztus 31. között történt.
Vizsgált területek
Bessenyei lakótelep és környéke:
az Árpád utca Kossuth Lajos – Dobó utcák közötti
szakaszán lévő kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (40 db), a lakótelep 22-25. sz. alatti épületek
(szolgálati lakások) előtt található kiépített,
merőleges állású parkolóhelyek (24 db), az Árpád
utca Dobó – Rákóczi Ferenc utcák közötti szakaszán
található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek
(64 db), a lakótelep Dobó utcai szakaszán, faházakban működő üzletek (élelmiszerbolt, söröző, stb.)
mögött található zúzottkő alapú, párhuzamos állású

parkolóhelyek (17 db), a Rákóczi Ferenc Általános
iskola melletti zúzottkő alapú, merőleges állású
leállóhelyek (13 db), a Sportcsarnok mellett található
zúzottkő alapú, merőleges állású leállóhelyek
(12 db), a Szakképző Iskola melletti kiépített,
párhuzamos állású leállóhelyek (13 db), a lakótelep
1-3. sz. alatti épületsor előtti kiépített, párhuzamos
állású leállóhelyek (10 db), a lakótelep 6-10. sz.
alatti épületsor mögötti kiépített, merőleges állású
parkolóhelyek (26 db), a Lehel utca északi oldalán
található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek
(16 db).
A vizsgált területrészen összesen 235 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága: 74 %
József Attila lakótelep és környéke:
a Rendőrkapitányság mögötti kiépített, merőleges
és ferde állású parkolóhelyek (20 db), a József
Attila lakótelep A épületsora előtti kiépített,
párhuzamos állású leállóhelyek (25 db), a József
Attila lakótelep B épületsora előtti kiépített,
merőleges és ferde állású parkolóhelyek (16 db), a
József Attila lakótelep C, D, E épületsorai mögötti
kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (34 db),
az Oláh Zsigmond utca Kossuth utcai
csatlakozásánál lévő kiépített, ferde állású
leállóhelyek (19 db), az Oláh Zsigmond utcán (A,
C, D épületsor déli oldala mellett) lévő kiépített
párhuzamos állású leállóhelyek (11 db), az Oláh
Zsigmond utcán a József Attila utca
csatlakozásánál lévő kiépített, merőleges állású
parkolóhelyek (11 db), a Bajcsy-Zsilinszky Endre
lakótelep 18-20. és 22-24. sz. alatti épületsorok
előtti kiépített, merőleges parkolóhelyek (21 db), a
Bajcsy-Zsilinszky – Oláh Zsigmond utcák közötti
egyirányú út mellett található kiépített, párhuzamos és merőleges állású parkolóhelyek (27 db), az
Oláh Zsigmond utca és az egyirányú út sarkán
található üzletház előtti kiépített, merőleges állású
leállóhelyek (5 db), a Bajcsy-Zsilinszky utcán
található orvosi rendelő előtti merőleges állású
parkolóhelyek (8 db).
A vizsgált területrészen összesen 197 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága: 73 %
Polgármesteri Hivatal és környéke:
a Kádár utcán (Dózsa György utca csatlakozásánál)
található kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek
(12 db), a Bocskai utcán (Dózsa György utca
csatlakozásánál) található kiépített, párhuzamos
állású leállóhelyek (5 db), a Polgármesteri Hivatal
épülete mögötti térburkolattal ellátott területen
kijelölt merőleges állású parkolóhelyek (51 db), a
Mártírok útja - Csokonai Vitéz Mihály utca - Bocskai
utca – által határolt területen megépített
társasházak északi frontja előtt (Mártírok útján)
található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek
(15 db), a Mártírok útja - Csokonai Vitéz Mihály utca
- Bocskai utca – által határolt területen megépített
társasházak nyugati frontja előtt (Csokonai Vitéz
Mihály utcán) található zúzottkő alapú, merőleges
állású leállóhelyek (28 db), a Mártírok útja Csokonai Vitéz Mihály utca - Bocskai utca – által
határolt területen megépített társasházak déli
frontja előtt (Bocskai utcán) található kiépített,
merőleges állású parkolóhelyek (12 db).
A vizsgált területrészen összesen 123 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága: 72 %

Millenniumi út:
a Millenniumi út jobb és bal oldalán található
kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (54 db),
a Millenniumi út nyugati oldala mellett található
társasház előtt kiépített merőleges állású
parkolóhelyek (19 db).
A vizsgált területrészen összesen 73 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága hétköznap: 73 %
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága szombaton: 87 %
Piac:
a Népliget utca Kádár utcai csatlakozásánál
található zúzottkő alapú, merőleges állású
parkolóhelyek (15 db), a Népliget utcán található
kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (38 db),
a Piac déli részén található (Népliget utcáról
megközelíthető) zúzottkő alapú, merőleges állású
parkolóhelyek (42 db).
A vizsgált területrészen összesen 95 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága: 93 %
Kórház környéke:
az Orbán Balázs tér Tardy utca felőli behajtó ágán
található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek
(9 db), az Orbán Balázs tér Tardy utca felőli
kihajtó ágán található kiépített, párhuzamos állású
parkolóhelyek (6 db), a Tavasz körút Tardy utca
felőli csatlakozásánál lévő kiépített ferde állású
parkolóhelyek (15 db), a Tavasz körút felől
megközelíthető Gyermekorvosi Rendelő előtt
található kiépített, ferde állású parkolóhelyek (17
db), a Krúdy Gyula utca Tardy utcai
csatlakozásánál lévő zúzottkő alapú, merőleges
állású parkolóhelyek (14 db), a Tardy utcán
(Kórház déli határvonala) a burkolatszélen és
útpadkán kijelölt párhuzamos leállóhelyek (30 db),
a Kerekes Gyula utca Lenkei utcai csatlakozásánál
lévő zúzottkő alapú, merőleges állású parkolóhelyek (3 db), a Kerekes Gyula utcán (Tüdőgondozó
előtt) található kiépített, merőleges állású
parkolóhelyek (30 db).
A vizsgált területrészen összesen 124 db
várakozásra alkalmas parkolóhely található.
Parkolóhelyek átlagos foglaltsága: 78 %
Összegzés:
A tanulmányban szereplő felmért területeken,
Berettyóújfalu Városában összesen 847 db
várakozásra alkalmas parkoló található a fenti
megoszlás szerint, ami a fizető parkoló rendszer
bevezetése után alkalmas a gépjárművek szabályos parkolására.
A parkolóhelyek átlagos foglaltsága mindenhol
meghaladta a törvényben előirányzott 70%-ot, sőt
a Millennium úton a szabálytalan parkolás miatt
szombati napon 9.00 és 9.30 óra között elérte a
104%-ot! Ezek az eredmények is azt mutatják,
hogy Berettyóújfaluban a megnövekedett
gépjárműállomány szabályos parkolását a fizető
parkoló rendszer bevezetésével célszerű
biztosítani, tovább szabályozni!
Ezen felmérés keretében a fenti területeket jól
körülhatárolóan pontos kijelölésre kerültek még az
egyes fizetőparkolók zóna határai is.
A tanulmány teljes egészében megtekinthető
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatal műszaki
irodájában.
Krisztik Csaba
ügyvezető igazgató
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
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Felavatták Kádár vitéz szobrát

Újabb köztéri szoborral gazdagodott városunk, a Szent István téren felavatták a Magyar Örökségdíjas Györfi Lajos szobrászművész alkotását, Kádár vitéz monumentális lovas szobrát.

A szeptember 23-i ünnepség a volt Megyeháza Fráter László-termében kezdődött, ahol az
érdeklődők és Kádár István leszármazottai előtt
előadások hangzottak el Kádár vitéz életéről,
koráról. A tragikus körülmények között elhunyt
Kádár István koráról, II. Rákóczi György török
háborújáról B. Szabó János hadtörténész tartott
előadást, míg Kádár vitéz ősi származását
Kazinczy István, a kőrösladányi Helytörténeti
Gyűjtemények Háza vezetője boncolgatta.
Antropológiai és genetikai kutatásokkal bizonyította Kádár vitéz családfáját Mécsné Bujdosó
Gyöngyi. Kádár vitéz helyi kutatója, egyben a
Berettyóújfalu
Városáért
Közalapítvány
kuratóriumi elnöke, Kocsis Csaba író elmondta: a
csatamezőn elhunyt Kádár vitéz halálának 350.
évfordulóján kívánták felavatni a lovas szobrot,
ami nem sikerült, ám az idei évhez is kötődik
jeles dátum: 1651-ben erősítette meg a nemesi
rangot a borosjenői Kádár-családnak II. Rákóczi
György fejedelem.
Pontban a déli harangszóra érkezett az
ünneplő közönség a Szent István térre, ahol a

Itt minden álom úgy törött le…
Szeptember 22-e, 18 óra, a művelődési
központ nagyterme. Hangulatos háttérbeszélgetések. A közönség gyülekezik. A helyi szellemi
gyülekezet, mint már annyiszor, irodalmi estre
vár. Emlékező estre. A nézőtér elcsendesedik. A
három szereplő piros-fehér-zöld gyertyák köré
ül. Erdélyi Márta meggyújt egy gyertyát. Ezzel
kezdetét veszi az emlékest. - Egy költő születésnapját ünnepeljük mindahányan. Egy költőét,
akinek a könyvtár felvette a nevét, mert folyton

