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  Soron következő testületi ülését október 25-én tartották képviselőink, 
Mezősas önkormányzatával közösen. Ennek keretében elfogadták a 
Berettyóújfalu-Mezősas Körjegyzőség elmúlt évi munkájáról szóló beszámo-
lót. 

   A további napirendi pontok közt elfogadták a polgármester jelentését 
a lejárt határidejű határozatokról, majd a meghívott vendégek jelenlét-
ében döntöttek egyebek mellett a maximális osztálylétszám túllépésének 
engedélyezéséről, valamint a városban működő középiskolák következő 
tanévben indítható osztályainak számáról. Szintén elfogadták a képvise-
lők az új védőnői körzeteket, ugyanis a gyermeklétszám alakulása miatt 
volt szükség az újragondolásra.
  Az érintett – Kun József – beleegyezésével nyílt ülésen döntöttek a 
képviselők a Gróf Tisza István Kórház gazdasági igazgatói álláshelyére 
benyújtott pályázatának támogatásáról. 

    Mint valamennyi testületi ülésen, a mostanin is áttekintették a képviselők 
a 2013. évet érintő kiadáscsökkentő és bevételnövelő lehetőségeket. 
Előbbieknél bíznak abban, hogy a kórházhoz kapcsolódó 119 millió 
forintos önkormányzati hitelállományt a Magyar Állam átvállalja. 
Felülvizsgálják a közgyűjteményi intézmények – könyvtár, múzeum – 
racionalizálását, a Bursa Hungarica pályázatra fordított összegek 
csökkentését, a kiemelt csoportok költségvetési támogatásának finanszíro-
zását. Törekszik továbbá az önkormányzat a szociális ellátás, működtetés 
gazdaságosabbá tételére, a hivatali létszám felülvizsgálatára a közigaz-
gatás átszervezése következtében. A bevételnövelő intézkedések közt 
szerepel az önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények értékesítése, 
illetve a vételre ajánlott ingatlanok bérleményként való hasznosítása. 
Döntöttek a parkolási rendszer további üzemeltetéséről is. 
  Elfogadták a képviselők a leendő járási hivatal Kossuth u. 6. alatti ingatla-
nának új épületrészében, valamint a régi épület földszintjén történő kialakí-
tását. Felhatalmazták Muraközi István polgármestert, hogy a megyei 
kormányhivatal és a város önkormányzata közötti megállapodást írja alá.
    Idén is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében 2013-ra 3 
millió forintot különít el az önkormányzat, s 85 pályázó tíz hónapon át 
részesülhet havi 3 ezer forintos támogatásban. A részletekről a város 
honlapján és a Bihari Hírlapban értesülhetnek az érintettek. 
  Hozzájárultak a képviselők a Berettyóújfalu és Bakonszeg közötti  önkor-
mányzati tulajdonú, major művelési ágú ingatlan további egy évvel 
történő bérbe adásához. A bérleti díjat 20 százalék +áfa összeggel 
megemelték 2013. szeptember 30-ig, azt követően pedig versenytárgya-
lás útján értékesítik.                                     Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Elfogadták a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást

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

 Miután városunk képviselő-testülete október 25-i 
ülésén elfogadta a járási hivatal kialakításáról 
szóló megállapodást, annak aláírására október 
31-ére kapott meghívást Berettyóújfalu város 
polgármestere a megyeháza Csokonai-termébe.
   A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen 
Rácz Róbert kormánymegbízott köszöntötte a 
megjelenteket, többek között az érintett városok 
– Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 
Balmazújváros, Nyíradony, Püspökladány és 
Berettyóújfalu – polgármesterét. A két további 
székhelytelepüléssel – Derecskével és 
Hajdúhadházzal – már korábban megkötötték 
a megállapodást, Hajdúszoboszló pedig aznap 
tartott képviselő-testületi ülést, ahol végül 
szintén támogatták a dokumentumot. Elmondta, 

hogy az elmúlt 
húsz évben az 
önkormányzatok 
egyre több 
feladatot kaptak, 
és ezeket aránya-
iban mind 
kevesebb forrás-
ból tudták 
megvalósítani. Ezt 
az arányeltoló-
dást is hivatott 
felszámolni az új  
k ö z i ga z ga t á s i 
struktúra. Ezek a 
terhek 2002-től 
2010-ig 250 
milliárdról 1250 
milliárd forintra 
hizlalták az 
önkor mányza t i 

szféra adósságállományát. Az október 27-én 
bejelentett állami adósságátvállalással együtt a 
struktúra átalakítása lehetőséget biztosít az 
önkormányzatok talpra állására. Kósa Lajos, 
Debrecen polgármestere hozzátette, hogy az 
egységesen működő állami feladatok kerülnek 
át a járásokhoz, a helyi identitásképző szerep-
pel bíró feladatok – mint például az anyaköny-
vezés – a településeken marad. Kiemelte, hogy 
nincs szó államosításról, csak a közösségi 
feladatellátás néhány eleme más szintre kerül. 
Tasó László, Nyíradony településvezetője az 
iránti reményét fejezte ki, hogy az ügyfelek 
minél hamarabb minőségi javulást érzékelhet-
nek a kormányablakoknál sorra kerülő ügyme-
netekben.

