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   Szeptemberben kétszer ülésezett a képviselő testület. A hónap eleji – 
hatodikai – ülésen a képviselők egyhangúan megszavazták azt, hogy év 
végéig – 2012. december 31. - az Igazgyöngy Alapítvány által működte-
tett alapfokú művészeti iskola számára ingyenes épülethasználatot 
biztosítanak. Elfogadta a testület a polgármester előterjesztését az önkor-
mányzat 2012. első félévi gazdálkodásáról. Elhangzott: igen feszes 
költségvetéssel kellett megbirkóznia az önkormányzatnak, hiszen minden 
negyedik forint hiteltartozásra megy el, ám megnyugtató az, hogy az 
önkormányzat működőképes maradt. Döntöttek a képviselők az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatá-
sára vonatkozó igény benyújtásáról is. Elfogadták az önkormányzat 
ifjúságpolitikai koncepcióját is, mely a város népességmegtartó erejét 
hivatott növelni, a megváltott körülmények közepette. 
    A szeptember 27-i ülés kezdetén került sor a kulturált lakókörnyezetün-
kért pályázat eredményhirdetésére. A bíráló bizottság – melynek tagjai 
voltak: Király Sándor, a település-fejlesztési bizottság elnöke és Balázs 
József bizottsági tag – július 11-én helyszíni bejárásokat tartott és 
értékelt. A 21. alkalommal meghirdetett pályázaton 12-en vettek részt. 
Első lett Szabó Csaba, Csónak u. 5. - címlapunkon. Második Király Attila, 
Tóth Árpád u. 40. Harmadik helyezett Mészáros Imre, Aradi u. 14. Ők 
emléklapot és pénzjutalmat vehettek át Muraközi Istvántól és Király 
Sándortól. A többi pályázó oklevél elismerésben részesült.
   Elfogadták a képviselők a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 
2011. évi működéséről szóló beszámolót. A jelenlévő Kari Irén igazgató 
szóbeli kiegészítésében elmondta: a Téglaparti temető lassan betelik, 
éppen ezért új terület kijelölését várja az önkormányzattól. Utalt a 
vállalat szűkös anyagi helyzetére is, ugyanis nő a közköltséges temetések 
száma, illetve sokan hazaviszik az urnát, ezért csökken a bevételük. 
Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
az által működtetett Makk Kálmán Mozi digitális fejlesztésére pályázatot 
nyújtson be. Krisztik Csaba ügyvezető igazgató elmondta: létfontosságú a 
fejlesztés, hiszen a hagyományos, 35 mm-es filmvetítés ideje lejárt, ezért 
mintegy előremenekülés a digitális fejlesztésre vonatkozó pályázaton 
való indulás. Az előterjesztésből kiderült: az elnyerhető támogatás 12,5 

millió forint, melyből az önerő 25 százalék – 3,1 millió forint - , amit az 
önkormányzat az idei költségvetésének terhére vállal. 
   A legnagyobb horderejű napirendi pont a köznevelési intézmények 
működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának 
elfogadása volt. Muraközi István emlékeztetett rá, hogy 2013. január 
1-től a közoktatási intézmények fenntartási joga az államé lesz, ám az 
épületek tulajdonjoga az önkormányzatoké marad. A 3000 főt meghala-
dó lélekszámú települések önkormányzata gondoskodik az ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről. Berettyóújfalu viszont jelenleg rendkívül 
nehéz pénzügyi helyzetben van, ezért nem áll módjában finanszírozni az 
intézmények működtetését. Éppen ezért a testület a működtetés alóli 
felmentési kérelemről szóló szándéknyilatkozatot elfogadta. A következő 
testületi ülésen hoznak végleges döntést arról, hogy az önkormányzat a 
működtetést nem képes vállalni. Gyula Ferencné felszólalásában előadta: 
a legszomorúbb döntést kell meghozniuk, hiszen az intézményekben folyó 
munkába beleszólásuk nem lesz, „gondnokok pedig ne legyünk”. 
    Tájékoztatás hangzott még el az önkormányzat elmúlt kétéves hivatalos 
külföldi útjairól, ami összesen 105.065 forintba került. 
   Támogatták a képviselők azt, hogy a Váczi Mihály utcán lévő, önkor-
mányzati tulajdonú garázst versenytárgyaláson, bruttó 500 ezer forint 
induló vételáron értékesítsék.
    Arról is döntöttek a képviselők, hogy 2013. január 1-től a kéményseprőipari 
közszolgáltatást nem kívánják átvállalni Debrecen Megyei Jogú Várostól. 
   Az eredetileg zárt ülésként meghirdetett utolsó előtti napirendi pontot 
az érintett – Dr. Muraközi Zoltán – beleegyezésével nyílt ülésen tárgyal-
ták. Ismeretes, hogy július 4-vel a Gróf Tisza István Kórház állami fenntar-
tású lett, a régi főigazgató kinevezése megszűnt. A meghirdetett főigaz-
gatói állásra egy pályázat érkezett, Dr. Muraközi Zoltáné. A főigazgatói 
álláshely betöltésével kapcsolatban az önkormányzatnak véleményezési 
joga van. A pályázó elmondta: eddig is és ezután is a kórház és a város 
érdekében kíván dolgozni. Tisóczki József képviselő elismerően szólt a 
kórházban folyó szakmai és pénzügyi munkáról, valamint a kórház és az 
önkormányzat közötti példaértékű együttműködésről. A képviselők 
egyhangúan támogatták a pályázatot.                               Nyírő Gizella
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Újabb 1 milliárd 867 millió forint támogatás 
szétosztásáról döntöttek szeptember első 
hetében a Belügyminisztériumban. Az európai 
uniós önerő alap 30 kedvezményezettje között 
három hajdú-bihari település található – 
olvasható a kormányzat portálján.
A tájékoztatás szerint Berettyóújfalu 6,2 millió 
forintot nyert ivóvízhálózatának fejlesztésére, 
míg Hajdúnánás 4,9 milliót általános iskola 
épületenergetikai felújítására, Mikepércs pedig 
1 millió forintot szennycsatorna-hálózatának 
bővítésére.

Az önkormányzat nem képes vállalni a köznevelési intézmények működtetését

Nagy sikerrel mutatkozott be a Zenevonat együttes a Nova Villa Zenés 
Nyári Esték harmadik állomásán a Szent István téren

Ismét pénzt kap városunk az önerő alapból
   

  A 2012/13-as nevelési év ünnepélyes évnyitóját 
a városháza nagytermében tartotta a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti közössége.
   A helyszínválasztás jelzés értékű volt, mivel 
2013. január 1-től az intézmény továbbra is 
önkormányzati fenntartásban marad ellentét-
ben a többi köznevelési intézménnyel.
    A tanévnyitó a Székhely Óvoda nagycsopor-
tos lányainak kedves énekével kezdődött, majd 
Muraközi István és Szalay Csaba a Berettyóúj-
falu Mezősas, Váncsod Óvodafenntartási 
Társulás képviselői, a települések polgármes-
terei köszöntötték a megjelenteket, biztosítva a 
jó együttműködésről, a szakmai munka támoga-
tásáról, a feladatok megvalósításához szüksé-
ges személyi, tárgyi feltételek lehetőség szerinti 
optimális biztosításáról.
   Az értekezleten Kapornai Judit intézményi 
irodavezető asszony ismertette a 2012/13-as 
nevelési év óvodákat érintő jogszabályi 
változásait, ezt követte a tűz és munkavédelmi 
oktatás Bán Csaba oktató vezetésével. 
   Az értekezlet második részében a munkaterv 
megvitatására, kiegészítésére, elfogadására 
került sor.
Török Istvánné ismertette a nevelési év 
feladatait, a kiemelt nevelési területeket, a 
tehetséggondozás, az ünnepek, az óvodai élet 
hagyományos ünnepeire való fokozott figyelmet 
emelte ki, a gyermekek életkori sajátosságainak 
figyelembe vételével.

Hangsúlyozta a gyermekek egyéni, differenciált 
nevelését, a biztonságos, barátságos környezet 
biztosítását.
   Örömmel számolt be arról, hogy a város hét 
óvodai csoportnak biztosítja az ingyenes 
úszásoktatást így a szülőknek csak a 
belépőjegyet kell megfizetniük. A szülői vissza-
jelzés is pozitív volt. Ebben a nevelési évben 
nyolc csoport igényli a MOL BOZSIK program-
ban való részvételt, a regisztráció megtörtént, 
az óvodai nagycsoportokban a sportfelelős 
óvodapedagógusok munkáját Bukus Péter 
koordinátor segíti.

  A munkaterv megvitatását, elfogadását 
közvetlen beszélgetés és konzultáció követte.