Himnusz eléneklése után Mécs Károly érdemes
és kiváló színművész Kádár vitéz balladájából
idézett részleteket. A szobor leleplezése után
Muraközi István polgármester mondott ünnepi
beszédet. A 23-i dátumot jeles események
időpontjaként vezette fel. 1608. május 23-án
kapott Berettyóújfalu kiváltságlevelet, melynek
eredményeként a település kiemelkedett a
környező falvak sorából. A következő jeles
dátum 1956. október 23., az ’56-os forradalom
és szabadságharc évfordulója. – Ma lenne 45
éves az a berettyóújfalui születésű politikus, aki
soha nem feledve gyökereit, Berettyóújfalu és
Bihar érdekeit képviselte a magyar, majd
később az európai parlamentben. 1966.
szeptember 23-án született a tragikusan
fiatalon elhunyt európai parlamenti képviselő,
Pálfi István, akinek emléktáblája a tér túloldalán van, onnan veti ránk vigyázó szemeit. Csak
bízni tudok abban, hogy tetszik neki az, amit lát,
ahogyan fejlődik városa. És következik 1658.
szeptember 23-a, amikor is elhunyt Kádár vitéz,
s ennek az évfordulónak az emlékére állítunk
ma szobrot.
A továbbiakban a polgármester méltatta
Kádár vitéz hősies helytállását, majd a tízszeres
túlerőben lévő tatárok elleni csatában való
elestét. A hagyomány szerint Kádár vitézt a
fején találta el két nyílvessző, s lova egészen
Bakonszeg határáig vitte.
Kádár vitéz alakja népszerű volt sokáig, nem
véletlen, hogy neve a Kisfaludy Társaság
pályázatában is szerepelt Mátyás király és
Toldi Miklós mellett.
2001-ben a város írója, Kocsis Csaba kisregényt adott ki Kádár vitéz útja címmel, s
szorgalmazta egy szobor felállítását is.
Kádár vitéz alakja tipikus megtestesítője a hős
katona eszményének, ugyanis katonaeszmény
nélkül nincs önálló állami lét – utalt a szónok a
későbbi Vitézi Rend hitvallására, hozzátéve,
két éhség gyötörte: a mélyszegény koplalás és
a szellemi éhezés tudata. Az utóbbival még csak
elbírt valahogy, de az előbbi egy átszenvedett
életen át gyötörte. A biblia mellett a Petőfi
kötet, majd Tolsztoj műve után az olvasottság
autodidakta mivolta adta meg neki az erőt
ahhoz az életműhöz, amit máig dicsérünk. –
Tehát a köszöntő után egy műfaji hármasságra
tagolva három ember háromféle módon ünnepli
a fekete bojtárt. Egy verseli, egy énekli, egy
pedig elmeséli. Az „alulsó Magyarország”
küldötte, a Magyar Falu és a Kelet Népe egykor
ünnepelt szerzője így nem megy soha feledésbe.
Versei a Szabadságban, a Komádi és Vidéke c.
lapban, a szlovákiai Magyar Írásban, majd a
Válaszban, a Hídban, a Szabad Szóban, a
Magyar Életben és a Magyar Útban jelentek
meg. A népből jött vésztői juhászköltő táltosos
rigmusain csendben ring a közönség. Egy
pisszenés nem hallik, csak Erdélyi Márta
verselése, Erdei Sándor elbeszélése és Kelemen
Ágota Aranypáva - díjas népdalénekes szépen
csengő archaikus éneke. Mert „Itt minden álom
úgy törött le, Hogy köddé foszlott mindörökre.”
– írta egykoron Sinka István.

hogy a Parlament 2001. június 19-én fogadta el
a magyar hősök emlékének megörökítéséről és
a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt.
Kádár vitéz lovas szobra fogja meghatározni a
következő évszázadokban, hogy emlékeztessen
arra, mi a kötelessége az adott kor magát
hazafinak valló honfiúinak – szögezte le a
polgármester.
Ünnepi beszéde végén azokra is emlékeztetett
a városvezető, akik túlélték a vérzivataros
esztendőket, majd újból és újból nekiláttak az
ország felépítésének, abban a reményben,
hogy élhetőbb világot hagyhassanak az
utódokra.
Az ünnepség csodálatos színfoltja volt Kátai
Zoltán énekmondó szereplése, aki Kádár vitéz
hősies helytállását dicsőítette lant kísérettel.
Prókai Gábor, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus vezetője méltatta az alkotást, mely a
műfaji sokszínűség sorába illik: Kodályt is
megihlette, Kocsis Csaba is írt, most pedig
szobor állít emléket Kádár vitéznek. Györfi
Lajosnak közel kétszáz köztéri szobra van szerte
Európában, de nincs még egy szobrász, akinek
ennyi lovas szobra lenne – tudta meg az
ünneplő közönség. A tardosi vörös mészkőre
állított szobor a véres csatára utal, míg a jellegzetes fizimiska erőteljes fiatalembert tükröz.
Mindkét kezében fegyver van, eleink ugyanis
két fegyverrel vették fel a harcot az ellenséggel. Ló és gazdája együtt látja maga előtt a
harcot, mindkettejükben feszültség van, ám
mindkettő egyet akar: győzni. A református
templom irányába néző Kádár vitéz szobor a
honvédelemről, a hazaszeretetről szól –
összegezte a méltatást a szakember.
A szobor talapzatánál koszorút helyezett el
Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó
alpolgármester és Vitányi István országgyűlési
képviselő, miközben ifjú Kádár Ferenc
tárogatón játszott.
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BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2012.
évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a Beretytyóújfalu Város területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.
Az “A” típusú pályázatot felsőoktatásban
tanuló hallgatók nyújthatják be. Sikeres
pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
legkorábban 2012. március.
“B” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a
fiatalok, akik a 2011/2012. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
felsőfokú
diplomával
nem
rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, akik a 2012/2013.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
kívánnak tovább tanulni.
Sikeres pályázat esetén az ösztöndíj
időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első
féléve. A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.
A pályázati kiírás, és az adatlapok a Polgármesteri Hivatal portáján és a Város honlapján
(www. berettyoujfalu.hu) beszerezhetőek.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a
döntéséről és annak indokáról 2011. december
16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.

Nézze a Berettyó TV adásait!
www.berettyotv.hu-n

Támogatásból beruház
a BERÉPO
Sikeresen pályázott a BERÉPO Nonprofit Kft.
2010-ben a konyha, az ellátotti ebédlő, valamint a
dolgozók szociális helyiségeinek felújítására –
értesültünk
Pattyán
Lászlóné
ügyvezető
igazgatótól, projektmenedzsertől.
A Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona - BERÉPO – Nonprofit Kft. a
fenntartója a 30 pszichiátriai beteget, 18 értelmi
fogyatékost és 50 időskorú személyt ellátó intézménynek. A kft. 2000-ben alakult önkormányzati
intézményből – utal az előzményekre az ügyvezető
igazgató, aki azt is elmondta, hogy 2009-ben
újították fel uniós támogatásból a Mátyás u. 1.
szám alatti ápoló-gondozó épületet. Megoldották
az akadálymentesítést, a lakószobákat uniós
elvárásoknak megfelelően alakították át és
felújították a vizes blokkokat is.
2010-ben újabb pályázatot nyújtottak be a
konyha, az ellátotti ebédlő, valamint a dolgozók
szociális helyiségeinek felújítására. „A BERÉPO
Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése” címet
viselő az ÉAOP-5.1.3. – 10 pályázat 53 millió
600 ezer forintos beruházást jelent, mely
összegből 48 millió 240 ezer forintot nyertek, s
tíz százalék önerőt a kft-nek kell előteremtenie –
részletezte Pattyánné.
A kivitelezést a közbeszerzési eljárást
követően a Mezei Vill. Kft. végzi, mely a
munkálatokat augusztus közepén meg is kezdte.
A beruházás keretében megújul a konyha, mely
150 adagosra bővíthető, az ellátotti ebédlő, a
konyhai dolgozók szociális helyisége, illetve az
élelmiszer raktárak is. A korábbi ebédlőből
pedig egy tárgyalót, egy irodahelyiséget és a
többi dolgozó szociális helyiségét alakítják ki.
Az épületek környékét akadálymentessé teszik.
A beruházás elkészülte év végére várható –
mondta el Pattyán Lászlóné.
Nyírő Gizella