Városunk polgármestere, Muraközi István 
kérdésünkre elmondta, hogy Berettyóújfalu – 
miután többször volt már járási, sőt megyeszék-
hely is – most ismét megkérdőjelezhetetlenül vált 
központi településsé. Ehhez az infrastruktúra 
adott, hiszen a felújított és bővített volt megye-
háza épületében valamennyi járási feladat 
kényelmesen elhelyezhető, de ezt még több 
technikai egyeztetés és  tervezés előzi meg. A 
város a leendő járás településeivel jól megköze-
líthető, így mint természetes és tradicionális 
térségi központ folyamatosan tarthatja fenn 
szerpét.

Kolozsvári István
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- Végzettségem szerint valóban gépészmérnök 
vagyok, de másoddiplomaként megszereztem a 
mérnöktanári diplomát is. A kultúrával, illetve 
rendezvényszervezéssel több, mint húsz éve 
foglalkozom, az pedig a lakosság előtt is ismert, 
hogy 15 évig szerveztem a versenyautó kiállítást. 
De vállalkozók bálját és egyéb kisebb városi 
rendezvényeket is bonyolítottam már korábban. 
2008 novemberében az akkori városvezetés 
kért fel arra, hogy az éppen átalakulóban lévő 
közművelődésben a segítségükre legyek. Így 
kerültem a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
állományába. Akkor még Lévai Ágnes vezette a 
Kulturális és Idegenforgalmi Divíziót, amit a 
Herpály Team Kft. működtetett. Közművelődési 
referensként a nagy rendezvények – május 1., 
május 23., augusztus 20. – megszervezése 
tartozott hozzám. 2010. december elsejével 
Lévai Ágnes másik munkahelyen kezdett dolgoz-
ni, ezért a Herpály-Team Kft. vezetője előírta 
számomra a kötelező helyettesítést. A 2010. 
december 16-i testületi ülésen az önkormányzat 
megalakította a Nova Villa 2010 Nonprofit 
Kft-t, melynek ügyvezető igazgatója lettem. 
- Ha a cég tevékenységét egy háromlábú zongo-
raszékhez hasonlítanám, akkor az egyik a 
közművelődés, a másik a média, a harmadik 
pedig a közterületi fizető parkolás lenne. Felállít-
hatunk-e sorrendet a tevékenységek között?
- Igen, hiszen a cég eleve arra jött létre, hogy a 
közművelődési intézményeket működtesse, a 
rendezvényeket, kiállításokat szervezze. Ez a 
legfontosabb terület, minden innen indul ki, a 
legtöbb általunk üzemeltetett épület is ehhez 
kapcsolódik. Székhelyünk a volt Leventeház- 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ-, de mi 
üzemeltetjük a Szent István téren álló Rendez-
vényházat, valamint a Makk Kálmán Mozit is. 
Következő terület a média, hiszen egy-egy 
eseményről, rendezvényről tudósítani kell, amit 
a Nova Villa Médiacsoport tesz meg, azaz a 
Bihari Hírlap és a Berettyó Tv. Itt emelném ki, 
hogy az elmúlt időszakban a  Bihari Hírlap 
teljes külső és belső megújuláson ment át, 
csakúgy, mint a Berettyó Tv, új vezetőkkel, új 