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

Ünnepélyes tanévnyitó a városházán

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Nyírő Gizella
Sport: Rinyu Sándor, 

Címlapfotó: Gombos Ferenc - 
A nyertes kulturált lakókörnyezet 

A szerkesztőség címe: 
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja



 

- Éppen 40 éve, 1972-ben végeztem a debre-
ceni Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtáros 
szakán. A pályát a berettyóújfalui járási könyv-
tárban kezdtem, feldolgozó könyvtárosként. Ám 
abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a 
könyvtári munka minden területével megismer-
kedhettem. Ma már ez lehetetlen lenne, hiszen 
annyira specializálódott a könyvtárosi munka. 
Akkoriban a járási könyvtár módszertani 
központként működött, sok esetben volt 
alkalmam hálózati munkát végezni, tehát kisebb 
falvakban is tevékenykedtem, segítettem az 
ottani képesítés nélküli kollégák munkáját. Az ott 
szerzett tapasztalatokat remekül tudom haszno-
sítani most a mozgókönyvtári feladatellátásban.
- Mit takar a mozgókönyvtár elnevezés?
- Öt kis könyvtár tartozik hozzánk: Hencida, 
Tépe, Magyarhomorog, Vekerd és Mezősas. A 
feladatokat megosztva végezzük a Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtárral. A vidéki 
könyvtárak állománygyarapítási feladatait a 
megyei könyvtár végzi. Beszerzik a legfrissebb 
irodalmat, és ezt letéti csereállományként 
eljuttatják a kisebb könyvtárakhoz, amit évente 
3-4 alkalommal cserélnek. Az a cél érvényesül 
tehát, hogy kevés pénzből is hozzájussanak a 
könyvkiadványokhoz, bárhol is éljen a célközön-
ség. Mi pedig a selejtezésben, állományellenőr-
zésben, katalógusrevízióban veszünk részt. 
Nagyon sok esetben rendezvényeinket kiszéle-
sítjük a mozgókönyvtári hálózatra is. Minden 
település részére készítettünk egy helyismereti 
dossziét, amelyben az adott településről szóló 
tanulmányokat, folyóirat cikkeket gyűjtöttük 
össze. Ennek a frissítését is rendszeresen végez-
zük, s minden bizonnyal a tanulók honismereti 
műveltségéhez járulunk hozzá.
- Mikor következett be látványos változás a 
könyvtárak életében, működésében?
- A ’90-es években ugrásszerű változás ment 
végbe. A könyvtárak modernizálása létfontos-
ságúvá vált, a város és térsége előrehaladása 
szempontjából. Ekkor kezdődött el a könyvtár 
gépesítése a megye irányításával. A munkafo-
lyamatok automatizálásával, az információszer-

zés és továbbítás céljából új, korszerű szolgálta-
tásokat vezettünk be. (Adatbázisból való 
tájékoztatás, nagy könyvtárak, egyetemek, 
főiskolák honlapjaiba való betekintés.)
- Hogyan sikerült ezen az úton elindulni?
- A gépesítés alapját egy, az USA-ból hazatele-
pülő, és a mai napig itt élő, Balogh István által 
adományozott két számítógép adta, 1996-ban. 
A következő évben a Kulturális Minisztérium 
azoknak írt ki pályázatot, akik már rendelkez-
tek számítógépekkel. Így nyertünk meg egy 
összeget, amelyből az Integrált Könyvtári 
Rendszer egy modulját sikerült megvásárolnunk. 
Az áttörést 2002-ben a Széchenyi Terv kereté-
ben kiírt pályázat elnyerése hozta, amikor is 
sikerült a lakosság szolgálatába állítani hat 
számítógépet, amivel új könyvtári szolgáltatást 
vezettünk be: az internethasználatot, számító-
gépszoftvert, valamint irodatechnikai szolgála-
tot. Olyan nagy volt akkoriban az igény az 
internethasználatra, hogy előre be kellett 
jelentkezni, s egy órára korlátoztuk a netezést. 
Havonta mintegy hétszáz lakos fordult meg 
könyvtárunkban, hiszen nem volt elterjedt az 
internet a háztartásokban. Népszerű volt példá-
ul az egyetemisták körében az, hogy innen 
jelentkeztek be az intézményükbe, itt intézték a 
tantárgyak felvételét, de a dolgozataik 
eredményét is rajtunk keresztül tudták meg, s 
elektronikus levelezéseiket is innen bonyolították. 
A felnőtt lakosság részéről pedig az elektroni-
kus ügyintézés miatt jelentkezett igény.
- Mi volt a következő, nagy horderejű lépés?
- A 2007-től 2011-ig tartó Országos Könyvtári 
Stratégiai Tervben egyik legfontosabb célkitű-
zés az volt, hogy bármelyik könyvtárból elérhe-
tőek legyenek az országos könyvtári szolgálta-
tások, tértől és időtől függetlenül. Ennek a 
célkitűzésnek a technikai alapját egy újabb 
nagy pályázat, a TIOP jelentette, amelyben az 
elavult gépek cseréjét és egy éjjel-nappali 
szervergép beállítását tudtuk megvalósítani. 
Ugyanennek a stratégiai tervnek a szellemében 
teremtettük meg az esélyegyenlőséget, annak 
érdekében, hogy a fogyatékkal élők is hozzá-

jussanak a könyvtári szolgáltatásokhoz. Teljes 
körűvé tettük az akadálymentesítést, a gyengén 
látóknak pedig egy felolvasó szoftvert vásárol-
tunk. Míg a TIOP pályázat eszközfejlesztést 
jelentett, a TÁMOP pályázat szolgáltatásfej-
lesztést. Ezt a pályázatot konzorciumban 
nyertük meg a Méliusz Központtal és öt másik 
megyei intézménnyel. A megvalósítás során 
lehetővé vált, hogy csatlakozzunk a közös 
megyei katalógushoz. Honlapunkról elérhető a 
megyei könyvtár és a pályázatban szereplő 
többi könyvtár állománya. Ennek a pályázatnak 
keretében tudtuk megvalósítani a könyvtári 
állomány százszázalékos gépre vitelét, így 
lehetővé vált, hogy megteremtsük a feltételét a 
számítógépes kölcsönzésnek. A gyermekkönyv-
tárunkban ettől az évtől már kísérleti jelleggel 
működik a számítógépes kölcsönzés. Ugyaneb-
ben a pályázatban a könyvtár és olvasásnép-
szerűsítő rendezvények új formáit vezettük be. A 
családi közös olvasás egyik példája ennek, 
amikor a nagymama és az unoka, a szülők és a 
gyermek együtt olvastak, és közösen jöttek el a 
könyvtári programokra. Felolvasó napokat 
szerveztünk, vetélkedőket, és olyan rendezvé-
nyeket, amelyek az információkeresési techniká-
kat fejlesztették. Egyik ilyen nagysikerű rendez-
vényünk az Eötvös József Szakképző tanulóinak 
rendezett „Hogyan írjunk dolgozatot?” című 
program volt, amelyen az előadó megismertette 
a tanulókat azzal, hogy milyen adatbázisokból 
vagy honlapokról kereshetnek anyagot a dolgo-
zat megírásához. 
- Amint látjuk, megváltoztak az olvasói-olvasási 
szokások.
- Valóban. A könyvtárba nemcsak az 
olvasmányélmények beszerzése miatt járnak a 
használók, hanem az információkeresés új 
formáit is igénybe veszik. Ez azt is eredményezi, 
hogy sok fiatalnál háttérbe kerül az olvasás. 
Éppen ezért olyan rendezvényeket próbálunk 
szervezni, amelyekkel visszahódítjuk olvasóin-
kat. Például: „Én olvastam, olvasd Te is!”, de 
szervezünk olvasótábori foglalkozásokat is, 
hiszen az olvasás élményét semmi sem pótolja! 
Az vitathatatlan, hogy a tudás felértékelődött, 
melynek megszerzéséhez a könyvtár a maga 
sajátos eszközeivel hozzájárul. Uniós csatlako-
zásunk óta népszerűsítjük és bővítjük olvasóink 
uniós ismereteit. Jó partnerségi viszonyban 
vagyunk az oktatási intézményekkel. Szeptem-
ber 1-jén indult egy 72 foglalkozásból álló 
program három korosztály – óvodás, általános 
és középiskolás – számára, amely a tanév 
végéig tart. Egyébként pedig közösségi színtér-
ként is használja két olvasókör a könyvtárat: 
egyik heti, másik kétheti rendszerességgel itt 
tartja foglalkozásait. 
- Hogyan veszik ki részüket a város kulturális 
életéből?
- Míg korábban csak „könyves” ünnepekhez – 
költészet napja, ünnepi könyvhét - csatlakoztunk, 
addig ma már részt veszünk a város nagy 
rendezvényein: a magyar kultúra napján, a 
város napján, a város nagyjainak évfordulóin, 
Sinka István Emléknapon, író-olvasó találkozó-
kat szervezünk, de ápoljuk a határon túli 
kapcsolatokat is.     Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„Az olvasás élményét semmi sem pótolja”   

   Amikor az igazgatónőhöz készültem, intézményvezetőket bemutató sorozatunk következő interjúala-
nyához, Vörösmarty Mihály: „Gondolatok a könyvtárban” című versének sora jutott eszembe: Ment-e 
a könyvek által a világ elébb? Azért, hogy beszélgetésünk végén választ kapjunk erre – napjainkra 
aktualizálva - , a „kályhától” indultunk el. Hogyan került kapcsolatba a szakmával?
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 - interjú Faragó-

Flaskay Bélánéval, 

a Sinka István 

Városi Könyvtár 

igazgatójával
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   Időszaki kiállítással emlékeztek a Bihari Múzeumban a berettyóújfalui 
igazságszolgáltatás 140 éves múltjára.
   A múzeum zsúfolásig megtelt konferenciateremben Kállai Irén múzeumigazga-
tó köszöntötte a megjelenteket, köztük Dr. Vitányi István országgyűlési képvise-
lőt, Muraközi István polgármestert, Pálfi Anikó alpolgármestert, Dr. Kiss Lászlót, 
a városi bíróság elnökét, Dr. Füredi László, városi főügyészt. 
  A rendezvényt megnyitó Pálfi Anikó, köszöntőjében bejelentette: egy város 
rangja nagyban függ attól, milyen közszolgáltatásokat végez. E tekintetben 
Berettyóújfalu élen jár, hiszen van rendőrkapitányság, kórház, bíróság, földhiva-
tal, tűzoltóság, múzeum a városban. – Büszkék vagyunk az igazságszolgáltatás-
ra, mely 140 éve jelen van városunkban – közölte az alpolgármester, hozzáté-
ve, hogy nem mindegy, hol van az épített környezet, a közösségi színtér, mely 
nevel. A bíróság régi épületét – melynek emeleti rész éppen jövőre lesz 100 
éves – meg kell óvnunk, becsülnünk, s tovább örökítenünk az utókor számára. 
   Kiss László, a bíróság elnöke, felszólalásában visszatekintett a 17 évvel ezelőt-
ti épületre – amikor ő ide került -, amely igen mostoha képet festett. Ma már 
európai uniós szintű épületben zajlik az igazságszolgáltatás – szögezte le. Ő is 
kiemelte az épített környezet fontosságát, továbbá a Bihari Múzeummal való 
együttműködést. Külön örömét fejezte ki amiatt, hogy a bíróság történetét 
bemutató kiállítást a múzeumban láthatja a közönség, hiszen a bíróságon más 
okból fordulnak meg az emberek. Füredi László városi vezető ügyész beszédé-
ben elmondta: három éve tartó munkafolyamat eredménye a mostani időközi 
kiállítás, melynek anyagát a bíróságon fellelhető dokumentumok mellett a 
levéltár és az ügyészi szervezet is tevőlegesen is támogatta. A feltárást viszont 
számos tényező nehezítette: Trianon, a második világháború.
   A kiállítás megnyitóját ifj. Barcsay László tartotta volna, akinek édesapja 
járásbíró volt. A ’80-as éveiben járó, Budapesten élő erdőmérnök levelét 
Aranyiné Csalánosi Csilla olvasta fel. 
   Az október 6-ig látható „Jog, törvény, igazság” című kiállítást annak megál-
modója, Dr. Krajczárné Sándor Mária mutatta be.
 