Befejeződött a projekt
Berettyóújfalu
Város
Önkormányzata
708.858.046 forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Észak-alföldi Operatív
Program „Funkcióbővítő integrált települési
fejlesztések” pályázata keretében a „Berettyóújfalu az egészséges város” című projekt megvalósítására. A projekt részeként, a Mozi felújítási
munkái befejezésével 2011. október 23-án került
sor az épület, ezzel együtt a teljes beruházás
ünnepélyes átadására is.
A mozi épületének felújításával a város lakóinak
régi álma vált valóra. Ezt a szórakozási
lehetőséget Berettyóújfalu lakossága, évek óta,
csak a város határain túl tudta igénybe venni. Az
Önkormányzat az eredeti formájában felújított
épületet „Art” moziként kívánja üzemeltetni.
Az összesen 899.968.068 forintos beruházás
önköltségét Berettyóújfalu Város, valamint konzorciumi partnerei biztosították. A projekt legfőbb
célja a Bihari Térség vonzerejének számító,
kistérségi központhoz méltó, mozgalmas, életerős,
túrizmusra csábító városközpont létrehozása,
ezáltal a közösségi szellem és összefogás
erősítése.
Az akcióterület kivitelezési munkálatai több mint
egy évvel ezelőtt kezdődtek, s a Mozi épületének
átadásával fejeződtek be. A beruházással a

város életében egy nagyméretű fejlesztés valósult
meg, hiszen a kivitelezési munkálatok egyszerre
tizenkét helyszínen zajlottak.
Jelen projekt keretében megvalósult beruházások:
- Szent István téren rendezvénytér kialakítása
- Közlekedési fejlesztések a belvárosban I.
/Szent István tér/
- Tűzoltóság Parancsnoki épületének felújítása,
funkcióváltása
- Kossuth u. 6. sz alatti „volt Megyeháza”
felújítása, bővítése
- Népliget rehabilitációja /játszótér és
sétányépítés/
- Közlekedési fejlesztések a belvárosban II.
/Kossuth u. 6. mögött/
- Mozi épületének átalakítása és felújítása
- Sétány kialakítása a Kálvin téren
- Kálvin tér 5. sz. alatti „Bank épület”
homlokzatának felújítása
- Gyermekruházati üzlet külső felújítása
- Újfalusi Gazdabolt felújítása és belső
átalakítása
- Református templom tetőszerkezetének
felújítása
Az ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0005 azonosító számú projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg

Közhasznúsági jelentés
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány a
2010
évben
tevékenységét
közhasznú
formában végezte, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott.
Tevékenységének fő célja: a sportrendezvények
támogatása.
Összes bevétele: 467.610 Ft, mellyel szemben
119.050Ft kiadás keletkezett. A kuratórium
tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi
munkába
végezték.
Az
alapítványnak
munkaviszonyban, vagy a PTK szerinti
szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatott
sportolója nincs. Az APEH SZJA 1% visszautalása
címen 466.599Ft érkezett, melynek felhasználása a 2011 évre áthúzódott. Az előző évi 1%
terhére 100.000Ft cél szerinti támogatásba
részesült a BMSE. A részletes közhasznúsági
jelentés bárki számára megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Berettyóújfalu Dózsa György út 17/19 szám alatt.
Kovács Zoltán
kuratóriumi elnök

Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk
1%-nak felajánlásával segítséget nyújtottak. A
kapott 466.599Ft adományt a BMSE kézilabda
sport utánpótlás tevékenységére fordítottuk.
Adószám: 19128678-1-09
Számlaszám: 10200380-34111291
Köszönettel: Kovács Zoltán
kuratóriumi elnök

Berettyóújfalu Városért Közalapítvány a 2010
évben tevékenységét kiemelten közhasznú
formában végezte, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott. Célja: kulturális örökség
megóvása, műemlékvédelem.
Összes bevétele: 7.821.250Ft a bevételekkel
szemben 337.649Ft kiadása keletkezett. Tartós
adományozásra szerződéskötés nem történt.
Cél szerinti tevékenysége: Kádár vitéz lovas
szobrának felállítása, melyre a tárgyévben
7.650.000Ft kifizetés történt. Áthúzódó
beruházásról van szó, amelynek befejezése a
2011 évben várható. Az SZJA 1%-ból befolyt
bevétel 9.159Ft, melyet szintén a szobor
megvalósítására használtunk fel. A részletes
közhasznúsági
jelentés
bárki
számára
megtekinthető
a
Polgármesteri
Hivatal
Titkárságán, Berettyóújfalu Dózsa György út
17/19 szám alatt.
Kocsis Csaba
kuratóriumi elnök

Berettyóújfalu Városért Közalapítvány ezúton
mond köszönetet azoknak, akik 2009 évben
adójuk 1%-val támogatták az alapítványt
céljának megvalósításában. A kapott 9.159Ft-ot a
Kádár vitéz lovas szobor felállítására fordítottuk.
Adószám: 18548169-1-09
Számlaszám:10200380-34113248
Köszönettel: Kocsis Csaba
kuratóriumi elnök

Szabó Pál Kollégium Tanulóiért Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk
1%-nak felajánlásával anyagi segítséget
nyújtottak. A kapott 33.900Ft-ot a kollégista
tanulók díjazására fordítottuk.
Köszönettel: Tóthné Farkas Piroska
kuratóriumi elnök

Magyar iskola nyílt Margittán
Sok-sok év után újból önálló magyar tannyelvű
iskola nyílt testvérvárosunkban, Margittán. Az
ünnepélyes tanévnyitó szeptember 12-én volt,
melyre meghívást kapott Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó alpolgármester, Kapornai Judit
intézményi irodavezető, Kolozsvári István kulturális
menedzser, Kovács Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc,
Hodosán Csaba, a József Attila Általános Iskola,
illetve Domján János, az Arany János Gimnázium
igazgatója.
A röpke tíz hét alatt felújított volt román iskola
épületében a tantermeket közadakozásból
bútorozták be, többek között a berettyóújfalui
oktatási intézmények adományaiból. Az
önkormányzat
koordinálásával
és
finanszírozásával két pótkocsis rakomány kelt
útra: padok, asztalok, székek, táblák, számítógépek, tornaeszközök biztosítják ezentúl a margittai diákok oktatásához nélkülözhetetlen
feltételeket.
A margittai születésű Kossuth-díjas irodalomtörténész, Horváth János nevét felvevő iskolaközpont megnyitóján olyan magas rangú politikusok
vettek részt, mint Kelemen Hunor művelődési
miniszter, Cseke Attila, Lakatos Péter, Pető Csilla,
Dézsi Ákos országgyűlési képviselők, Kiss Sándor,
a Bihar megyei tanács alelnöke, de eljött Horváth
János unokája, Korompai János is.
A román és a magyar Himnusz elhangzása után
Nagy Gabriella igazgatónő mondott ünnepi
beszédet. „Zsebre dugott kézzel várni annyit
jelent, mint cserben hagyni elődeinket” – idézte
Horváth Jánost, utalva ezzel az utódok

felelősségére. Több sikertelen kísérlet után végre
2011. szeptember elsejétől megkezdődhet a
tanév a Horváth János Iskolaközpontban, hiszen
„a patak és a szikla összecsapásából a patak
került ki győztesen” – jelentette be az
igazgatónő, hozzátéve: egy iskola erejét nem a
falak adják, hanem a megszerzett tudás, az
érték. „Aki iskolát épít, az jövőt épít, mert az
iskola összekötő kapocs a múlt és a jövő között.”
A továbbiakban köszönetet mondott Nagy
Gabriella az elmúlt két és fél hónap megfeszített
munkájáért, amit vállalkozók, pedagógusok,
szülők, ismerősök, jóakarók, a berettyóújfalui
testvérváros, a Horváth János Társaság, volt
diákok végeztek azért, hogy időre elkészülhessen
a felújított épület a 900 tanuló és a tanári
munkaközösség számára.
Kelemen Hunor beszédében akként fogalmazott, hogy kettős ünnep a mai: egyrészt tanévet
nyitnak, másrészt intézményalapítást ülnek. Húsz
év eredményes harcát emelte ki, hiszen meg
kellett vívni nyelvi jogaikat, s létre kellett hozni
intézményeiket a magyar kisebbségnek Erdélyben. A közösségi akaratnak hosszú távon nem
lehet ellenállni, hiszen a konok munka idővel
meghozza eredményét – szögezte le.
A történelmi egyházak vezetői megáldották,
megszentelték az új intézményt, majd az ünnepélyes szalagátvágás után elénekelték a Szózatot.
A felújított épületbe való belépéskor sós kenyeret
és az első becsengetésre emlékeztető csengőt
kapott mindenki.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

KULTÚRA

Állampolgársági eskü a szülészeten
Nem szokványos helyszínen történt állampolgársági eskütétel városunkban szeptember 7-én.
Kanalas Hajnalka Éva, született Sándor Hajnalka
Éva, a Gróf Tisza István Kórház szülészeti
osztályának második emeleti tárgyalójában lett
magyar állampolgár.