energiával, kreatív gondolatokkal készül a 
„múlt krónikája”.
- Talán az elmúlt év legnagyobb vitát kiváltó 
lépése volt az önkormányzat által megszavazott 
közterületi fizető parkolás bevezetése.
- Valóban. A lakossági visszajelzések alapján 
az első időszak nem volt problémamentes, de 
mára úgy gondolom, hogy elfogadták, megér-
tették a bevezetés szükségességét. Egy év 
előkészítő munka előzte meg, ami alapján 
Berettyóújfaluban a legkorszerűbb fizető 
parkoló rendszert tudjuk működtetni, amely az 
ország 36 legnagyobb városában működő 
rendszerrel egyezik meg. A féléves adatok az 
elvárásoknak megfelelően alakultak: 17 millió 
forint bevétel mellett prognosztizálható az, 
hogy a vállalt évi 36 milliós bevételt teljesíteni 
tudjuk. Kiemelném azt, hogy módosítottuk a 
Berettyóújfalu Kártya szabályzatrendszerét. 
Ennek értelmében egy kártya meghosszabbítá-
sának a díja -2012. júniusától- 3.800 Ft-ba 
kerül, ami azt is jelenti, hogy a lakótelepeken 
élők ezer forinttal olcsóbban tudnak ezentúl az 
éves parkoló bérletükhöz hozzájutni. Tervünk 
az, hogy jövőre legalább ilyen mértékben 
csökkentjük a kártya meghosszabbításának a 
díját. A nálunk bevezetett rendszer után több 
nagyváros – Csorna, Püspökladány, Hajdúbö-
szörmény – is érdeklődik, hiszen az országban 
egyedülállóan itt van forgalomban kaparós 
felülettel ellátott parkolójegy. 
- Mi a helyzet a külföldiek parkolási díj befizeté-
sének elmulasztásával kapcsolatban?
- Nagyon nehéz a külföldi rendszámú gépjár-
művek tulajdonosainak utolérése, ezáltal sok 
gondot okoz az ilyen gépjárművek nem fizetős 
parkolása, viszont az utóbbi időben, főleg a 
szomszédos országok gépjárművezetői részéről 
a pótdíjak befizetése javuló tendenciát mutat.
- Milyen szankciókat alkalmaznak a nem fizetők-
kel szemben?
- Ha pótdíjazásra kerül sor, és a gépjármű 
tulajdonos határidőn belül nem fizet, akkor a 
központi adatbázisból lekérjük az adatait. Ez 
alapján felszólítást küldünk, amihez egy 10.250 

Ft-os csekket mellékelünk. Ha ezután sem fizeti 
az illető, illetve ellenvetéssel sem él, akkor az 
ügyet átadjuk egy berettyóújfalui ügyvédi 
irodának, amely a behajtásról gondoskodik. 
Ebben az esetben a behajtandó összeg elérheti 
a 70-80 ezer forintot is. Fontos megjegyezni, 
hogy a törvény értelmében parkoláshoz kapcso-
lódó pótdíjazási eseménynél mindig a a gépjár-
mű tulajdonosa ill. üzembentartója a felelős.
- Visszatérve még a kultúrához, közművelődéshez. 
Nem gondolja-e, hogy ez a terület méltóbb állagú 
épületet érdemelne? Valljuk be, azért az egykori 
Leventeház eléggé lepusztult állapotban van.
- Egyet értek vele. Mihamarabb szeretnénk 
indulni egy olyan pályázaton, amely energeti-
kai megújulást céloz meg. Ennek keretében az 
összes nyílászárót kicserélnénk, elvégeznénk a 
homlokzati felújítást, illetve a megújuló energia 
felhasználásával fűtésrásegítést oldanánk meg, 
melegvizet állítanánk elő. Következő nagy 
feladatunk a Rendezvényház hasznosítása. A 
teljes emeleti részt bérleti üzemeltetésre 
kívánjuk kiadni, illetve a földszinten már üzeme-
lő Tourinform Irodát annak érdekében kívánjuk 
fejleszteni, hogy valóban ott maradhassunk az 
ország turisztikai térképén. A mozi digitális 
átállásához létfontosságú pályázatokat 
nyújtottunk be: az egyik a digitális mozi 
projektor, a másik pedig az ehhez kapcsolódó 
tároló szerver beszerzését célozza meg. 
Nyertes pályázat esetén ugyanazt a kép- és 
hangminőséget, valamint premierfilmek vetíté-
sét tudjuk nyújtani, mint a nagyvárosok multip-
lex mozijai, és reményeink szerint ezek után már 
a 3D (térhatású) filmek vetítése is megkezdőd-
het jövő tavasszal. Ellenkező esetben a mozi 
nem tudja beteljesíteni küldetését.  
- Hogyan tolerálja a család ezt a szerteágazó, 
nagy felelősséggel és távolléttel járó munkát?
- A család biztos hátterét feleségem nyújtja, aki 
évvégéig gyesen van, januártól pedig az 
álláskeresés útjára lép. Ikreink most első 
osztályosok a Diószegi Kis István Református 
Általános Iskolában.
- Mi jelenti a kikapcsolódást a család számára?
- A gyerekeknek a sport és a zene, szeretünk 
koncertre és színházba járni  és a városi 
rendezvényeken tevékenyen részt veszünk.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 

 

 

 

 

Kultúra: fejlesztés pályázatokból
- interjú Krisztik Csabával, a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyveztő igazgatójával

   Bevallom őszintén, Krisztik Csabával 2010 szeptemberében találkoztam először, a volt megyeháza 
dísztermében, egy színházi előadást konferált éppen. Hogy került a gépészmérnöki végzettségű 
fiatalember a kultúra közelébe? – fordultam interjúsorozatunk soron következő alanyához.