  A huszonharmadikai dátum többször előfordul 
Berettyóújfalu történetében. Május 23. a város 
napja, augusztus 23. Simonyi óbester, míg 
szeptember 23. Kádár vitéz halálának a napja. 
Utóbbiak kapcsán emlékezett a város szeptember 
21-én, koszorúzással egybekötött ünnepségeken.

    A megemlékezés a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ falán elhelyezett emléktáblánál 
kezdődött, ahol az egybegyűltek előtt Nagy 
Renáta klarinéton katonadalokat adott elő, 
majd Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnö-
ke mondott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte: 
olyan kiváló katona pályafutására emlékezünk, 
aki példátlan hősiességről tett tanúbizonyságot, 
s a mai világban kevés hasonlót találunk, ezért 
kell ápolnunk emlékét. A márványtáblát a 
megyei önkormányzat nevében Kocsis Róbert és 
Jantyik Zsolt, majd Muraközi István polgármes-

ter és Pálfi Anikó alpolgármester, Emődy Dániel 
a Pro Patria Alapítvány, Krisztik Csaba a 
művelődési központ nevében koszorúzta meg. 
Elhelyezték a megemlékezés koszorúit az 
intézmények képviselői is.
   Az ünnepség a Szent István téren, a tavaly 
felállított és felavatott Kádár vitéz szobránál 
folytatódott. Kiss Tamás köszöntötte az elöljáró-
kat és a Kádár család leszármazottait, majd a 
Himnusz eléneklése után Muraközi István szólt a 
Kádár vitéz hősi halálának 354. évfordulója 
alkalmából megjelentekhez. A polgármester 
egy 1660-ban íródott ballada versrészletéből 
idézett: 

Muraközi István beszédében utalt arra, hogy a 
teljessé vált téren egy szellemében, erkölcsében 
megújult városban emlékezhetünk most nagyja-
inkra, akiknek a mának szóló üzenete az, hogy 
töretlen hittel, bátor helytállással kell cselekedni 
azért, hogy minél szebb, ígéretesebb jövőt éljen 
meg népünk. 

    Jantyik Zsolt, a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ igazgató-he-
lyettese, Derecske alpolgármestere, méltatta 
annak a Kádár vitéznek a hős tetteit, aki katona-
ként kötelességét teljesítette, s életét adta a 
magyar szabadságért, a tízszeres túlerővel 
szemben. – „Kádár vitéz azért halt meg, hogy mi 
élni tudjunk itt…. Az a magyar, aki emlékezik 
múltjára, szeretteire. Az 50 évig méltatlanul 
mellőzött Kádár vitézre emlékezünk. Ám most 
nem háborúzni kell, hanem büszkén, emelt fővel 
emlékezni múltunk nagyjaira” – hangsúlyozta 
Jantyik Zsolt, majd Kocsis Róberttel megkoszo-
rúzta a szobor talapzatát, ahol a város nevében 
a polgármester és az alpolgármester is 
elhelyezte a tisztelet és hála koszorúját. 
     Hadobásné Karancsi Annamária balladaéne-
ke után a Bajnóca Néptáncegyüttes tagjainak 
előadásában verbunkot láthatott a közönség, 
majd a Bihari Múzeumban Kádár vitéz emlékfa-
lát tekinthették meg.
  Kállai Irén múzeumigazgató elmondta: a 
borosjenői Kádár család nemesi oklevelének 
másolatát – melyet II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelemtől kapták 1651-ben – a leszárma-
zottak készíttették el fotókópiáját. A hatalmas 
latin nyelvű oklevél alatt a magyar fordítás is 
olvasható. Így együtt, a múzeum folyosóján 
állították ki a nemesi levelet, amelynek megte-
kintését minden, népe történelme iránt érdeklő-
dő lakos figyelmébe ajánlják. 
                            Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Simonyi óbesterre és Kádár vitézre emlékezett a város

Teljes életének dícséretes napja,
Mert a szegényeket sohasem rontotta,
Ha más rontotta is, Kádár oltalmazta,
Felelhetsz, föld és ég ennek bizonysága.

Elhagyá érettünk a földnek partját,
Hogy meghallá itten magyarok romlását,
Felköté érettünk Kádár István kardját – 
Óh jaj! Mely kevéssé forgatá szándékját!

140 éves az igazságszolgáltatás

A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011 „Referencia intézmények országos hálózatának 
kialakítása és fejlesztése című pályázati kiírás keretében, „Hunyadi referenciain-
tézmény Biharban” címmel nyert pályázatot a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola (4100 Berettyóújfalu Puskin u. 42-44.)

A pályázat azonosító száma: TÁMOP- 3.1.7-11/2-2011-0051

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. 03. 01.
A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012. 10. 31.

A projektet az Új Széchenyi Terv keretében az ESZA Társadalmi Nonprofit KFT 
támogatja, a támogatás összege 2.973.360 Ft.

A projekt megvalósításának döntő részében az intézmény pedagógusai képzése-
ken vesznek részt, ahol ismerteket szereznek:
- a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, 
szolgáltatási, szervezési feltételrendszer kialakításához,
- felkészülnek a mentorálás mesterségére
- megismerkednek a hálózati együttműködés, kapcsolatok kialakításának 
módszereivel
- felkészülnek a referencia intézményi célirányos PR tevékenységre és kommuni-
kációra
- elsajátítják a felsőoktatási gyakorlóhely működtetéséhez szükséges ismereteket
- felkészülnek a mentor pedagógusi feladatok ellátására.

A képzéseken túl az érintett pedagógusok szakmai műhelymunka során gyakorol-
ják ismereteiket, és készülnek fel a referencia intézményi feladatok szakszerű, 
hatékony ellátására.

A támogatási összeg egy részéből az intézmény számára megvásárolandó 
technikai eszközök nagyban segítik a projekt sikeres megvalósítását és gyarapít-
ják az intézmény műszaki, technika felszereltségét.

Berettyóújfalu, 2012. augusztus 29.

Kovács Tiborné projektmenedzser

Sajtóközlemény

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0051
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola
4100 Berettyóújfalu Puskin u. 42-44.
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Hetekkel korábban eldőlt az Arany János 
Gyermekotthon által szervezett Őszköszöntő 
futballtorna dátuma: szeptember 20-a. Az igen 
hűvös, esős idő miatt sem helyezték át azt más 
időpontra.

Miután a megye 
valamennyi lakó-
otthona, de még 
a nagyváradi 
testvérintézmény 
is elfogadta a 
meghívást, csu-
pán a helyszínt 
kellett sebtében
á t h e l y e z n i . 

Fodor István igazgató úrnak ez szó szerint egy 
percébe került, s Mezei József, a Mezei-Vill. Kft. 
ügyvezetője, ismert sportmecénás, készséggel 
rendelkezésre bocsájtotta a Pálfi István Rendez-
vénycsarnokot. A némi késéssel kezdődött 
futballtornán hat gyermekcsapat – Hajdúnánás-
ról, Hajdúszoboszlóról, Komádiból, a Debrecen--
Nyírségi Lakásotthonból, az Arany János 
Gyermekotthonból, valamint a Nagyváradi 
Gyermekvédelmi Központból – versenyzett. A 
négy felnőtt csapat a fenntartó megyei 
kormányhivatal és a megyei közgyűlés tagjaiból, 
a Mezei-Vill. Női focicsapatából, valamint a 
Tömb 2002 Kft. és a Tesco futballrajongóiból állt 
össze. A kétszer tízperces mérkőzések izgalmas 
játékot hoztak a szurkolóknak. A sorrend a 
következő: 1. Debrecen-Nyírségi Lakásotthon. 2. 
Arany János Gyermekotthon (Büntetőkkel 

maradtak le az első helyről!) 3. Hajdúszoboszló. 
A felnőtteknél kupagyőztes a Tömb 2002 Kft. 2. 
Mezei-Vill. Női csapata. 3. Tesco. Megválasztot-
ták a legjobb mezőnyjátékost Lakatos Erik 
személyében. Gólkirály Papp Gergő (Arany 
János Gyermekotthon), míg a legjobb kapus a 
komádi Bujdosó Dávid lett. 
A szabadba tervezett programok elmaradtak, ám 
a húsételek főzését megtartották. A bográcsokban 
a palóc levestől a 
töltött káposztá-
ig, a székelyká-
posztától a 
csülökpörköltig, a 
babgulyástól a  
toroskáposztáig 
a legváltozato-
sabb ételek 
készültek el 
délre. 
Kép és szöveg: 
Nyírő Gizella

   A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 
Közlekedésbiztonsági vetélkedőt szervezett 
szeptember 16-án Debrecenben.
   A Berettyóújfalui Polgárőrség egy polgárőrt 
delegált Dudoma Zsolt - elnökségi tag - szemé-
lyében a neves versenyre – tudtuk meg Mazács 
Ferenctől, az újfalui polgárőrök elnökétől.  
    A vetélkedő reggel 10 órakor kezdődött 
elméleti totóval, KRESZ-teszttel, majd gyakorla-
ti, ügyességi versennyel folytatódott. 
  A nap folyamán a rendőrségi segítők mellett, 
szakoktatók, és nem utolsó sorban Dr. Bíró 
Gyula egyetemi tanár, nyugalmazott rendőr-al-
ezredes voltak a döntőbírók.
   A feladatok legnehezebb része a gépkocsival 
való manőverezés volt szakpályán.
    A sikeres felkészülésnek és a rutinnak köszön-
hetően, a megyei megmérettetésen 2. helyezést 
sikerült elérniük az újfaluiaknak.
   A sikereken túl azonban komoly felkészülést kell 
elkezdeniük, ugyanis tovább jutott az egyesület az 
Országos versenyre, Budapestre, ahol október 
6-án a legjobbakkal mérik össze tudásukat, 
ügyességüket – mondta el Mazács Ferenc.                                                     
                                                 

 Országos versenyre 
jutottak tovább!

hirdetés

Nem várta meg a köszöntést az ősz!