A terhességének 34. hetében járó, Furtán élő
kismama szeptember elsején került be a
kórházba, ahol megállapították, hogy veszélyeztetett terhes. Az viszont már korábban eldőlt, hogy
szeptember 7-én tesz többedmagával állampolgársági esküt a berettyóújfalui polgármesteri
hivatalban. A kórházba kerülés ezt megakadályozta, mert mint Dr. Zákány Zsolt osztályvezető
főorvos fogalmazott, a kismamának 24 órából
22-őt ágyban kell töltenie. A fiatalasszony
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy megszerezze
a magyar állampolgárságot, mert gyermekét
magyar állampolgárként szeretné világra hozni.
Kérése meghallgatásra talált, s Muraközi István
polgármester és Törökné Kovács Judit
anyakönyvvezető nem zárkózott el a nem
szokványos helyszíntől, s megtörtént az eskütétel
előttük, valamint Muraközi Zoltán főigazgató,
Zákány főorvos és egy nővér jelenlétében.
Hajnalka, aki már nagyon várta a pillanatot,
hogy magyar állampolgár lehessen, könnyek
között fogadta a gratulációkat.

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.

Nemzetközi tűzoltófesztivál városunkban
Az idei, nyolcadik alkalommal megrendezett
Bihari Tűzoltófesztiválon négy nemzet hivatásos és
önkéntes tűzoltói vettek részt, szeptember első
hétvégéjén a Morotva Egyesület műfüves
pályáján.

A rendezvény hivatalos megnyitója a Szent
István téren volt, ahol az egykori tűzoltó

laktanya – ma Rendezvényház – falán márványtáblát avattak, abból az alkalomból, hogy
1952 és 2008 között ott működött a tűzoltó
parancsnokság. Az emléktáblát Kovács Ferenc
tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Györgyfi
Sándor, a megyei tűzoltó szövetség elnöke,
Muraközi István polgármester és Pálfi Anikó
alpolgármester leplezte le.
A közel 30 csapat részvételével zajló I. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 7.
fordulójára a Morotva Ligetben került sor.
Kovács Ferenc ezredes balesetmentes sportolást, jó versenyzést kívánt a megnyitóra felsorakozott csapatoknak, majd Muraközi István
polgármester szólt az ország minden részéből
és a határon túlról is érkezett egybegyűltekhez.
Mindenekelőtt köszönetet mondott a helyszínt

biztosító Morotva Egyesületnek, egyúttal bejelentette az elmúlt év alatt megvalósult fejlesztéseket: a Pálfi István Rendezvénycsarnokot,
illetve a Szent István főteret.
Rekkenő hőségben vette kezdetét a modern
illetve retro kategóriában lebonyolított
kismotorfecskendő szerelési bajnokság 7.
fordulója. A csapatok felváltva bizonyították
ügyességüket, gyorsaságukat, ám mindkét
kategóriában debreceni győzelem született.
A fesztiválhangulatról kulturális programokkal, főzőversennyel, retro discoval gondoskodtak a szervezők, míg a vasárnap zenés, fogatos
felvonulással vette kezdetét, az Ifjúsági
Fúvószenekar
kíséretével,
mialatt
a
kocsifecskendők versenye, illetve a veterán
motorok és autók kiállítása is szórakoztatta a
kilátogatókat.
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Október a Reformáció Hónapja
Amennyiben dátumszerűen akarnánk megadni
a Reformációnak - az Egyház megújulási
folyamatának - a kezdetét, akkor azt 1517.
október 31-ben jelölhetnénk meg. Ekkor történt,
hogy egy ágoston-rendi szerzetes, egyetemi
tanár, Luther Márton a wittenbergi templom
kapujára kifüggesztette 95 pontból álló vitaanyagát. Valójában az Egyház megújulása már
korábban, a humanizmus és az előreformációs
mozgalmak idején kezdődött. A humanizmus a
korabeli katolikus egyház szellemi börtönéből
akarta az embereket az újra felfedezett antik
kultúra segítségével kiszabadítani, ( pl. Erasmus)
míg az előreformátorok, mint Husz János, vagy
Wicliff az elvilágiasodott, hatalmi tényezővé
vált egyházat szerették volna megtisztítani.
Luther tehát ennek a folyamatnak a legsikeresebb továbbvivője lett. Legfőbb céljának az
egyház lelki szolgálatra való visszaállását

Védjük lakásunkat, otthonunkat
és kertünket!
2011. október 1-je és október 31-e közötti
időben nép- és lakásszámlálásra, továbbá az
ebből kimaradtak 2011. november 8-ig történő
pótösszeírásra kerül sor.
A bűnözők viszont ebben az időszakban sem
pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget,
hogy pénzhez, értékhez jussanak. Módszerük
legismertebb
jellemzője
például,
hogy
számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják
az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásnak
hiányát és figyelmüket elterelve otthonaikba
könnyű szerrel bejutva tőlük különböző
értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt, stb.)
tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét
legtöbbször csak később észlelik a sértettek.
Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat
észleli a lopást, de
FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemterelésre koncentráló elkövető a
zsákmány megszerzése érdekében, akár testi
épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat,
erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.
Az elkövetők – magukat hivatalos személynek
kiadók – bárhol felbukkanhatnak az ország
területén!
A tényleges – hivatalos – számlálóbiztosok
magukat számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolják, amelyen szerepel a nevük és aláírásuk, az
azonosítószámuk, valamint a kártya hátoldalán
a település jegyzőjének az aláírása. Az
igazolvány csak is fényképes személyi
igazolvánnyal együtt érvényes!
A számlálóbiztosok személyét illetően, ha
kétségük merül fel, hívni kell a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200-014, 06-80-200-224
ingyenes telefonszámát, ahol segítséget
nyújtanak.
Fent említett eseteket illetően bárkit sérelem
vagy kár ér hívhatja a Rendőrség ingyenes 107,
112-es vagy a 06-80/551-111 Telefontanú
számát.
Tisztelettel: Baradács Péter
r. fhdgy Mb Hivatalvezető

tartotta. Tekintettel arra, hogy amíg a hívek nem
értik az Isten vigasztaló szavát, mert az latinul
szólt hozzájuk a papokon keresztül, addig nem
vigasztalódhatnak meg, ezért lefordította
német nyelvre a Bibliát. Ez lett a német irodalmi
nyelv alapja. Luther és követői, miután a pápa
kiátkozta őket, létrehozták a maguk felekezetét, az evangélikus egyházat. Ma már több
néven is nevezik őket: lutheránusok, ágostaiak.
Luther németországi győzelme annak is
köszönhető volt, hogy a német polgárság és a
fejedelmek egy jelentős része is támogatta. A
lutheri irányzatot követő fejedelmek és a
császár közötti viszály egyik jelentős állomása
volt a Speyeri birodalmi gyűlés (1529), ahol az
elpusztításukra törő katolikus rendek eljárása
ellen a fejedelmek tiltakoztak, protestáltak –
azóta a reformáció örököseit protestánsoknak is
nevezik – valamint az
1555-ben történt augsburgi gyűlést követő megállapodás említhető. Ennek
az eredménye lett egy új
szabály: „Akié a föld, azé
a vallás.” Latinul ez így
szól:Cuius
regio,
eius
religio. Ma a világon több
tízmillió evangélikus van. A
legtöbben Németországban, a Skandináv államokban, valamint az USA-ban
gyakorolják a hitüket.
Köszönetnyilvánítás
A Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesület köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk
1%-ának felajánlásával anyagi
segítséget nyújtottak. Az egyesület az APEH által átutalt
42.712 Ft 30%-át működési,
70%-át célszerinti kiadások
teljesítésére használta fel. Továbbra is várjuk szíves támogatásaikat.
Adószámunk: 18569003-1-09
Számlaszámunk:
60900140-14186682
Köszönettel: Pikó Gyuláné

Az egyesület elnöke

Magyarországon közel félmillió az evangélikusok száma. A Reformáció német ága mellett,
egy másik irányzat is megjelent. Ez volt a
francia-svájci irányzat. Ennek a főbb képviselői
voltak Ulrich Zwingli és Henrik Bullinger
Svájcban és a francia származású, de a svájci
Genfben tevékenykedő Jean Calvin, régóta
használt magyarosított kifejezéssel Kálvin János.
A kálvini-irányzat tanításának a középpontjában a puritán életvitel, a Szentírás tanításainak – a templomokon kívül is - maradék
nélküli betartása áll. Azt is mondhatnánk, hogy
az egész életet Isten tiszteletének rendeli. Ennek
a gondolatnak köszönhető, hogy Genf
városának a tanácsát is átalakította. Ez az
átalakítás lett később az önkormányzatok
kialakításának mintaképe mind a mai napig.
Kálvin beleszólt a polgárok életébe akkor is,
amikor a bankok alapítására és a kézművesség
–pl. az óragyártás, vagy a kések, bicskák –
végzésére bíztatta őket. A kálvinisták következő
generációi közül kerültek ki a nagyon jelentős
közgazdászok és jogtudósok. Kálvin követőit
Magyarországon reformátusoknak, kálvinistának nevezik. Jelenleg a világon több mint 70
millió reformátust tartanak számon. Lélekszáma
alapján a magyar reformátusok – amennyiben
a határon kívül rekedt testvéreinket is
beleszámítjuk – kb. 3,5 millióan vannak.
A Reformáció harmadik irányzata, az ún.
Anglikán Egyház létrejöttéhez vezetett. Ennek a
kialakulása politikai döntésnek volt köszönhető.
Az angol király – a hírhedt VIII. Henrik – sajátos
magánéleti és politikai vélekedése egyvelegének volt köszönhető a szakítás Rómával. A
királyi döntésre megalakult egyház követőit ma
főként Nagy-Britanniában, az USA-ban,
valamint Ausztráliában találjuk.
M.J.