                 INTERJÚ  3

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
november – december havi programjai:

November 6-án Tóth Sándor Festőművész 
„Hetvenöt év” című jubileumi kiállítása. A 
tárlat november 30-ig tekinthető meg.
November 14-én Diabétesz világnap 
alkalmából rendezett tudományos ülés a 
Diabétesz Egyesület szervezésében
November 22-én színházi bemutató. Louis 
Velle: Randevú Párizsban avagy Szenteltvíz 
és kokain (vígjáték két felvonásban)
December 6-án mikulásünnepség
December 13-14-15-én karácsonyi vásár. 
Érdeklődők és árusok jelentkezését várjuk az 
54 402-014-es telefonszámon. 
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 Köztudomású, hogy október elseje az Idősek 
Világnapja. Ahol ezt számon tartják, ott méltókép-
pen megemlékeznek a szép korúakról. Így volt ez 
a berettyóújfalui idősek házában is, ahol bensősé-
ges keretek közt ünnepelték ezt a napot.

    Az otthon lakóit Karalyos Krisztina ügyvezető 
köszöntötte, aki emlékeztetett arra, hogy az 
intézményben hagyománya van az idősek iránti 
hála és megbecsülés kifejezésének. – A mi 
világunk Önökkel, apáink, nagyapáink, anyáink, 
nagyanyáink életével, munkásságával kezdő-
dött. Önök építették azt a jelent, amelyben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az 

elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és 
bátorságot.” – méltatta az időseket, akiknek 
még tartalmas, boldog életet kívánt.
  Az önkormányzat nevében Pálfi Anikó 
alpolgármester és Muraközi István polgármes-
ter köszöntötte a jelen lévőket, akikhez nem 
érkeztek üres kézzel: két hatalmas tálca 
csokoládé szeletet hoztak. Muraközi István 
szerint jó, hogy van egy nap az évben, amikor 
megállhatunk egy pillanatra, s ünnepelhetünk. 
Ilyen az anyák napja, a gyermeknap, és ilyen 
az idősek napja is. – Azt kívánom, hogy ilyen 
derűsen, egészségben, boldogságban teljen az 
év minden napja, élvezzék ledolgozott életük 
megérdemelt nyugdíjas éveit – mondta a 
városvezető, aki még Márai Sándor könyvéből 
is idézett, hogyan kell búcsúzni az ifjúságtól. 
    A Mátyás utcai otthon férfi lakói verses-pró-
zai összeállítással, míg a Széchenyi István 
Tagiskola tanulói dallal és tánccal köszöntötték 
az ünnepelteket. Az intézmény dolgozói megle-
petésműsorral készültek: a Hófehérke és a hét 
törpe című mesét adták elő modern felfogás-
ban. Végezetül Nagy Józsefné otthonlakó 
mondott el két verset. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Idősek napja a BERÉPO-nál

Fogadóóra
Boruzs Imre önkormányzati képviselő 
2012. november 22-én és december 
13-án – csütörtökön – 14 órától 16 óráig 
fogadóórát tart a Városháza aulájában.

  Az 1848-’49-es forradalom és szabadságharc 
leverése után kötél vagy golyó által kivégzett 
aradi vértanúkra emlékeztek városunk lakói a 
Népligetben álló kopjafa előtt.

Emlékműsort a Hunyadi Mátyás Tagiskola felső 
tagozatos tanulói adtak, akiket Veresné Nagy 
Andrea és Szabó Ferencné tanárnők készítettek 
fel. Az emlékműsor után a város önkormányzata, 
az intézmények képviselői gyertyákat gyújtot-
tak, s elhelyezték azokat a kopjafa tövében.

 

   A Berettyószentmártoni Református Egyházköz-
ség Csipkebokor Nőszövetsége 2012. október 
14-én rendezte meg második alkalommal a Bihari 
Református Egyházmegye Zsoltáréneklő vasárnap-
ját. Nagy Zsolt esperes köszöntötte a gyülekezetet, 
kórustagokat és a megjelenteket. A nyitó áhítaton 
Szakács György Debrecen Kistemplom-Ispotályi 
lelkipásztor hirdette Isten Igéjét.
    Öröm volt látni a megtelt templomot és csodá-
latos volt hallgatni a szívből jövő zsoltárokat az 
Úr dicsőítésével: „Jöjjetek Krisztust dicsérni, 
énekekkel zengve kérni.” (Református énekes-
könyv 328.) Az ének minden élethelyzetre 
segítségkérés. Isten az énekszóban elmondott 
imádságra is válaszol. Ebben az isteni válasz-
ban megnyugszik, gyógyul az emberi lélek.
  Az alkalom közös énekléssel ért véget, majd 
Kovács-Győri Zsuzsa a gyülekezet lelkipásztora 
megköszönte az énekkarok szolgálatát és Isten 
áldását kérte mindazokra, akik énekszóban is 
bizonyságot tesznek hitükről a világ előtt. 
A találkozó szeretetvendégséggel zárult. Sokan 
így búcsúztak – jó volt együtt lenni, találkozzunk 
jövőre is. 
Mindezért Istené a dicsőség!
                                          Hagymási Gyuláné 