   A Bihari Hírlap szeptemberi számában tudattuk 
olvasóinkkal, hogy ismét Szél Gábor, 6. mesterfo-
kozatú Wing Tsun Kung Fu instruktor vezeti a 
harcművészeti iskolát városunkban. Felhívásának, 
miszerint minden érdeklődőt szívesen lát a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében, 
eleget is tettünk a hónap utolsó edzésnapján.

Még jóval a hivatalos óra megkezdése előtt 
gyülekeztek a sportolók, akik közül feltűnt egy 
filigrán, talpraesett hölgy, aki készséggel 
bemutatkozott, s vallott a harcművészethez 
fűződő kapcsolatáról. Tallós Viktóriáról kiderült: 
végzős diák a derecskei I. Rákóczi György 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
rendvédelmi tagozatán. A kilencedik évfolya-
mon ismerkedett meg, s másfél éve kezdett el 
komolyabban foglalkozni a Wing Tsun Kung 
Fuval. A kérdésre, mit jelent számára ez a 
harcművészet, csillogó szemmel válaszolta: 
nyugodtabb életmódot, fegyelmet, tiszteletet 
embertársai iránt, és egy nagyszerű családi 
közösséget. Jóllehet, 
egy kínai apáca 
személyéhez kapcsoló-
dik a Wing Tsun Kung 
Fu, ám arányaiban 
jóval kevesebb hölgy 
foglalkozik vele. 
Annak, hogy kevesebb 
nő van a művelői közt, 
semmilyen hátrányát 
nem érzi – jegyzi meg 
mosolyogva Viktória, 
akiről az is kiderült 
időközben, hogy Szél 
Gábor instruktor 
helyettese lett.

- A mester sok helyre magával vitt, bemutatók-
ra, edzésekre, tavaly nyáron pedig felajánlotta 
az instruktori vizsga lehetőségét, ami Budapes-
ten volt. Addig fehérpólós tanítvány voltam, s 
rögtön éltem is a lehetőséggel. Egy egyhetes 
intenzív tanfolyam után sikeres vizsgát tettem, s 
feketepólós instruktor helyettes lettem. Ez 
tanításra jogosít fel, ha pedig a mestervizsgát is 
leteszem, iskolát is nyithatok. Jelenleg 10. tanuló 
fokozatban vagyok, s készülök a mestervizsgá-
ra, amihez még két fokozatot kell megszerez-
nem. Minden álmom a Wing Tsun Kung Fu, a 

jövőmet is ebben gondolkodva képzelem el!
                            

„Minden álmom a 
Wing Tsun Kung Fu 

„

Minden hónap utolsó munkanapja: 
október 31, november 30, december 28.

Lapzárta a Bihari Hírlapnál. 
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     Idén harmadik alkalommal adták át a fővárosban, a Duna Palotában a 
tragikusan fiatalon elhunyt európai parlamenti képviselőről, Pálfi Istvánról 
elnevezett emlékérmet, melyet Danuta Hübner, az Európai Parlament 
regionális fejlesztési bizottságának elnöke kapott. 

     Az emléknapon az özvegy – Pálfi Anikó, Berettyóújfalu alpolgármestere 
– mellett megjelentek az egykori harcostársak: a magyar és európai parla-
ment képviselői, megyei közgyűlési elnökök, alelnökök, polgármesterek, 
akiket Virág Rudolf, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium helyettes 
államtitkára köszöntött. Jelen volt Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, 
Gál András Levente, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium volt 
államtitkára. A Pálfi István emlékérmet Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter alapította, melyet azok kaphatnak, akik kiemelkedő 

munkát végeztek a regionális politika 
fejlesztésében, hozzájárultak az együttmű-
ködés fejlődéséhez, a határon átnyúló 

kapcsolatok erősítéséhez. A berettyóújfalui Kurucz Imre szobrászművész 
által készített bronz emlékérmet a miniszter adományozza évente. A díjat 
két éve Jan Olbrycht lengyel európai parlamenti képviselő kapta, míg 
tavaly Michel Delebarre, területi kohéziós politikáért felelős bizottsági 
elnök volt a kitüntetett.
     A díjat átadó Rétvári Bence, a KIM államtitkára, úgy fogalmazott: a díj 
tiszteletadás Pálfi István munkássága előtt, aki európai parlamenti 
képviselői munkája alatt különösen sokat tett a határon átnyúló kapcsola-
tok új alapokra helyezéséért, a területi együttműködések kiteljesítéséért.
    Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Danuta 
Hübner munkásságát méltatva, elmondta: a lengyel képviselőnő életútja 
bővelkedik tudományos eredményekben. Különösen sokat tett Danuta 
Hübner Lengyelország európai uniós felzárkóztatásáért. 2004 és 2009 
között az Európai Bizottság biztosaként nemcsak irányítója, hanem megújí-
tója is volt az európai regionális politikának. A díjazott – aki megtisztelte-
tésnek tekintette a kitüntetést – azt mondta: Magyarország nagyon 
sokban hozzájárult a regionális politika alakulásához. Kitért arra, hogy 
erősíteni kell a határon átnyúló elemeket, és a fiatalokat úgy kell képezni, 
hogy ne csak állást keressenek, hanem maguk is képesek legyenek munka-
helyet teremteni. A korábbi biztos szerint Magyarország a végrehajtott 
változásokkal a változás élére kerül az elkövetkező években. 
    A díjátadási ceremónia után nemzetközi konferencia zajlott a területi 
együttműködés 2014-2020 közötti lehetséges perspektíváiról. Egyebek 
közt bemutatták az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiáját, az 
azzal összefüggő kormányzati tevékenységet, az Európai Területi Társulá-
sokat, a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztéseket és Integrált Területi Beruhá-
zásokat, mint szóba jöhető perspektívákat.    Kép és szöveg: Nyírő Gizella

  Az újonnan felállt választókerületi felosztás 
szerint a megye 82 települése közül 41 a 
berettyóújfalui központú 4. számú kerület, 
melynek egyéni országgyűlési képviselője Dr. 
Vitányi István. A honatya a megnövekedett 
lélekszámú választó kerület polgárait, települési 
vezetőit – Mikepércstől Hosszúpályin, Váncsodon 
át Biharkeresztesig - pikniken látta vendégül a 
Morotva ligetben.

  Kósa Lajos, a Fidesz országos alelnöke, Debre-
cen polgármestere, aki a Loki hazai mérkőzése 
helyett a pikniket választotta, szintén eljött. 
Jelen volt még Rácz Róbert, megyei kormány-
megbízott, Bodó Sándor, a megyei közgyűlés 

elnöke, Tóth Attila alelnök, Márton Attila, a 
jelenlegi 7. számú választókerület országgyűlési 
képviselője, számtalan polgármester és telepü-
lési önkormányzati képviselő is. Házigazdaként 
Vitányi István elsőnek gratulált Kósa Lajosnak és 
Módos Imre bihartordai polgármesternek, akik 
előző nap vehettek át elismerést a helyi önkor-
mányzatokért végzett tevékenységükért Tállai 
Andrástól, a Belügyminisztérium államtitkárától. 
Kósa Lajos a Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek elnökeként, míg Módos Imre a sárréti 
település polgármestereként vette át a kitünte-
tést. Kósa Lajos rövid beszédében kitért arra, 
milyen állapotban vette át a kormányzást a 
Fidesz 2010-ben, s a csőd elkerülése érdekében 

milyen lépeseket tettek meg azóta. - Jó úton 
járunk, minden ezt támasztja alá, hiszen a 
közvélemény-kutatások szerint továbbra is 
vezet a Fidesz. A jelenlegi helyzetért pedig a 
választók csupán az 5. helyre sorolják a 
kormányt, első helyen az MSZP-t teszik felelőssé 
– mondta a párt alelnöke. 
  Vitányi István köszönetet mondott támogatói-
nak, akik a piknikhez birkával, sertéssel, kenyér-
rel járultak hozzá, továbbá segítőinek, akik a 
finom falatok elkészítésénél szorgoskodtak: 
Dúró Kálmánnak, Módos Imrének, Galló Ferenc-
nek, Kelemen Jenőnek és csapatának, valamint 
az esztári Nagy pékségnek.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

(x)

Danuta Hübner kapta az idei Pálfi István emlékérmet

Fél megyére kiterjedő polgári piknik Újfaluban!