(x)

(x)
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A Sinka István Városi Könyvtár
szabadidős tevékenységei
A Sinka István Városi Könyvtár a TÁMOP
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai és tanórán
kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása”
című pályázatán sikeresen szerepelt. A TÁMOP
3.2.11/10-1-2010-0216. számú pályázatban az
elnyert összeg 5.197.000,- Ft. A projekt megvalósításának ideje 2011. szeptember 1 – 2012.
augusztus 31.
A pályázat keretében a Sinka István Városi Könyvtár iskolabarát szemléletének növelése érdekében
új szabadidős programokat dolgoztunk ki és
valósítunk meg öt együttműködő intézménnyel.
A projektben résztvevő intézmények:
- Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde két tagóvodája:
Rákóczi Tagóvoda és Gyermekkert Tagóvoda
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi
Mátyás Tagiskola
- Szabó Pál Általános Iskola és Óvoda Magyarhomorog
A közreműködő intézményekkel közösen olyan
tevékenységekhez készítettünk tematikát, mely a
hagyományok ápolását, az olvasóvá nevelést az
óvodai és tanórai oktatáson kívül szervezett
programokkal – szakkör, témanap, tábor, verseny
–kívánja a gyermekekkel megismertetni.
1. Hagyományőrző szakkör (csuhé- és kórójátékok
készítése,
szalmafonás,
gyékényfonás,
gyöngyfűzés, mézeskalácssütés) a tanév során
intézményenként összesen 10 alkalommal 5-10
éves gyermekeknek alkalmanként 2 órás
foglalkozás, csoportonként minimum 10 fő részvételével.
2. Könyvtári rendhagyó órák – mesefoglalkozás,
dramatizálás – havi szakkör keretében, a tanév
során intézményenként összesen 10 alkalommal
5-10 éves gyermekeknek, alkalmanként 2 órás
foglalkozás, csoportonként minimum 10 fő részvételével.
3. Mese a zenében, zene a mesében – szervezett
művészeti élményt nyújtó rendhagyó óra jellegű
foglalkozás, félévente 3-3 alkalommal szervezett
témanap intézményenként 20 fő részvételével.
4. Olvasótábor 2012. júliusában, egy-egy héten
keresztül alsó és felső tagozatos gyermekeknek
20-20 fő részvételével.
5. Szavalóverseny felső tagozatos tanulók részvételével iskolánként 20 fő részvételével.
6. Irodalmi élmény képi megjelenítése: Rajzpályázat intézményenként minimum 20 fő részvételével.
A pályázat biztosítja az egyes tevékenységekhez
szükséges anyagok, eszközök beszerzését. A
kidolgozott tematikákkal a Sinka István Városi
Könyvtár programkínálata bővül az óvodák és
iskolák számára.
Vezendiné Borbély Margit

Az É.D.E.S. Közhasznú Egyesület október 13-án
17:00 órai kezdettel szeretettel vár minden
érdeklődőt a berettyóújfalui Nadányi Zoltán
Művelődési Központ (Bajcsy-Zs. u. 27.) Erdélyi
Gábor termébe.
Biró Antalné

A Nadányi Zoltán
Művelődési Központ
október havi programjai

Október
17. Ujhelyi Sándor festőművész
kiállítás megnyitója,
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Bihar Vármegye Képgaléria, 18 óra
23. Ünnepi megemlékezés,
református templom, 10 óra
24. Idősek napja, a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület ünnepsége, 14 óra
Gyermekműsor
Október 26-án 10 és 14 órától a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermében
Gőgös Gúnár Gedeon bábelőadás a
Miskolci Csodamalom Bábszínház
előadásában.
Belépődíj: 500 Ft

Anyakönyvi hírek
Házasság
Augusztus
31. Fazekas Tamás – Rimán Dóra
Szeptember
3. Újhelyi Gyula Zsolt – Pósán Ildikó
24. Barabás Ferenc – Csiszér Ágnes
24. Lisztes Attila – Rövid Szilvia
Elhunytak
Szeptember
4. Seprenyi Károly (1931)
12. Horváth Józsefné Bodoki Mária Anna
(1928)
21. Buka István (1924)
23. Fábián Imre (1934)
26. Daróczi László Gyula (1942)
26. Nagy István (1943)
Debrecenben halt meg:
Szeptember 11. Szémán Sándorné Ujhelyi
Piroska (1936)

November
4. Gyertyagyújtás az ’56-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak emlékére,
Népligeti Kopjafa

Bérletes előadás sorozat a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban.
Program a 14. oldalon
(x)

"Fuss, kocogj, bringázz,
görkorizz velünk!"

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

Délutáni közös sportolásra vártuk a sportolni,
mozogni vágyókat.
2011. augusztus 18-án, több, mint százan
gyűltek össze, a Kádár utca elején, hogy teljesítsék, a távot a Tűzoltóság épületéig és vissza.
Velünk tekertek a sportos postások, velünk
futottak a BMSE férfi, ifi-és felnőtt kézi
labdázói és velünk futottak a Berettyó-parti
Baráti Futók. A Bihari Természetbarát Egyesület
által szervezett programról készült képeket
megtekinthetik honlapunkon:
a www.biharite.hu-n.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki velünk
futott, kocogott, bringázott, és görkorizott a
kerékpár úton, valamint köszönjük a Berettyóújfalui Polgárőrség segítségét is, akik biztosították
a rendezvény zavartalan lebonyolítását.
Bihari Természetbarát Egyesület
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Kirándulás a Felső-Tisza-vidékre
Hétágra sütött a nap szeptember 24-én,
szombaton. Igazi kiránduló idő köszöntött ránk a
várva várt napon. A Sinka István Városi Könyvtár
szervezésében, már szinte hagyományosan, őszi
kirándulásra mentünk a Tisza felső szakaszához.
Első állomásunk Tiszacsécse, Móricz-emlékház,
amiről kiderült, hogy nem a szülőháza volt a nagy
írónak, hanem gyermeknapjait töltötte itt egy
darabig, a ház falán tévesen állt a szülőház
felirat. Láthattuk a bölcsőjét, a kalapját, a botját
és a fényképeket.
Ezután a buszunk a tiszakóródi Túrbukóhoz vitt,
amely helyről Petőfi írta: ”Megállék a kanyargó
Tiszánál Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint
gyermek anyja kebelére.” A Túr zenéje mindannyiunkat elandalított, megnyugodtunk és megpihentünk.
A következő állomás Túristvándi híres vízimalma
és környéke volt. Itt megcsodálhattuk a régi
öregek találékonyságát, csak azt bántuk, hogy a
Túr vizének állása nem tette lehetővé, hogy
működés közben is láthassuk a szerkezetet.
Szatmárcsekén először a csónakfejfás temetőben
néztünk körül, megkoszorúztuk Kölcsey Ferenc
sírját, majd megkerestük a költő rokonainak
fejfáit is. Ezután a költő szülőháza helyére épült
emlékházat és az előtte álló Kölcsey-szobrot
tekintettük meg.
Tarpán is vendégeskedtünk a szilvafesztiválon,
megkóstoltuk a beregi pálinka- és ételkülönlegességeket és betekintettünk a pálinkalovagok
életébe.

Tarpa után Csaroda következett,
ennek a Fekete vízről elnevezett
településnek
nagyon
szép
románkori temploma van és benne
szép régi freskók találhatók,
amelyeket felújításkor fedeztek fel.
Érdemes meglátogatni. Tákoson
pedig a „mezítlábas Notre-Dame”
paticsfalú épülete nyűgözött le
bennünket, szalmafonatú koszorúban, festett szószékben és kazettás
mennyezetben gyönyörködtünk.
Hazafelé az aznapi csodákat
emlegettük fel és azon járt az
eszünk, merre visz bennünket a jövő
a következő kiránduláson.
Honlapunkon néhány képet közlünk
a kirándulásról.
(http://berettyoujfalu813.emagyarorszag.hu)

Hirdessen a

Berettyó TV
megújult képújság
oldalain!
Nadányi Zoltán
Művelődési Központ,
Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 402-286

Kistérségi kilábalás
A korábbiakban már hírt adtunk róla, hogy Kistérségi kilábalás címmel
kísérleti program indult az adósságcsapdába került hátrányos helyzetű
családok megsegítésére.
Gyula Ferencné a projekt szakmai vezetője elmondta, a program egyik
fontos szakasza ért véget, ugyanis befejeződött a szakemberek képzése. A
mentoroknak nagyon komoly tananyagból kellett számot adniuk, többek
között pszichológiából, közigazgatási és jogi ismeretekből. Az elméleti
oktatás mellett gyakorlati elemekkel is bővítették a programot, amely
vizsgával zárult. Immáron 20 képzett adósságkezelő próbál segítséget
nyújtani a mélyszegénységben élő családoknak. A programba 20 település,
100 családját vonják be, főként olyanokat, akiknek közüzemi tartozásból
halmozódott fel jelentős adósságuk. Náluk mérhető élethelyzet javulást
kívánnak elérni.
A későbbiekben a legfontosabb teendők a háztartások elérése, illetve a
családok felkutatása és beépítése az adósságkezelési tanácsadó
hálózatba. Azt szeretnék, ha az érintett 20 településen minél többen
szereznének tudomást a programról, hiszen a gondozás része a
nyilvánosság is, televíziós és rádiós hirdetésekkel, valamint újság cikkekkel és
kiadványokkal kívánják felhívni a bajba jutottak figyelmét.
A segítségnyújtás egy előzetes felmérés, egy tanácsadási napló kitöltésével történik, mely egy széleskörű, minden apró részletre kiterjedő
dokumentum. Az adósságkezeléshez azonban részelemeket tudnak megoldani, viszont a legjobb mégis az lenne, jegyezte meg Gyula Ferencné, ha
minden érintett 20 település rendelkezne adósságrendezési, helyi rendelettel, mert ezáltal az országos adósságrendezési törvényhez tudnának
kapcsolódni.
A projekt kifutása 2012 év vége

(x)

11
"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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Bihari Reklám Kft.