Zsoltáréneklő vasárnap 
Berettyószentmártonban   Az elmúlt évben adták át a felújított Bihar 

Termálligetet, amely akkor az újszerűség 
varázsával vonzotta a közönséget, és népszerű-
sége az idei évben sem tört meg. Az idei év 
eredményeiről kérdeztük Bondár Sándort, a 
strandfürdőt üzemeltető Herpály Team Kft. 
ügyvezető igazgatóját.
- Volt két jó hónapunk – július, augusztus – míg a 
többi közepesnek mondható a vendégforgalom 
szempontjából, ugyanis a szezon is nehezen 
indult be május-június hónapokban. Ennek oka 
az időjárásban keresendő. Összességében 
viszont több vendégünk volt, mint az előző 
évben. Tavaly májustól több, mint 63 ezer 
fürdőző fordult meg szeptember végéig, idén 
pedig közel 70 ezer. Az előző év tapasztalatait 
figyelembe véve, idén bővítettük a vendéglátó 
egységek kínálatát: új büfé épült, így meleg 
ételt is tudunk adni, illetve bővült a régi is, 
nagyobb kiszolgáló felülettel, ami által csökkent 
a sorban állás. Törekedtünk a vendégek 
wellness élményének kielégítésére, aktív kikap-
csolódásukra. Ennek érdekében folyamatosan 
programokat szerveztünk, gyermekműsoroktól 
kezdve, a hagyományőrzésen át az egészség-
megőrzésig, az egészen fiataloktól az idősekig, 
valamennyi korosztály igényét igyekeztünk 
kielégíteni. Legnagyobb sikere az 
aquazumbának volt, vasárnaponként. Az aktív 
medencénk ilyenkor mindig tele volt vegyes 
korosztályú zumbázókkal. Végső soron elmond-
hatjuk, nem csökkent a népszerűsége a Bihar 
Termálligetnek, mert továbbra is szép számban 
érkeznek vendégek a határon túlról és Bihar 
egész térségéből, Kolozsvártól Debrecenig. A 
több napra érkezőknek a termálliget területén 
szabadkempingezési lehetőséget biztosítunk, de 
a magán szálláshelyek is bekapcsolódtak a 
fürdővendégek fogadásába.      
- Milyen kedvezményt élveznek a helyi lakosok?
- A helyieknek tíz százalék kedvezményt tudunk 
nyújtani, amit még újabb tíz százalékkal 

növelhetnek a Berettyóújfalu Kártyával rendel-
kezők. Célunk egyébként a szezon meghosszab-
bítása a téli időszakban is. Ennek érdekében 
szervezett óvodai és iskolai csoportok számára 
az uszodai szolgáltatásokat elérhető áron – 
300 Ft/fő – biztosítjuk. Örömmel mondhatom, 
hogy valamennyi helyi második osztályos tanuló 
számára térítésmentes nálunk az úszásoktatás. A 
szabadtéri gyógyvizes medence egész télen 
üzemelni fog, melyhez idén szeptemberben 
fedett kijárót építettünk. Természetesen, a belső, 
fedett uszodai szolgáltatásaink továbbra is 
élnek, reggel 8-tól este 8-ig. Mivel a Termálliget 
nagy hangsúlyt fektet az alternatív gyógymód-
ok alkalmazására, ezért minden pénteken 
életmódklub keretében természetgyógyász áll 
a vendégek rendelkezésre, relaxációs gyakor-
latokkal, csontritkulást megelőző tornával. 
Szintén péntekenként, az egészségmegőrzés 
ösztönzése érdekében 50 százalékos belépő-
jegy árkedvezménnyel várjuk vendégeinket.             
/Nyírő Gizella/

A vértanúk emléke előtt tisztelegtek

Télen is várja a vendégeket a Bihar Termálliget

(x)
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2013. 
évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a 
Berettyóújfalu Város területén állandó lakóhely-
lyel 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: 2013. március. 
 “B” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a 
fiatalok, akik a 2012/2013. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik a 2013/2014. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben 
kívánnak tovább tanulni. 
Sikeres pályázat esetén az ösztöndíj időtarta-
ma 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának 
kezdete a 2013/2014. tanév első féléve. 