6 AKTUÁLIS

A Proporcia Egyesület látta vendégül a Bihari 
Népművészeti Egyesület tagjait 2012. szeptember 
14-16-ig Porciában Berettyóújfalu testvérvárosá-
ban. A Madarak, illetve a Bor ünnepe rendezvény 
a Villa Dolfin épületében és gyönyörű parkjában 
került megrendezésre. A madárkiállítás mellett 
kaktusz, gomba, gyökérszobor és háziállatkiállítás, 

valamint kutyaszépségverseny is volt, a rendezvény 
több ezer érdeklődőt vonzott a környékről a Villa 
Dolfinba. Természetesen az Egyesület kézművesei-
nek az alkotásait is megtekinthették és az alkotók-
tól meg is vásárolhatták a látogatók. A fazekas 
termékeket  Balázs Józsefné és Balázs József, a 
szűrrátéteket Porkoláb Ferenc, az ékszereket Rácz 
Erika kínálta, de volt szövött szőnyeg, hímzés, 
gyógynövényes szappan, gyöngy, mézeskalács is a 
portékák között. Városunkból a Móló Panzió 

csapata finom gulyással örvendeztette meg a 
látogatókat. A rendezvény 2 napján magyar napot 
rendeztek, ahol jól kiegészítette egymást a Móló 
panzió által képviselt gasztronómia és a BNE által 
képviselt kézművesség, valamint a szép magyar 
zeneművek és népdalok a zeneiskola két tanárá-
nak, Herczegfalvi Zoltánnak és Ködöböcz Katinká-
nak a tolmácsolásában. A Villa Dolfinba kilátoga-
tók közül sokan megkóstolták a finom magyar 
ételeket és vásároltak kézműves termékeket.

Borünnep  Porciában
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       Országosan 23 gépkocsit kaptak a mentők, közülük egy Hajdú-Biharba, a 
berettyóújfalui mentőállomásra került – tudtuk meg Kerekes Zoltántól, a 
megyei mentőállomás műszaki vezetőjétől. 

A Széchenyi utcai mentőállomáson a megyei műszaki vezető és Boros 
Barna állomásvezető mentőtiszt készséggel mutatta be az új gépkocsit a 
város polgármesterének, Muraközi Istvánnak és alpolgármesterének, Pálfi 
Anikónak. A kívül-belül impozáns kivitelezésű, nulla km-es VW Crafter 
típusú gépkocsiról kiderült: a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő 
mentőautó alapszintű ellátást biztosít. A közel 30 millió forintba kerülő 
gépkocsi egészségügyi szinten ugyanolyan, mint a régi típusúak, ám 
magasabb, jobban felszerelt a most forgalomban lévő „társainál”: 
klímaberendezés van benne, háromféle fűtés, a defibrillátor fix helyen 
található, de van benne leszívó berendezés, tolatóradar, illetve energia-
takarékos LED fényjelzőkkkel és megkülönböztető jelzésekkel, navigátor-
ral és kiegészítő hangjelzést adó légkürttel van ellátva.           

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
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  Előre ütemezett véradást szervezett a Vöröske-
reszt Berettyóújfalui Területi Szervezete szeptem-
ber 14-én a Tesco Áruházban. Mint azt Dr. Szénási 
György, a Gróf Tisza István Kórház Vérellátó 
Osztályának főorvosa elmondta, a véradáson 
szép számban jelentek meg donorok. (Egy órával a 
meghirdetett idő lejárta előtt 38-an ajánlották fel 
vérüket.) Az intézményben nincs gond, elegendő 
mennyiségű vér áll rendelkezésre, köszönhetően a 
Vöröskereszt szervező munkájának, s a lakosság 
segítőkészségének.                          Nyírő Gizella 

 A káros anyag kibocsátás csökkentésének, a 
környezettudatos, egészséges életmódnak a 
népszerűsítése volt a célja az autómentes nap 
megszervezésének szeptember 22-én.

 A kezdeményezéshez csatlakozott a város 
önkormányzata, s a megszervezését, lebonyolí-
tását a BIHARITE – Bihari Természetbarát 

Egyesület – vállalta nagy örömmel. A csípős nap 
reggelén szép számmal gyülekeztek a Népliget-
ben azok, akik tenni akartak saját egészségü-
kért, illetve a célkitűzés népszerűsítéséért. 
Hegedűs Zoltán egyesületi elnök és segítői 
vezényletével kerékpáros gyorsulási versenyt 
rendeztek. Kapás Tibor rendőr-törzszászlós 
traffipaxos mérése a legnagyobb sebességet 
Pólya Imre Mátyás kerekezése közben mutatta 
ki: a rekordsebesség 44 km/h volt! Miután a 
bringások elindultak a bakonszegi íjászverseny-
re, a gördeszkások és görkorisok gyorsulási 
versenye kezdődött meg. Ebben a kategóriában 
a leggyorsabbnak Kari Csaba bizonyult, aki 37 
km/h sebességgel gurult be a célba.
    A kisebbek aszfaltrajzversenyen vettek részt, 
Török Zita közreműködésével. A téma természe-
tesen itt is a kerékpáros közlekedés, az egészsé-
ges életmód népszerűsítése volt.
  A bátrabbak kajakba, kenuba ültek, s különbö-
ző akadályok leküzdésével múlatták az időt a 
csónakázó tóban.
                                  Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Van elegendő vér

Berettyóújfalu is csatlakozott az autómentes naphoz

Új gépkocsival gazdagodott a mentőállomás

BULVÁRSZÍNHÁZI BÉRLET
 A NADÁNYI ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTBAN 
4100 BERETTYÓÚJFALU 

Bajcsy-Zsilinszky u. 27. Telefon: 54/402-014 
e-mail: novavilla2010@gmail.com

www.novavilla2010.hu

2012. november 22. 19 óra
    Louis Velle - Randevú Párizsban, avagy
    Szenteltvíz és kokain 
Vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: Harsányi Gábor, Csala Zsuzsa, 
Farkasházi Réka, Várkonyi András, Böröndi 
Tamás, Beleznay Endre, Straub Dezső, Sáfár 
Anikó Rendező: Straub Dezső

2013. február 14. 19 óra
    Operett gála 
Sztárvendég: Oszvald Marika és Benkóczy 
Zoltán További fellépő művészek: Egri László, 
Zalai Lídia, Presits Tamás, Fogarassy Bernadett, 
Szász Katalin, Fogarassy András és a Budapesti 
Operettszínház táncosai
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Johann Strauss,  
Ábrahám Pál, Huszka Jenő, Szirmai Albert 
dallamai és a legnépszerűbb musical melódiák

2013. március 27. 19 óra
Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván 
     Az ördög nem alszik 
Zenés vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: Benkóczy Zoltán, Oszter Alexandra,  
Beleznay Endre, Fogarassy Bernadett, Straub 
Dezső, Straub Péter,  Fogarassy András, 
Benedek Gyula, Balázs Andrea, Vanya Tímea, 
Besztercei Attila, Boros Ádám
Rendező: Straub Dezső

         A bérlet ára: 7000 Ft, 
         előadásonkénti jegyár: 2700 Ft
         Berettyóújfalu kártyával bérletre 20%, 
         jegyre 10% kedvezmény jár!

(A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja!) 
Bérlet és jegy vásárolható a művelődési központban!
Facebook: Fogi Színház  www.bulvarszinhaz.hu



    A Széchenyi István Tagiskola 2012. szeptem-
ber 24-én tartotta megemlékezését az iskola 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
50 év! 50 tanév! 50 éves iskolánk!
    Hány diák nevelkedett falaidon belül, s játszott 
az udvarodon, s ballagott el innen tovább maga-
sabb iskolába! Megtippelni is nehéz! Az évek, 
majd évtizedek teltek, s napjainkra a diákból 
felnőtt, szülő, nagyszülő lett, aki már gyermekét, 
unokáját vezeti be egykori iskolájába.
    1962. szeptember 1-jén volt az első tanévnyi-
tó az akkor 3. sz. Általános Iskolában. Ez idő tájt 
Berettyóújfaluban ez az épület modern iskolá-
nak számított, a község büszkesége volt. 
   Az alakuló tantestület tagjai közül megtisztelte 
ünnepségünket az alakuló tantestület közül: 
Papp Dezső igazgató úr, Gosztonyi Istvánné 
tanítónő, Szőke Júlia tanárnő, Vékony Vincéné 
tanítónő és Szabó Jánosné tanítónő is. Az iskolai 
születésnapon résztvevő nyugdíjasaink és azok, 
akik ezen a napon már nem lehettek itt indítot-
ták el az iskola szellemiségét a 60-as, 70-es, 
80-as, 90-es évek kihívásainak megfelelően.
   A 70-es, 80-as években volt iskolánkban a 
legmagasabb tanulói létszám. 3 párhuzamos 
osztály működött ekkor. A vonzó napközi, az 
élénk zenei élet, a néptánc oktatása, a vándor-
táborok, a sport és egyéb szakköri tevékenység 

és az ezekhez kapcsolódó sikerek fémjelezték 
az intézményben folyó színvonalas munkát. A 
tantestületre mindig jellemző volt, hogy az 
alapító tagok által kialakított szellemi öröksé-
get nagy lelkesedéssel és tenni akarással 
folytatták és folytatják napjainkban is.
    A megjelentek is tükrözik, hogy az iskola falai 
közül generációk nőttek ki, ma már az első 
tanítványok unokáit tanítjuk. Iskolánkba fektetett 
nagyszülői, szülői bizalom biztosítja az egyre 
növekvő tanulói létszámot.
   A rendszerváltás az iskolai gyermekszerveze-
tekre is hatással volt, az úttörőcsapat megszűné-
se után az alsósok szabadidős tevékenységét a 
Cimborák Gyermekszervezete, a felső tagoza-
tosok önkormányzati tevékenységét pedig a 
DÖK irányítja.
   Az Új Iskola Alapítvány is hozzájárul a nevelé-
si-oktatási színvonal emeléséhez azáltal, hogy 
anyagi erejéhez mérten támogatja a gyerme-
kek versenyeztetését.
   Az úttörőtáborokat sportmászó és természetjá-
ró táborok váltották fel, s évről évre élmények-
kel gazdagítják kicsinyeinket az erdei iskolák.
   1996-ban Széchenyi István nevét vette fel az 
iskola. 2007-től a József Attila Általános Iskola 
EPSZ tagintézményeként működünk.
    A felújítási munkálatok közül legjelentősebb és 