Obersolar Kft.

Millennium u. 1. Tel.: 54/401-600; 06-30/9439-700
bihari@euroweb.hu
Nagyméretű nyomtatás (ponyva, öntapadó, papír), nyomdai
munkák, kül- és beltéri dekoráció, autódekoráció,
pólófeliratozás, ajándéktárgy feliratozás, bélyegző, kitűző
készítés, reklámtábla, térbetű készítés, molinő, zászló.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

József Attila ltp. B/1 Tel.: 06-70/578-0272
info@obersolar.hu
Cégünk nyálszárók, árnyékolók forgalmazásával,
szakszerű beépítésével foglalkozik elérhető áron.
(O)BERSOL = BIZALOM
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Angol Piac Outlet

Gabi Boltja

Kossuth u. 44. Tel.: 06-30/252-7027;
06-30/481-6381
gabó7373@freemail.hu
Nálunk a virág a világ!
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Pethouse Állatorvosi Rendelő

Kossuth u. 68. Tel.: 70/591-2000
Kutyák, macskák és egzotikus állatok kezelése,
vizsgálata, oltásai. Műtétek: ivartalanítások, hasűri
operációk és császármetszés.
„Meleg szívvel a hideg orrokért”
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: Vizsgálatok,
oltások és kezelések árából 20 %

„Papp L” 1995. Ker. Bt.

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

MOMO Divat Outlet
Mártírok u. 1

momogyermekruhazatdivatoutlet@gmail.com
Női és férfi ruházat,
világmárkák outlet áron.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Órás Műhely

Bessenyei ltp. 26. Tel.: 06-30/518-1875
Órajavítás, szíjcsere, elemcsere
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Papír-írószer-nyomtatvány
Kossuth u. 39. Tel.: 54/400-151
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

B-IFOKSZ Kft.

Mártírok u. 1/8. 54/501-700; 06-70/284-8545
bifoksz@fibermail.hu
Számítógépek, kiegészítők, nyomtatók és
kellékanyagaik forgalmazása. Rendszerfelügyelet,
hálózatok kiépítése és karbantartása.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:
szolgáltatásra 25 %; termékekre 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 Kártya kedvezmény: 5 %

Bűbáj Szolárium

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

Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 06-30/278-6598
angolpiac.bujfalu@gmail.com
Kiváló minőségű, csomagolássérült, külső
esztétikai hibás és használt háztartási
kisgépek, szerszámok, babaholmik, játékok.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Papír-írószer-nyomtatvány
Bocskai u. 15. Tel.: 06-30/9380-528
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Baromficentrum 2003 Kft.

Dózsa Gy. u. 88. 54/401-153
baromficentrum2003@gmail.om
Vállalkozásunk mindenféle húsáru,
mirelit, füstölt áru kis- és
nagykereskedésével foglalkozik.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 3 %

Biharkert 2008 Kft.

Aranysörét Horgász- és Vadászbolt

Bessenyei ltp. 31/a Tel.: 54/400-231
info@vdaszat-vadaszbolt.hu
Horgászcikkek, vadászati fegyverek és lőszerek,
ruházat és egyéb kiegészítők.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény:
lőfegyverekből 5 %

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 Kártya kedvezmény: 5 %

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. 70. Tel.:
54/404-220; 06-70/316-4112
biharkert2008@gmail.com
Vetőmagok, műtrágyák, tápoldatok,
növényvédőszerek, gyomírtók, szerszámok,
szerszámnyelek, fóliák, gumicsizmák,
öntözéstechnika, uszodatechnika, rágcsálóírtók.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Számítógépház

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:
a szervízdíjból 10 %

A Bihari Hírlap következő
számaiban részletesen is
olvashatnak
Berettyóújfalu Kártya
partnereinkről.
További elfogadóhelyek
jelentkezését várjuk
a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ
ügyfélszolgálati irodájában.
Tel.:54/ 500-023
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A belgyógyászat aktuális kérdéseiről tanácskoztak
A Gróf Tisza István Kórház Belgyógyászati
Osztálya kórházi szakorvosok, szakorvosjelöltek,
rezidensek és családorvosok részére tartott
továbbképzést
a
belgyógyászat
aktuális
kérdéseiről.
Muraközi Zoltán főigazgató elmondta: havonta
a kórház más-más osztálya szervez akkreditált
belső továbbképzést, helyben, munkaidőben,
melyek népszerűek a szakemberek körében. A
mostani szakmai továbbképzés első előadója
Papp Anikó főorvosnő volt, aki a krónikus
szívelégtelenségről elmondta: súlyos probléma,
melynek száma évről évre nő. Az átlagos életkor
kitolódásával egyre több beteg éli meg a
szívelégtelenséget, mely a szív bal kamrája
sejtpusztulásának következménye. A diagnosztika nem egyszerű, ugyanis kevés tünete van –
húzta alá a főorvosnő. Fizikális és eszközvizsgálattal diagnosztizálható, a terápiát pedig
személyre szabottan kell meghatározni.
Bod Emil a kardiológiai rehabilitáció kapcsán
elmondta: hazánk a halálozások tekintetében
utolsó Európában, tehát van mit behozni. Az
előadó leszögezte: a rehabilitáció szervesen
összefügg a megelőzéssel. Nagyon fontos, hogy
ne dohányozzanak, ne hízzanak el az emberek,

illetve mozogjanak sokat. Ha viszont megtörtént
a baj, utána nagyon fontos a betegek
együttműködő tevékenysége – jelentette ki.
Lugosi Anna főorvosnő a 2-es típusú
cukorbetegségről értekezett, amely szintén
világjelenség. Az elhízás az egész Földön
megfigyelhető, s a cukorbetegség már gyermekkorban is jelentkezhet. Nagyon fontosak a
szűrővizsgálatok a betegség felismerésében.
Gyenes István a gyulladásos bélbetegségek
kapcsán bejelentette: sok vegyi anyag felelős a
betegségek kialakulásában, amihez hozzájárul
a genetikai fogékonyság is. A tünetek közt
említette a hasmenést, a véres székletet, a
bélelzáródást, a lázas állapotot, a hasfájást, a
rossz közérzetet, a fogyást.
Balogh Zoltán az enyhe és akut hasnyálmirigygyulladásról szólva elmondta: a heveny, görcsös
hasi fájdalom, émelygés, hányás, sárgaság
esetén fontosak a laborvizsgálatok, illetve a
hasi
ultrahang.
Az
enyhe
lefolyású
hasnyálmirigy-gyulladásnál alkalmazzák az
éhezést.
Utolsó előadóként Kovács János a korszerű
Nyírő Gizella
antibiotikus terápiát ismertette.

Könnyek
és mosolyok
- Sorok egy 45 éves osztálytalálkozóról -

Előkelő helyen a szülészet
Egyedülálló díjat alapított a baba-mama
portál, a babaszoba.hu. Az Év Szülészete címre
lehetett pályázni idén május 2-tól július végéig,
három kategóriában: szülőszobai ellátás,
gyermekágyi és újszülötti ellátás, felszereltség
és környezet. A díj odaítéléséről maguk a szülők
dönthettek, internetes szavazáson, állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő szülészeteket
górcső alá véve. Országos összesítésben a 29
szülészet közül a Gróf Tisza István Kórház
szülészete a 9. helyen végzett, megelőzve a
debreceni Kenézy Kórház, illetve a Klinika
szülészetét – tájékoztatott Dr. Zákány Zsolt
osztályvezető főorvos.
- Amikor értesültünk erről a megmérettetésről,
nagy várakozással tekintettünk eléje. A három
hónap alatt előzgettük egymást a Kenézyvel, a
megyei végeredményt pedig mi nyertük. Ez
megerősít bennünket abban, hogy jó irányba
haladunk. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére
kellő empátiával, megfelelő hozzáadással,
tehát az emberi plusszal tudjuk pótolni azt, amit
a klinika műszerezettsége nyújt. Sok fokmérő
létezik, ám a legfontosabb az elégedett beteg.
A meghirdetett szavazás a betegek körében
folyt, s az eredmény azt jelzi, hogy a betegek
nagyra értékelik az itt folyó munkát.
Gratulálunk a Szülészeti Osztály valamennyi
Nyírő Gizella
dolgozójának!