Figyelem! 
A pályázat benyújtási rendje megváltozott!

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése:    
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybel
ep.aspx .
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányza-
tok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzatnak az EPER - 
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2012. novem-
ber 23.
  A pályázati kiírás és a pályázat kitöltéséhez 
szükséges útmutató a Város honlapján  (www. 
berettyoujfalu.hu) megtalálható. 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a 
döntéséről és annak indokáról 2012. december 
21-ig értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem 
élhet.

   BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

   

Az aktív időskor jegyében rendezi meg a Megyei 
Népfőiskolai Egyesület „A művelődés hete - a 
tanulás ünnepe” című egyhetes rendezvénysoro-
zatát, mely éppen félidejéhez érkezett. A 
programról a szervezők a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Művelődési Központban számoltak be.

  

Porkoláb Lajosnak, a Megyei Népfőiskolai 
Egyesület elnökének szavaiból kiderült: a 
kezdeményezés az Egyesült Királyságból indult 
el, s Magyarországon a népfőiskolák honosítot-
ták meg azt. 2005 óta pedig csatlakozott 
Nagyvárad is az élethossziglan tartó tanulás-
hoz, az aktív időskor megvalósításában való 
részvételhez. Az idei programsorozatban 9 
helyszínen 23 rendezvényre kerül sor, amiből 
négy Nagyváradon zajlik. Utóbbi helyszín 
kapcsán Porkoláb Lajos aláhúzta: a mestersége-
sen húzott határ nem jelenthet elszakítást, s azt 
a szellemi, kulturális erőt, amit Várad képvisel, 
be kell vonni a kezdeményezésbe. Nagy 
sajtóvisszhang mellett zajlott hétfőn Váradon az 
erdélyi gondolat Nyírő József munkásságában, 
Pomogáts Béla irodalomtörténész előadásában, 

majd kedden Berettyóújfaluban a Sinka István 
Könyvtárban Illyés Gyula munkássága volt 
terítéken. Csütörtökön Derecskén kulcskompeten-
ciák témakörben a nyugdíjasoknak tartottak 
tréninget, amit a Duna Tv is felvett – sorolta a 
szakember. A nyitókonferencia egyébként 
szintén Berettyóújfaluban volt, ahol egy felnőtt-
képzési program indult el határon inneni és túli 
partnerekkel. Kiderült még, hogy a második 
világháború utáni első hazai népfőiskolai 
székház szintén Berettyóújfaluban épül meg, 
melynek alapjait nemrégiben rakták le. 
    Muraközi István, Berettyóújfalu polgármeste-
re, elismerően szólt a népfőiskolák szerepéről, 
különös tekintettel a felnőttoktatásra, hiszen az 
abban való részvételre az önkormányzatnak 
kevés lehetősége van. Ezért tartja üdvözlendő-
nek a városvezető azt a törekvést, amellyel ezt 
az űrt a népfőiskola betölti. Az önkormányzat 
együttműködési megállapodást is kötött a 
népfőiskolával, amely oroszlánrészt vállal a 
határon túli kapcsolatok ápolásában is, s mint 
ilyen, akár a magyar kultúra hete megrendezé-
sét is magára vállalhatja a Bihari Népfőiskolai 
Egyesület – vetítette előre a polgármester, ezzel 
is bizalmáról biztosítva a civil szervezetet. A híd 
szerepet pedig a szó szoros értelmében be is 
tudja tölteni az a kerékpárút, amelynek 
megépítése hamarosan elkezdődik Berettyóúj-
falu és Nagyvárad között – egészítette ki az 
elmondottakat. 
    V. Szathmári Ibolya, a Szűcs Sándor Emlékbi-
zottság elnöke bejelentette, hogy október 
26-án Biharnagybajomban konferenciát 
tartanak a 30 éve elhunyt szépíró és néprajzku-
tató emlékére.
  Lisztes Éva, a Bihari Népfőiskolai Egyesület 