életünkben a legnagyobb pozitív változást hozta 
a 2010-es felújítás, amely a önkormányzat 
sikeres pályázata és segítsége révén UNIÓS 
támogatással valósulhatott meg. Ez által vált 
iskolánk XXI. századi iskolává.
    Az iskola történetében a mindenkori pedagó-
gusok munkáját – a felnövekvő gyermekek 
számára példaértékű pedagógusi magatartás, 
hagyományápolás, nyitottság az újszerű 
módszertani kihívásokra, élményt nyújtó 
programszervező tevékenység, töretlen 
pedagógusi hitvallás – meghatározta és megha-
tározza a mindenkori igazgató személyisége. 
  Papp Dezső igazgató úr irányítása alatt kezdő-
dött meg az első tanév. Makai Mihály igazgató 
úr nevéhez kapcsolódik a pezsgő kulturális 
tevékenység megszervezése. Őt követte Nagy 
Imre igazgató úr, aki a rendszerváltás idején 
látta el a könnyűnek nem mondható vezetői 
feladatot. Jelenleg Berzáné Rákosi Márta 
tagintézmény-vezető asszony szervezi a Széche-
nyi István tagiskola mindennapi tevékenységét.
  A valamikori diák, jelenlegi igazgató a 
következő jókívánságokat intézte iskolája felé:

         a Széchenyi István Tagiskola tantestülete

   Szeptember 24-én – a névadó születésnapján – a 
Sinka István Városi Könyvtár olvasótermében Dr. 
Márkus Béla egyetemi docens előadást tartott az 
ünnepelt pályakezdéséről. A kutatót, irodalomtörté-
nészt pedig városunk polgármestere Muraközi István 
köszöntötte és bevezetőt mondott a jeles esemény 
elé. Ebben felhasználta Görömbei András profesz-
szor úr népi írókról, mozgalomról, a népi szociográfi-
áról vallott nézeteit, melyeket legújabb könyvtárban 
megtalálható tanulmánykötetéből idézett. A népes 
közönség nagy érdeklődéssel hallgatta a mélyen-
szántó, filológiai alapossággal megkutatott és 
forráskritikákkal is élő közérthető és érdekes 
előadást, amely az alulsó Magyarország küldötté-
nek sajátosan archaikus és szürreális költészetét 
éppúgy górcső alá vette, mint a fekete bojtár korai 
önéletrajzi vonatkozásait, vallomásait a korabeli 
mélyszegény megaláztatásokról és az ezekből is 
adódó vádakból. Körvonalazta Sinka István 
hajlíthatatlan személyiségét, aki a laza szerveződé-
sű mozgalom felfedezettjeként nem sodródott a 
politikum árnyékába. Zsenialitás és összeférhetetlen-

ség küzdött az alkotó szellemében az egzisztenciális 
létformák perifériáján. - Aki hallgatta az előadást, 
annak tetszett. Új megközelítéseket tartalmazott a 
Sinka – életmű megitélésében. Köszönhetően a 
Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretter-
jesztés Kollégiumának, mint támogatónak.                          

  

„Fekete Bojtár” útnak indul...
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„Érj még, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy,
 Köved közt lüktessen az ifjú élet,
 Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
 Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
 Hírét növeljék e tisztes falak –” 

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 
történetének első gasztronómiai díjátadására 
került sor a TEREMTÉS hetének záró rendezvényén. 

Az aranyfakanál vándordíj megszerzéséért kilenc 
bográcsban készültek a finomabbnál finomabb 
ételek: bio alapanyagokból összeállított slambuc, 
ízletes töltött káposzta, tarhonyás lecsó ....stb., ami 
a szülők példaértékű összefogásával valósulhatott 
meg. A neves zsűri tagjai: Csorba György a Móló 
Panzió és a Bella Costa étterem vezetője, Kari 
Sándorné a Szivárvány Református Óvoda vezető-
je, Oláhné Szabó Magdolna az I. számú Kisven-
déglő vezetője. Munkájukat igencsak megnehezí-
tette az inyenc ételek értékelése, a díjat végül a 4. 
osztályos szülői közösség nagyon ízletes őzpörkölt-
je nyerte. Az egész héten át tartó programsorozat a 
teremtett világ védelme köré szerveződött. 
Különböző természetvédelmi totók, előadások, 
kézműves foglalkozások, versenyek színesítették az 
egész hetet. Iskolánkba látogatott a Református 
Szeretet Szolgálat lelkész igazgatója, Balogh 
Barnabás, aki bemutatta a szervezet sokrétű 
munkáját, bel-és külföldi áldozatkész tevékenysé-
gét. Örömünkre szolgált, hogy az egész héten át 
tartó programsorozatunk alkalmával a diákok is 
megtanulhatták értékelni, tisztelni és védeni 
mindazt, amit Istentől kaptunk. 

Teremtés hete a Diószegiben
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„TE ÖTVENÉVES DRÁGA ISKOLA”
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A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
Programja

október 5. 14 órától „Összefogás az egészsé-
               gért” Emlőrák elleni tudományos ülés
október 8 -14. Hüllőkiállítás
október 18. 17 órától Nótaest
október 24. „Az ősz ajándékai”elnevezéssel   
barkácsolás óvodásoknak a TÁMOP -3.2.13 
-12/1 számú projekt keretein belül.
Folyamatos szakköreink: 
Óvodásoknak: Csicsergő (október 3, 17), 
Iskolásoknak: Média (október 3, 17), 
                    Fotó (október 27), 
                    Serdülőket Segítő Program (okt. 25) 
                    Filmklub (október 25) 
október 29. 14 órától Idősek Világnapja

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a 

Szivárvány Református Óvoda hírei
OKTÓBER  A  REFORMÁCIÓ  HÓNAPJA

  Október 9-től minden kedden délután 4 órától 
iskolára előkészítő foglalkozásokat tart a Diószegi Kis 
István Református Általános Iskola nagycsoportos 
óvodások részére.
  Október 13-án szombaton délután 2 órakor lesz 
Komádiban Balogh Sándor lelkipásztor beiktatása. 
Igét hirdet: Dr.  Bölcskei Gusztáv püspök úr. A 
beiktatás szolgálatát Nagy Zsolt esperes úr végzi. 
 Október 14-én vasárnap délután 2 órakor Hálaadó 
Istentisztelet lesz Váncsodon, Nagytiszteletű Dr. 
Hermann-né Frenczel Erzsébet lelkipásztor váncsodi 
szolgálatának 20. évfordulója alkalmából. Igét hirdet: 
Veres-Kovács Attila nagyváradi lelkipásztor.
   Október 14-én vasárnap délután 3 órakor lesz a 
berettyószentmártoni gyülekezet szervezésében az 
egyházmegyei zsoltáréneklő vasárnap. 
  Október 17-én szerdán este 5 órakor Emlékező 
Istentisztelet lesz a Templomban a II. Világháború 
berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond 
lelkészre.
  Október 23-án Nemzeti Ünnepünkön kedden 
délelőtt 10 órakor Ünnepi Istentisztelet lesz a 
Templomban: Igét hirdet: Veres-Kovács Attila 
nagyváradi lelkipásztor. 
 Október 28-án vasárnap délután 3 órakor egyház-
megyei reformációs istentisztelet lesz az egyházme-
gye gyülekezetei számára Berekböszörményben.
   Október 29-én hétfőn este fél 6-kor előadás lesz 
iskolánk ebédlőjében. Címe: És veled ki törődik? 
Előadó: Antal Judit mentálhigiénikus. 
  Október 31-én szerdán a reformáció ünnepén este 5 
órakor lesz Istentisztelet a Templomban.
    November 1-én halottak napján elhunyt szerette-
inkre emlékező Istentiszteletek lesznek a temetőkben. 
Téglaparti temető délelőtt 11 óra Ökumenikus 
Istentisztelet. Csendes temető délután 3 óra Reformá-
tus Istentisztelet. Szentmártoni Ravatalozó délután 4 
óra Református Istentisztelet.
  November 11-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a 
Templomban a Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá 
avatása.
   November 17-én szombaton II. Református Bál, a 
Diószegi Kis István Református Általános Iskola szerve-
zésében.
„LELKI  WELLNESS”
   November 5-8-ig, hétfőtől – csütörtökig minden este 
6 órától a Baptista Gyülekezet szervezésében „LELKI  
WELLNESS” hetet tartunk a Járási Hivatal Dísztermé-
ben. Az ember lelki életét érintő témákról hallunk 
előadást és azokat megbeszéljük egy tea és pogácsa 
mellett. Előadók: Bereczki Lajos, Steiner József és 
Meláth Attila. Mindenkit szeretettel hívunk. 
(Részletes program a későbbiekben). 