Innovatív pedagógusok

A Berettyóújfalui Arany János Gimnázium és
Szakközépiskola IV. D osztálya a 60-as évek „nagy
generációjába” tartozott. Nem a jelenlegi épületbe,
hanem a jó öreg laktanyából lett középiskolába jártunk,
amely most a Bessenyei Szakközépiskolának ad otthont –
jelenleg még. 1962-ben hét első osztály indult!
Negyvenöt év kis híján fél évszázad, ami igen sok idő.
Arany János emléktábláját megkoszorúzni ma is felemelő
érzés, mert a korok változnak, de Arany örök érték.
Nagyszerű volt látni, hogy a találkozón megjelent
tanáraink nem öregszenek, bár ők is nyugdíjas korúak, mint
egykori nebulóik. Az osztályfőnök elmondta, hogy munka
közben nincs idő öregedni, mert a tanítványok életvidámsága átragad a tanárra, a diákok beviszik az órákra a
társadalom összes gondját és szépségét. A latintanárnő
szívesen emlékszik az első önállóan megtartott órájára. Ez
olyan maradandó élmény, mint az első szerelem.
Az élet viszont sajnos nem mindig napsugaras. Emlékezni
kell azokra, akik már nincsenek közöttünk. Adódtak rosszul
sikerült házasságok és jól sikerült új kapcsolatok. Másoknak
örök seb maradt a társ elvesztése. Némelyikük nem élt a
lehetőséggel, hogy diáktársaival emlékezzen a szép négy

esztendőről. Van, aki a betegágyat nyomja. Jó érzés volt
találkozni azzal az osztálytárssal, akit már meglegyintett
az elmúlás szele, de talpra állt és olyan mosolygós, mint 45
éve. A sikerek és kudarcok ellenére azért mindenki tartja
magát szívós bihari makacssággal.
Természetes, hogy a gyerekek sorsa első helyen szerepel
a kis beszámolókban. Öröm, hogy ők boldogulnak, akár
külföldön is idegen nyelvi és társadalmi kultúrákban. Az
unokák pedig természetesen törekvők, szorgalmasok,
szépek és aranyosak.
Az 1966-ban végzett IV. D diákjai 27-en voltak és 15-en
jelentek meg a 45 éves találkozón. Nem divatos középiskolában végeztek mégis kerültek ki soraikból orvosok,
kutatók, egészségügyi szakemberek, mezőgazdászok,
közgazdászok, pedagógusok és sikeres vállalkozók,
iparosok. Vitték valamire! Ezen az úton haladnak az utódok
is konokul, szorgalommal, tehetséggel viszik tovább az
„ősök” megkezdett célkitűzéseit.
Beigazolódik a filozófusi megállapítás: „Az öregkor egy
rossz szokás, de nem érünk rá vele foglalkozni.
Az emberi élet együtt jár könnyekkel és mosolyokkal.
Harasztosi Csaba

Az Apáczai Kiadó, tankönyveinek fejlesztése,
megújítása érdekében rendszeresen kéri ki az
általa kiadott tankönyvekről, a tankönyveiből,
munkafüzeteivel, kiadványaival dolgozó pedagógusoknak a véleményét. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, bázis iskolája a kiadónak, ez a kapcsolat azonban nem korlátozódik csupán a vásárlásfelhasználás folyamatára, hanem a pedagógusok
aktívan vesznek részt a kiadó által kezdeményezett innovációs folyamatban is – tájékoztatott
Kovács Zoltán igazgató.
A kiadó minden évben meghirdeti az „Így
dolgoztam…” című pályázatát, amelyben a
gyakorló pedagógusok által használt „apáczais”
tankönyvekről kell az összegyűjtött tapasztalatokat, észrevételeket leírni, építő jellegű kritikákat
megfogalmazni, előrevivő javaslatokat tenni a
módosításokra, fejlesztésekre.
Az elkészült pályaműveket a tankönyvírók
értékelik és építik be a javaslatokat a később
kiadandó tankönyvekbe, munkafüzetekbe.
Az iskolából legutóbb három pedagógus Ádámné Matolcsi Erzsébet ének - zene, BondárMargit rajz és vizuális kultúra, Kiss Imréné pedig
környezetismeret tantárgyból, a fejlesztő szemével
is figyelve tanította tantárgyát a kiadó könyveiből,
és adott be pályamunkát a jobbítás szándékával.
Munkájuk eredményességét a kiadó elismeréssel
nyugtázta, és a pedagógusokat jutalomban
részesítette.
Az intézmény pedagógusai továbbra is részt
kívánnak venni ebben a megújítási folyamatban,
hasznosabbá és eredményesebbé téve nemcsak az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát, hanem a
kiadó tankönyveit használó minden magyarországi
iskola munkáját is – mondta el Kovács Zoltán.
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WELCOME

a víz, mint városokat összekötő elem – lehetőség Európa összekovácsolására
Az olaszországi Sacile város önkormányzata
által elnyert pályázat célja, hogy az abban
résztvevő városok polgárai a víz, mint mindenütt
jelen lévő központi elem kapcsán ismerjék meg
egymás értékeit és kerüljenek szorosabb
kapcsolatba, ezáltal erősödjön az európai
állampolgári együttműködés.
Ennek keretében került sor elsőként Sacilében
az első szakmai találkozóra, melynek címe a víz,
mint kulturális érték volt. Erről a Bihari Hírlap
2011. júniusi számában beszámoltunk. A
következő állomás Berettyóújfalu lesz, október

Sacile

Brugnera

Porcia

Caneva

„Eljött az idő”
Befejeződött a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
kapacitásbővítése és fejlesztése. A József Attila
utcai átalakított bölcsőde épületét ünnepélyes
keretek között adták át.

Az ünnepséget szeptember 19-én tartották a Vass
Jenő Óvoda udvarán. Muraközi István polgármester beszédében elmondta, ez egy bizalmi
viszony, hiszen a dolgozó szülők gyermekeiket

12–14. között, amelynek témája a víz, mint
gazdasági tényező:
Október 13. 9.30 óra – a Városháza I.
emeleti nagyterme: Szakmai konferencia
- A felújított strand és termálfürdő bemutatása.
Előadó: Bondár Sándor ügyvezető igazgató,
Herpály-Team Kft.
- A termálvíz gyógyászati hasznosítása.
Előadó: Dr. Muraközi Zoltán főigazgató, Gróf
Tisza István Kórház
- A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei.
Előadó: Sólya László, műszaki irodavezető,

Fontanafredda

Berettyóújfalu

Novigrad

Marghita

bízzák egy szociális, önkormányzati intézményre. A
tavaly
májusban
kezdődő
felújításoknak
köszönhetően, az új csoport indításával, 36-ról
54-re emelkedett a felvehető gyermekek száma.
A pályázat eredményeként elindíthatták a 4.
csoportszobát is, ami azt jelenti, hogy a gyermekek
egész napos elhelyezését tudják biztosítani.
Rendkívül színvonalas munkát végeztek a felújítás
során, annak ellenére, hogy a kivitelezésre, viszonylag kevés idő jutott. Innestől kezdve egy teljesen
megújult, XXI. századi európai uniós szintnek
megfelelő bölcsőde várja a gyerekeket.
Az intézmény vezetője, Török Istvánné véleménye
szerint a kapacitásbővítés legfontosabb eleme az
új csoportszoba kialakítása, de szintén e beruházás
keretében új melegítőkonyha épült, illetve
felújításra került az épület emeleti szintje is.
Az Észak-alföldi Operatív Program keretében
megvalósuló pályázat összköltsége 65 millió Ft,
melyből 8 millió forintot eszközökre, bútorokra,
képességfejlesztő játékok beszerzésére használtak
fel. A bölcsődei módszertan elvárásainak
maximálisan eleget tevő intézmény a 20 hetes

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
Október 14. 9 óra – a Megyeháza Fráter
László-terme: Workshop
A Berettyóújfaluba érkező küldöttségek tagjai
meglátogatják a Bihari Számadó Napokat,
valamint látogatást tesznek a Bihar Termálligetben, a Gróf Tisza István Kórházban, valamint
megismerkednek városunkkal és környékével.
Az utolsó találkozóra Horvátországban kerül sor
2012 márciusában, ahol a résztvevők a víz
környezetformáló erejével ismerkedhetnek meg.

Nagyné Székely Katalin aljegyző

Sprittal

La Réole

kortól a 3 éves korig ott élő gyermekek igényeit
tartja szem előtt. A színek és a berendezések is az
ingergazdagságot, a motivációt és a biztonságot
szolgálják.
A bölcsődéseket a Széchenyi Tagóvoda nagycsoportosai, Nagyné Molnár Viola és Nagy Sándorné
vezetésével, bájos műsorral köszöntötték.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

,

Drága Mama!
80. születésnapod alkalmából szeretettel
köszöntünk: lányaid, vejeid,
unokáid és dédunokáid.