titkára pedig bemutatta a „Füzet és fazék…” 
című kiadványt, mely a nyolcadik a népfőiskolai 
füzetek sorában, s egy 120 résztvevővel zajlott 
felnőttképzési tréning alatt összegyűjtött recep-
tekből született. 
     Sz. Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társa-
ság elnöke, az elöregedő társadalomról tartott 
előadást. Elmondta: 2050-re 30 százalék fölötti 
lesz a 65 éven felüliek aránya hazánkban. 
Harminc éve csökken a lélekszám, a születési 
ráta – 1,3 - a legalacsonyabb az Európai Unió 
27 tagállamát összehasonlítva. További súlyos 
gondot jelent, hogy a fiatalok százezrével 
vándorolnak ki. 
  A rendezvénysorozat középpontjában a 
felnőtt tanuló áll, akár az, aki szorgalmas 
tanulással befejezi hátrányos iskolai tanulmá-
nyait, kitanul egy szakmát, vagy elsajátít egy 
idegen nyelvet, vagy csupán szélesíti érdeklő-
dési körét, elmélyed hobbijában, és elvégez 
egy tanfolyamot. Hirdeti, hogy sosem lehet késő 
kilépni az alulképzettség csapdájából, vagy 
idős korban megismerkedni új távlatokkal, és 
ezzel javítani az életkorból adódó szellemi, 
mentális és fizikai hátrányokon. Mert mint a 
közmondás tartja: a jó pap is holtig tanul. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Az aktív időskor éve az idei Európában

  A maga nemében egyedülálló időszaki kiállítás, 
tapintható tárlat nyílt meg a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja rendezvénysorozat keretében a Bihari 
Múzeumban.
  A mindent a kéznek, semmit a szemnek címmel 
megrendezett kiállítás célja, kipróbálni azt, 
milyen az, amikor a látó emberek számukra 
különleges körülmények közé kerülve, kénytele-
nek felismerni a tárgyakat. Kállai Irén múzeum-
igazgató szerint, ilyen kiállítás még nem volt a 
megyében, így Berettyóújfaluban sem. Muraközi 
István polgármester elismerően szólt a múzeum-
ban folyó közművelődési munkáról, hiszen hétről 
hétre hihetetlen mennyiségű kiállítási anyag 
feldolgozásának lehetünk szemtanúi. Folyama-
tosak az időszaki kiállítások, az igazságszolgál-
tatás 140 éves történetétől Kádár vitéz nemesi 
oklevelén át a „bihari trubadúr”, Nadányi 
Zoltán születésének 120. évfordulójáig. – A 
mostani kiállítással talán közelebb kerülünk 
azokhoz, akik úgy élik le életüket, hogy nem 
látnak. Empátiával fordulni ilyen embertársaink 
felé – ez mindannyiunk kötelessége – mondta 
köszöntőjében a polgármester.
   Dr. Nagy Sándor, a Látássérültek Észak-alföldi 
Regionális Egyesületének elnöke, az érzékenyítő 
program kapcsán elmondta: maga a kifejezés 
azt takarja, hogy érzékenynek kell lenni a 
másság irányában, pl. a súlyosan látássérültek, 
vakok tekintetében. A megjelenteket bekötött 
szemmel egy sötét terembe kísérte Dr. Nagyné 
Berke Mónika, s tapintás útján, a kéz segítségé-
vel kellett felismerni a Sárrét vízi világa, 
valamint a Női munkák a ház körül c. kiállítás 
tárgyi emlékeit. 
  A továbbiakban – előzetes bejelentkezés 
alapján - a pedagógusoknak szervezik meg a 
kiállítás megtekintését, majd január 15-ig 
valamennyi korosztály – óvodás, általános és 
középiskolás – számára lehetővé teszik a „sötét-
ben való tapogatózást” – mondta el Kállai Irén.
 
                       

  

Mindent a kéznek, 
semmit a szemnek!
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   Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés a reformá-
tus templomban, ünnepi istentisztelettel kezdődött, ahol 
a hívek és a történelmi egyházak képviselői előtt igét 
hirdetett Veres-Kovács Attila, a Nagyvárad-Olaszi 
református egyházközség lelkipásztora. 

   A messze hangzó, erőt sugárzó emléknapon a 
lelkész a hívek figyelmébe ajánlotta: hősök csak 
azokból születnek, akik igazságát kőbe vésik. 
Így érdemes vállalni ’49, ’56 követését, mely 
minta arra, hogy egy kicsiny, de büszke ország 
hogyan tudott példát mutatni a világnak. „Ma 
értetek szól a harang, a lélek harangja!” – 
emlékezett a forradalom hőseire a lelkész.
  Az ’56-os emlékműnél folytatódott az ünnepség, 