XV. Bihari Számadó Napok
PROGRAM

OKTÓBER 12. (péntek)
10.00 Megnyitó és  Díjak átadása (vásárdíj, 
termékdíj, Nyíri István- díj) 11.00 Ellenőrzési 
tapasztalatok a mezőgazdaságban és eredmé-
nyességi mutatók a HBMMVH-nál KLEPÁCS 
GYÖRGYI Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltség vezető-
je 11.30 Határmenti befektetés-ösztönzés és 
forrásbevonás lehetőségei Kurtán Zoltán  
DBH Group vezérigazgató helyettes 12.00 
Bihari Mézlovagrend Avató projekt bemutatása 
Előadó: Daróczi Lajos projekt menedzser 12.15 
Méhészeti ágazati bemutató Méhészeti ágazat 
jelene és jövője 13.00 "Munkahelyvédelmi 
akcióterv” Dr. Czomba Sándor Nemzetgazda-
sági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért 
Felelős Államtitkára 14.00 Fekvő kontrarakódó 
- Dabant üzemi méhészet 14.30 Anyásítás 
mézeltető NB kaptárban 15.00 Magyar Méhé-
szeti Nemzeti Program 15.30 „Mézes” progra-
mok „ZÜMMÖG A MÉHECSKE” a Radnóti-óvo-
dások verses-dalos műsora ”MÉZI KALANDJA” – 
a mesejátékot írta és rendezte Kocsisné Jován 
Ildikó, előadják a József Attila Általános Iskola  
4. osztályos tanulói, színjátszó szakkörösei 
„SZORGOS MÉHEK” gyermekrajz-pályázat 
díjkiosztója „A MÉHEK ÉLETE ZENÉVEL”  – a 
zenés játékot összeállította és zongorán kísér 
Sándor Zeréndné, közreműködnek a Széche-
nyi-tagiskola 3-4. osztályos tanulói „MÉZÉDES 
DALLAMOK” – RealTime Duó   (Karancsi Lajos és 
Kasza Marika) MÉZES SÜTEMÉNYEK receptpá-
lyázat díjkiosztója 17.00  Sztárvendég: Gáspár 
Laci 17.40 Tombolahúzás

OKTÓBER 13. (Szombat)
10.30 Mézlovagrend avatás 11.00 Bessenyei 
György Szakközépiskola, Rendvédelmi szakma-
csoport önvédelmi bemutatója Felkészítő: Rinyu 
Sándor  11.30  Társastáncok  Berettyóparti 
Nyugdíjas Egyesület, Senior tánccsoport, 
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti   Intézmény 
táncbemutatója 12.15 „Nótacsokor” 13.15 
Bakonszegi Népdal Kör 13.30 „Dráva szélén 
lakom” Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasz-
nú Egyesület Biharkeresztes 14.00 Hastáncbe-
mutató Igazgyöngy Alapítvány gyermek és 
junior csoport Berettyóújfalui Kenza felnőtt 

csoport 14.30 Néptánc Bajnóca 
Néptáncegyüttes felnőtt és Cserbóka csoportja
15.00 „Nyáridő” Gikszer együttes koncertje, 
Parola Egyesület 16.00 „ Z e n e v o n a t ” 
együttes koncertje 17.00 Tombolahúzás 18.00 
Rendezvény zárása
A rendezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

A SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
ŐSZI RENDEZVÉNYEI  

 NÉPMESE NAPJA 2012.
„AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA!” –
VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY 
az általános iskolák alsó tagozatosai részére

NÉPMESE NAPJA 2012. 
„AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA!” –
VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY 
az általános iskolák felső tagozatosai részére

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2012. 
„HUMORRAL A BIZTONSÁGÉRT” – 
Ayala-Illés István humorista-rendőr előadása

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2012.
KÖNYVES VASÁRNAP – „ÚJFALUSI KERENGŐ” 
Rendhagyó helyismereti vetélkedő az Arany János 
Gyermekotthon speciális lakásotthonai között

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2012.
MEGBOCSÁTÁS HETE
Ezen a héten a késedelmesen visszahozott 
dokumentumokért nem kérünk késedelmi díjat

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2012.
KÖNYVINKUBÁTOR
Ezen a héten az olvasók az „otthon felejtett” 
könyveket a folyosón elhelyezett dobozba tehetik 
– „minden következmény nélkül”

„A TARDI HELYZETTŐL A CIFRA 
NYOMORÚSÁGIG…”
SZABÓ ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDU-
LÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKKONFE-
RENCIA

„A TARDI HELYZETTŐL…” 
Könyvtári kirándulás a Bükkbe (Tard, Cserépvár-
alja, Cserépfalu, Bogács, Noszvaj érintésével)

 

2012. október 3. szerda 14.00-16.00

  

2012. október 3. szerda 16.00-17.00

  

2012. október 12. péntek 15.00

   

2012. október 7.  vasárnap 9.00

   

2012. október 1-5.  hétfő-péntek

    

2012. október 1-5. hétfő-péntek

    
     
 

2012. október 11. csütörtök 15.00

   

2012. október 13. szombat 6.00-  

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és családját, barátait
2012. október 23-án

az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi eseményeire.

Muraközi István
polgármester

2012. október 21. 16.30 óra
„Három csillag jár az égen”

A nagyváradi Kiss Stúdió Színház ünnepi műsora
a Megyei Népfőiskolai Egyesület szervezésében

Helyszín: Makk Kálmán Mozi

2012. október 23. 10 óra
Ünnepi istentisztelet a református templomban

Igét hirdet: Veres-Kovács Attila 
a Nagyvárad-Olaszi Református 

Egyházközség lelkipásztora.
11 óra. Megemlékezés az '56-os emlékműnél 

„A magyarok vére”
a debreceni Zenetheatrum művészeinek 

és növendékeinek ünnepi előadása

Ünnepi beszédet mond:
Kovács Zoltán

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés képviselője,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény igazgatója
A rendezvényen közreműködik

az Ifjúsági Fúvószenekar
2012. november 5. 17.30 óra

Gyertyagyújtás a Népligeti Kopjafánál
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

áldozatainak emlékére
Közreműködnek: 

a Széchenyi István Tagiskola tanulói



 

    A József Attila Általános Iskolában 2012. szeptember 29-én rendeztük meg a 
KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a gyermekek-
nek!” című pályázat második rendezvényét. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val valósul meg.
    Az első programsorozat még a tavalyi tanévben a 7-8.-osoknak szólt, most a 
3-4.-es korosztály 70 tanulója volt a célcsoport.
Minden rendezvényünk forgatókönyve azonos, pusztán a tartalmakban van különb-
ség. A programok célja minden esetben a környezettudatos gondolkodásmód megis-
mertetése, terjesztése, ösztönzése.
    Ez alkalommal a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a My Friend, 
Boo című jogtiszta rajzfilm a rendezvény tematikájához szorosan kapcsolódó részeit 
vetítettük a kreatív délelőtt nyitányaként. Ezt követte a hazai alapanyagokból 
összeállított, tartalmas és tápláló tízórai elfogyasztása. A környezeti nevelő, Pappné 
Erdei Anita Egy csepp is elég címmel előadást tartott hangsúlyozva a film üzenetét, 
az egyéni felelősség fontosságát, valamint az energiatakarékosság szükségességét. 
A My friend, Boo utolsó három epizódja ráirányította a figyelmet a víz nélkülözhetet-
lenségére, valamint az ivóvíz értelmetlen pazarlására, amelyet továbbfűzve az 
előadó már a vízgazdálkodási problémákra is felhívta a figyelmet, majd az ivóvíz 
otthoni megtisztításának előnyeiről és hátrányairól is beszélt.
   A prezentáció megtekintése után a gyerekek megbeszélték tapasztalataikat az 
előadóval, megfogalmazták, hogy egy kis odafigyeléssel akár ők is képesek tenni a 
környezetükért. Rácsodálkoztak arra, hogy olyan apró dolgokkal is, mint a csöpögő 
vízcsap elzárása, a fürdés helyetti zuhanyzás, vagy a nem folyó vízcsap melletti 
fogmosás - a környezettudatos magatartás jegyében - hozzájárulnak a természeti 
környezet védelméhez. Az eszmecserét kiscsoportos foglalkozások követték. Szándé-
kaink szerint a kooperatív munkaforma során tovább mélyíthették az eddig 
megszerzett tudást. A forgószínpadszerűen, három helyszínen zajló csoportfoglalko-
zásokon Jeneiné Árva Erzsébet tablót készített a gyerekekkel, Nagyné Tóth Julianná-
nál szellemi totót és keresztrejtvényt oldhattak meg, Pappné Erdei Anitával 
infokommunikációs eszközök bevonásával ökológiai lábnyomot számítottak. Javasla-
tot is tettek ennek az értéknek a csökkentésére, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés, a 
kerékpárral közlekedés, a hazai termékek vásárlása többnyire számukra is megva-
lósítható. Fontos célja volt még a projektnek a környezettudatos gondolkodásmódot 
részletesen személtető weboldalak megismertetése a diákokkal. 
A rendezvény utolsó momentumaként meghirdettük a Ne pazarolj! című rajzpályáza-
tot az iskola tanulói számára.
   A fenntartható életmód egyik meghatározó tényezője a táplálkozás. A projekt 
főbb céljainak figyelembe vételével hazai élelmiszerekből álló, tartalmas ebédet 
biztosítottunk a résztvevőknek.
    Úgy gondoljuk, hogy természeti környezetünk megőrzésének sikere attól is függ, 
hogy mennyire fogadjuk el elsődlegesnek az élő környezet létfontosságú funkcióinak 
védelmét, mennyiben vagyunk hajlandóak olyan fogyasztói szokásokat és életmódot 
választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok  tönkretéte-
léhez. Rendezvényeinkkel a gyerekek természethez való attitűdjét szeretnénk az 
előbb említett céloknak megfelelően átformálni.

Berettyóújfalu, 2012. szeptember 29.             Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
                                                                projektmenedzsment

Fenntartható életmódot a gyermekeknek!