OKTATÁS
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Nyugdíjas kirándulás

A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület a nyár
elején a magyarhomorogi Bihari Arborétumba
látogatott el. Miután a csoport megcsodálta a
magántulajdonban levő teljes pompájukban
tündöklő fákat, cserjéket…, szalonnasütéssel,
majd vidám énekléssel zárta a délelőttöt, amibe
az ottani nyugdíjas klub képviselői is bekapcsolódtak.
Délután a Furtai Idősek Otthonának vezetője
bemutatta és elmesélte, hogy élnek az itt lakók.
Ezután készségesen válaszolt az érdeklődők
kérdéseire.
Végül Zsákán a Rhédey kastély, s a benne
található
Nemzetközi
Képzőművészeti
Alkotótelep, az Ikonfestő Tábor, Madarász
Gyula festőművész állandó kiállításának és a
helyi gyűjteménynek a megtekintése következett.

Este fáradtan, de jókedvűen, élményekben
gazdagon tért haza a csoport.
Augusztus 28-án a XXI. Berekfürdői
Nemzetközi Országos Nyugdíjas Találkozón az
egyesület énekkara katonadalokat adott elő,
amivel hatalmas sikert aratott. A nap hátralevő
része is kellemesen - a színvonalas műsor
megtekintésével,
fürdőzéssel,
napozással,
beszélgetéssel – telt. Igazi kikapcsolódás,
feltöltődés, tapasztalatszerzés volt ez a
tagoknak ebben a szép nyári időben és
gyönyörű környezetben.
Szeptemberben Nyíregyházára szervezett
gyalogos kirándulást az egyesület. A Botanikus
Kertben a Japán kert romantikus, mesébe illő kis
hídján átsétálva, a Pálma-, Kaktusz-, Mediterrán-, Pálma-, Trópusi vízinövények házán
keresztül a tó partján, a sziklakert mellett, a
gyertyán-, bükk-, nyár-, fenyő-, tölgy-, akác-,

juharfák között elhaladva, az élő növények
labirintusán keresztül a gyógynövények,
díszcserjék birodalmában gyönyörködhettek a
kirándulók.
Az Állatparkban a többségnek az Ócenárium és
a Tarzan ösvény tetszett legjobban.
A tagság nevében köszönet a szervezőknek:
Kadáné Papp Ilona

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 hozzátartozóik 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 egyeztetés 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

(x)
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Két forduló után élen a bajnokságban
folytatás az első oldalról
...így nem véletlenül fűtötte a csapatunkat a
visszavágás reménye. A szabolcsiak a nyáron
több alapemberüket elvesztették, ezért elméletileg megnőtt az esélyünk a törlesztésre.
A felvezető mérkőzést szokás szerint az ifik
játszották, mely gárda irányítását augusztusban
a felnőttek trénere vette át, miután Domján János
nem tudta tovább vállalni a fiatalok edzését.
A Kucskár Imre vezényelte juniorok remekül
rajtoltak és 17-13-as félidő után 39-30-ra verték
a vendég gyarmatiakat. Az új edzőnek még arra
is volt figyelme, hogy a kerethez frissen csatlakozott három 1998-as születésű legényt, Fekete
Mátét, Vezendi Pétert és Dinók Dénest „megmerítse a mélyvízben”, sőt a gyerekeknek lehetőségük nyílt arra is, hogy egy–egy büntető elvégzésével a gólszerzők közé is feliratkozhassanak.
Az ifik látványos győzelme tökéletesen megalapozta a hangulatot a felnőttek találkozójára
és a várva várt siker nem is maradt el. A
színvonalas, végig küzdelmes és emlékezetes
mérkőzésen a BMSE 30-25 (15-12) arányban
felülmúlta a tavalyi ezüstérmes fehérgyarmatiakat.
Szerencsére a csapataink lendülete nem csak
egy fordulóig tartott, hiszen szeptember 24-én
Demecseren mindkét gárdánk begyűjtötte a 2-2
pontot az újonc hazaiaktól. Így két mérkőzés után
az az álomszép helyzet állt elő, hogy a BMSE

férfi gárdája vezeti a bajnoki tabellát!
A sikeres rajtról és a további folytatásról
Kucskár Imrével beszélgettem.
- Kellemes meglepetésre legyőztétek a papíron
jóval esélyesebb fehérgyarmatiakat és idegenben
simán vertétek a Demecser gárdáját. Minek
köszönhető ez a ragyogó kezdés?
- Úgy gondolom elsősorban annak köszönhető
az eredményes játékunk, hogy a két mérkőzésen
13, illetve 14 játékost tudtam „forgatni”. Így a
kispadról a fáradók helyére folyamatosan
azonos, vagy hasonló képességű játékosokat
állíthattam be, bárkit pihentethettem néhány
percre. A pályára lépők mindannyian hozzátettek a csapat játékához, sőt többen átlagfölötti
teljesítményt nyújtottak. Bár mindenkivel elégedett vagyok, mégis külön kiemelném a kapusaink
Mező Csaba és Ékes Ádám, a mezőnyből pedig
Kiss Balázs, Varga Gábor, Pákozdi Gábor és
Szörnyi Péter remek produkcióját.
- Október elsején a Füzesabonyt fogadjátok,
mely idegenben verte a Balmazújvárost, otthon
viszont kikapott a Tiszavasváritól. Milyen eredményt vársz?
- A Füzesabonyt a Tiszavasvárival együtt a
csoport két legjobb csapatának tartom, ezért
egyáltalán nem számítok könnyű mérkőzésre. Azt
szeretném, hogy játszunk egy nagyszerű meccset
és a végén egy kapufáról bepattanó labdával
nyerjünk! A tréfát félretéve, azt mondhatom,

Mikula történelmi világbajnoki címe erőemelésben!
2011. augusztus 30 – szeptember 4. között
Moose Jaw-ban Kanadában 42 ország több
mint 500 versenyzője vett részt az Ifjúsági és
Junior Erőemelő Világbajnokságon. Magyarországot Ungai János szövetségi kapitány vezetésével két versenyző képviselte Szabó Árpád és
Mikula Norbert. Árpád a -93 kg-os
kategóriában 547,5 kg-os összetett teljesítménnyel 8. helyezést ért el. A +120 kg-os súlycsoportban induló Mikula Norbert a Magyar
Erőemelő Szövetség fennállásának legjobb
ifjúsági eredményét érte el és világbajnoki címet
szerzett 860 kg-os összetett
teljesítménnyel. Norbert 40 kg-ot
javítva az ifjúsági fekvenyomó
világcsúcson 285 kg-ot teljesített,
guggolásban 305 kg-ot, felhúzásban 270 kg-ot, ami új ifjúsági és
junior országos rekord. A súlycsoportot jellemezte, hogy az idei
erőemelő Európa Bajnokság első
három helyezettje, valamint a
tavalyi
világbajnok,
Amerika
legjobbja és a házigazda Kanada
legerősebb versenyzője is indult.
Rinyu

Sándor

Hirdessen a
Bihari Hírlapban!
Tel.: 54/500-299

Lapzárta:
október 27.

hogy a két győztes derbi után egészséges
önbizalommal várjuk a találkozót és kijelenthetem, a fantasztikus hazai közönségünk előtt
mindent meg fogunk tenni az újabb két pont
Molnár Ákos
begyűjtéséért.

Sporteredmények

Futsal NB I.
Gödöllői Bikák - MVFC 3:4
MVFC – Colorspectrum Aramis 4:3
UTC Junior Sport (Szeged) – MVFC 8:4
Admiral Haladás VSE – MVFC 2:1
Labdarúgás
Megyei I. osztály.
Püspökladány – BUSE 0:2
BUSE – Nagyhegyes 1:1
BUSE – Hajdúnánás 3:1
BUSE – Ebes 1:4
BUSE – Derecske 6:1
Kaba – BUSE 3:5
Ifi
Püspökladány – BUSE 1:3
BUSE – Nagyhegyes 2:5
BUSE – Hajdúnánás 2:6
BUSE – Ebes 0:1
BUSE – Derecske 1:3
Kaba – BUSE 1:3
U-16
BUSE – Sárrétudvari 8:3
Hosszúpályi – BUSE 2:5
BUSE – Józsa 1:3
BUSE – Debreceni Lokiakadémia 4:3
U-13
BUSE – Sárrétudvari 15:0
BUSE – Józsa 4:5
BUSE – Debreceni Lokiakadémia 3:0
Kézilabda
Férfi NB II.
BMSE – Fehérgyarmati VSE 30:25
Demecseri VKSE – BMSE 18:24
Ifi
BMSE – Fehérgyarmati VSE 39:20
Demecseri VKSE – BMSE 21:25
Női megyei
BUSE – Komádi (félbeszakadt, 10:0-lal
jóváírva)
Nagyhegyes – BMSE 27:24
Nádudvar – BMSE 15:27
BMSE – Püspökladány 30:18