  ÉLETMÓD10



1. Bihar Termálliget (Népliget)  10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.) 5 %
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)  10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)  5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)  10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)  5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.)  5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)  5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)  10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)  5 %
15. Euro-One (József A. ltp.)   10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)  5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület)   5 %
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)  5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)  3-5 % 
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 

(Váci M. u. 11.)                                10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)  5 %
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %
33. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %
34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)  5 %
36. Ékszerüzlet (Körépület)  5 %

37. Cerka Papír-írószer (Körépület) 10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)       5 %
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)   10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)       5 %
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)        5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér)   5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.)     5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)      2 %
47. Evita Divat (Mártírok u.)                         5 %
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)    10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)      5 %
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)  

kárpitos bútorokból                                  5 %
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)    10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)       5 %
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)      5 %
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)      5 %
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )    10 %
57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)      5 %
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)    10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)    10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló, 
        Műkörömépítő                                          10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)     10 %
62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)

elméleti oktatásból                                  20 %
63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %

64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 
      (Dózsa Gy. u.) 10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)       5 %
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)       5 %
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)        5 %
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)        5 %

69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)       5 %
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)       5 %
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)      10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)     10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)       3 %
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.) 

vizsgálatok, oltások és kezelések árából         20 %
75. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.)   

szolgáltatásra 25 %; termékekre                     5 %
76. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt                        

 (Bessenyei ltp.) lőfegyverekből                         5 %
77. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
78. RÉ-VETÁllatgyógyászat(Milleniumi út) 

állatorvosi ellátásból                                       10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs                       
     (Bihar Termálliget)                                            3 %
80. Tomicar Design Kft. (Mártírok u. 1 3-as üzlet)                
     divatáru                                             10%
81. Katalin Motel és Étterem 
     (Király-Hágó 22) étterem és szállás      30%
82. Dc-Shock-360 Bt. (Halász u. 10) 
      egészségügyi szervezés,tervezés 
      és ellátás                                           10%
83. Hajdú Lajos egyéni vállalkozó 
      Batthány út) takarítás                           5% 
84. High Care Kozmetikai és 
      Alakformáló Stúdió (Oláh Zs. U.)          5 %
85. Buborék 92 Kft. (Körös u.) 
      termelői borból                                   5 %
86. Bihar-Express Kft. (Kossuth u.) 
      alkatrészekre                                      5 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

   
     Születtek
Szeptember 
7. Vadász Sándor 
    (Vadász Sándor – Nagy Adrienn)
13. Szilágyi Léna 
      (Szilágyi Róbert – Baranyai Edit)
24. Nagy Lia Norina 
      (Nagy Norbert – Gál Mariann Lívia)
     Házasságot kötöttek
Szeptember 
8. Jakab János – Móricz Adrienn
15. Erős István – Bak Szilvia
21. Kathó István – Serdült Irén Johanna 
29. Vajda Tamás Sándor – Csahóczi Ilona
      Elhunytak
Szeptember
2. Vargáné Kovács Márta (1965)
10. Erdei Istvánné Béres Róza (1919) 
16. Bokorné Szatmári Katalin (1965)
18. Ékes Mártonné – Mártonné Szabó Irén (1924)
25. Jónás Sándor Imréné Papp Anna (1948)
27. Magyar Imréné Marozsán Margit (1948)

Anyakönyvi hírek

HIRDETÉS 11

(x)

Sajtóközlemény

A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészí-
tése” című pályázati kiírás keretében „Infokommunikációs technológiák alkalmazása, tehetség-
gondozás” címmel nyert pályázatot a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat /4100 Berettyóújfalu József Attila út 11./
A pályázat azonosító száma: TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0014
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.03.01.
A projekt fizikai megvalósításnak határideje: 2012.10.31.
A projektet az Új Széchényi Terv keretében az ESZA Társadalmi Nonprofit KFT. támogatja, a 
támogatás összege 5.766.355 Ft azaz ötmillió-hétszázhatvanhatezer-háromszázötvenöt Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatás
A projekt megvalósítása során az intézmény pedagógusai képzéseken vesznek részt, ahol 
ismereteket szereznek:
- a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására
- a referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanáról
- az intézményközi horizontális tanulás megszervezéséről
- a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítésére
- a tantestület tagjai megismerkedhetnek a többségük által nem gyakorolt modernizációs területekkel
- változás és projektmenedzsment a közoktatási intézmények gyakorlatában képzésen a vezetők 
készülhetnek fel a munkára.
A képzéseken túl az intézmény pedagógusai szakmai műhelymunka során készülnek fel a referen-
cia intézményi feladatok szakszerű hatékony ellátására.
A projekt eredményes megvalósítását segíti a pályázaton nyert támogatásból eszközbeszerzésre 
fordítható összeg. Amellyel egyben tovább gyarapszik az intézmény műszaki, technikai felszereltsége is.

                                                                                   Majosi Pálma projektmenedzser

 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0014    
József Attila Általános Iskola, EPSZ   
4100 Berettyóújfalu József Attila u. 11 sz.

A projektek az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.

  Köszönet
A Hunyadi Mátyás Tagiskola Corvinák Alapítvá-
nya nevében köszönetet mondok mindazoknak, 
akik előző évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 
felajánlották alapítványunknak. A befolyt 
összeget az alapítvány céljainak megfelelően a 
gyerekek képességeinek jövőbeni fejlesztésére 
kívánjuk fordítani.

Erősné Árgyelán Ildikó az alapítvány elnöke
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A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Ügyeletes gyógyszertárak 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

    A Bozsik-program fő célkitűzései a tömegesítés, a tehetségkutatás és a 
tehetségek fejlesztése. A program két fő pillére az oktatási intézményekre 
(általános iskolák, óvodák), valamint az egyesületekre támaszkodik.
    Az intézményi program célja: a játék megszerettetése, az intézményi 
tömegbázis kialakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek sportszer-
vezetekbe irányítása az 5-14 éves korosztályban. Az MLSZ intézményi 

programja annak a szemléletnek és rendezvénytípusnak a meghonosítá-
sán fáradozik, amely részvétel és sikerélmény-orientált, és kevésbé 
koncentrál a versenyzésre.
   Örömteli fejlemény ebben a tanévben, hogy az összes berettyóújfalui 
óvoda bekapcsolódott a programba. 
   Az egyesületi program legfontosabb eleme a körzeti tornarendszer az 
U6-7, az U8-9 és az U10-11-es korosztályokban. Berettyóújfalu körzet-
nek 5 egyesület a tagja: a BUSE, a Biharkeresztesi VSE, a Szentpéterszegi 
SC, a Zsáka SE és a nagyváradi Partium FC.
   2012. szeptember 24-én délután az első körzeti tornára került sor az 
említett 3 korosztályban. Örömteli látvány volt a sok gyerek önfeledt 
játéka. Ezen a tornán sem a versengésre koncentráltunk, hanem a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó gyerekekre, ők külön dicséretet kaptak.
   A kiemelkedő játékosok külön felkészítéseken, edzéseken és tornákon 
vesznek részt a körzeti vezető, az alközpontvezető és a megyei szakmai 
igazgató irányításával.                                 Bukus Péter alközpontvezető
 

 Az OTP-MOL Bozsik-program indulása Berettyóújfaluban

     Nagyváradon, az „Oradea City Running Day” elnevezésű futóver-
senyen vettek részt a Berettyó-parti Baráti Futók. Félmaraton 4 fős 
váltó kategóriában a Bereczki Szilárd, Nagy Sándor, Nagy „Vaspari-
pa” Sándor, Pálfi Sándor összetételű csapat bronzérmet szerzett.

    A 13 váltó alkotta mezőnyben egyedüli magyarországi csapat-
ként a 3. helyen végeztek 1:36:23-as időeredménnyel.
A csapattagok, kiegészülve jó néhány lelkes, testmozgást kedvelő 
fiatallal, rendszeresen futnak a Berettyó-parton, részt vesznek 
kisebb-nagyobb versenyeken.
      Bereczki Szilárd az augusztus 18-i Erdőspusztai Arborétumban 
megrendezett Karneváli futóverseny 5 km-es versenyszámát nyerte 
meg. A nagyváradi versenyen részt vett még 5 km-es távon Matolcsi 
Magdolna és Birizdó Imre, félmaraton távon pedig Kis Zoltán Gyula.
   A Berettyó-parti Baráti Futók szeretettel várnak minden futót és 
futni vágyót. Hétfőn délutánonként általában együtt a csapat a 
parton, de a hét többi napján is róják a köröket kisebb-nagyobb 
létszámban.                                                            Nagy Sándor

 Nagyváradon remekeltek futóink!

SZABADIDŐ - SPORT12

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA 
OKTÓBERBEN

8-9-10. (hétfő-szerda)
AZ EMLÉKMÁS
Színes szinkronizált amerikai-kanadai akciófilm
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

11-12. (csütörtök-péntek)
A HERCEGNŐ ÉS A BÉKA
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
Korhatár: korhatár nélkül

13-14. (szombat-vasárnap)
BARÁTOM, KNERTEN
Színes szinkronizált norvég családi vígjáték
Korhatár: korhatár nélkül

15-16-17. (hétfő-kedd-szerda)
TED
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

18-19-20-21-22. (csütörtök-hétfő)
JÉGKORSZAK 4: VÁNDORLÓ KONTINENS
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
Korhatár: 6 éven aluliak számára nem ajánlott

24-25. (szerda-csütörtök)
PÁL ADRIENN
Színes magyar-holland-osztrák-francia filmdráma
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

26-27. (péntek-szombat)
REVANS
Színes osztrák romantikus thriller
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

28-29-30-31. (vasárnap-szerda)
A BOURNE HAGYATÉK
Színes amerikai akció thriller
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

       Egységes helyár: 700 Ft
      Berettyóújfalu Kártyával: 560 Ft
      Előadások kezdete: 18.00 óra 
      Pénztárnyitás: 17.00 órakor
        A műsorváltozás jogát a mozi fenntartja!

www.berettyomozi.hu

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. meghirdeti bérleti üzemeltetésre a Szent 
István tér 11. sz alatt lévő Rendezvényház teljes felső emeleti szintjét a teraszok-
kal együtt. Érdeklődni lehet az 500-022-es telefonszámon, vagy személyesen a 
Bajcsy-Zs. u. 27. sz alatt a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.

KIADÓSporteredmények:
Labdarúgás Megye I. eredmények

      Téglás - BUSE 1:1

      BUSE - DEAC elmaradt

      Hajdúnánás - BUSE 4:1

      Ebes - BUSE 2:1

      BUSE - Hosszúpályi 1:2

      Hajdúsámson - BUSE 1:1

      BUSE - Nagyhegyes 4:3

Sporteredmények
Futsal NB I
FC Veszprém – MVFC 1:1
MVFC - GÖDÖLLŐI BIKÁK 2:3
ÜLLŐ FC CSŐ-MONTAGE – MVFC 1:5 
MVFC - DEAC FUTSAL CLUB 11:4
Rába ETO – MVFC 3:4
Kézilabda Férfi NB II.
BMSE – Nyírbátor 26:26
BMSE - Nyírbátor (ifi) 27:35
Kézilabda Női Megyei Bajnokság
Komádi – BMSE 23:23