melynek szónoka Kovács Zoltán, a megyei közgyű-
lés tagja, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
volt. Beszédében részletezte az ’56-hoz vezető 
utat, s megnyugtatóan konstatálta, hogy ma már 
nyíltan lehet emlékeznünk. Az ötvenes évek közepén 
az emberek világossá tették, hogy nem akarnak a 
régi módon élni, mert elegük volt a beszolgáltatá-
sokból, a kizsákmányolásból, a mezőgazdaság 
kizsigereléséből, az erőszakos szövetkezetesítésből, 
abból, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek, 
az internáló táborokból. A hatalom sem tudott már 
a régi módon uralkodni, s a remény szellemét már 
nem lehetett a palackba visszaszorítani – sorjázta 
az igazgató. A forrongás élére az ifjúság állt: 16 
pontban foglalták össze követelésüket, s a forrada-
lom jelképe a sztálini címertől megfosztott lyukas 
zászló lett. Sorra alakultak a fővárosban és 
vidéken a forradalmi bizottmányok, s az emberek 
saját kezükbe vették sorsuk alakítását. A csodálatos 
12 nap azonban a szovjet hadsereg megszállásá-
val véget ért, s megkezdődött a véres megtorlás 
időszaka. A forradalom berettyóújfalui vezetői sem 
kerülhették el sorsukat: Dr. Hubai Miklóst 9 év 
börtönre ítélték, míg Gaál Jánost agyonverték, 
Csóra József 4 év börtönt kapott, míg többeket 
internáló táborokba hurcoltak. 

A jelenről szólva Kovács Zoltán elmondta: 
országunk újra sokat tesz a szabadságáért. Egy 
gazdaságilag legyengített országot, egy moráli-
san széthullott nemzetet kell talpra állítani. 
Csendes szabadságharc zajlik nap, mint nap, hogy 
ez a küzdelem minél hamarabb a javunkra dőljön 
el – emelte ki a szónok, tiszteletet kérve a múlt és 
jelen csendes szabadságharcosainak.
   A Zenetheatrum művészeinek és növendékei-
nek emelkedett hangulatú műsora után az 
ünnepség résztvevői megkoszorúzták az ’56-os 
emlékművet.
Az ünnepség után Muraközi István emlékkoszo-
rút helyezett el az berettyóújfalui események 
hőseinek sírjánál.
A szabadságharc leverésének évfordulóján 
pedig gyertyagyújtással emlékezett a város a 
népligeti kopjafánál.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella   

MEGHÍVÓ

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
támogatásával, az Enterprise Europe Network program keretében, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 

Nemzetközi Üzletfejlesztési Tanácsadói Nap
.

Program: 
10.30 – 11.00  
11.00 – 11.10  
11.10 – 11.30 
 
 
 11.30 – 11.45 
 
  
  
11.45 – 12.00

 
12.00 - 12.15

  
 
12.15 - 12.30 
 
12.15 - 13.00 
13.00 - 14.00 
 
  

 
Regisztráció
Köszöntő: Muraközi István, Berettyóújfalu Polgármestere
Román üzleti lehetőségek, román gazdasági helyzet
Rák János Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Magyar-Román tagozat tagozati titkára
Nemzetközi üzletfejlesztés, nemzetközi üzleti partnerkeresés
Tóth Edina, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  
Enterprise Europe Network Vállalkozásfejlesztési Hálózat 
regionális vezető
Pályázati tanácsadás, pályázati lehetőségek
Kocsis László, Vállalkozásfejlesztési tanácsadó, 
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKFT.
Támogatási lehetőségek, MVA által kezelt kedvezményes 
hitelek és támogatások a KKV részére
Daróczi Lajos, a Hajdú Bihar Megyei Magyar Vállalkozásfe-
jlesztési Alapítvány területi képviselője 
Cégalapítás, vállalkozás menedzselése Romániában
Simon Adrian, ügyvezető JRM Consult and Events, Nagyvárad
Ebéd
Egyéni konzultációs lehetőségek az előadókkal
Tájékoztatás a Széchenyi Kártya Programról

2012. november 14. (szerda) 11.00-14.00 óra Berettyóújfalu, 
Polgármesteri Hivatal, Dózsa György u. 17-19. I. emelet nagyterem

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött! 
Részvételi szándékukat jelezzék az alábbi elérhetőségen: 
Kiszil Okszána (T: 52-500-723, kiszil.okszana@hbkik.hu)

Szabadságunk a tét újra!

  Évtizedek óta október 17-én emlékezik Berettyóújfalu a 
második világháborús áldozatokra, valamint Oláh Zsigmond 
református lelkészre, akit a vörös hadsereg tagja barbár módon, 
harmincéves korában gyilkoltak meg ezen a napon, 1944 őszén.
   A református templomban megtartott istentiszteleten Majláth 
József helyi lelkész köszöntötte a megjelenteket, köztük a 
meggyilkolt hitoktató és lelkész lányát, Dr. Oláh Éva 
professzornőt és családját. „Övezze oltalmazó szeretet a 
hazáért életüket áldozó háborús hősöket, lelkipásztorokat” – 
hirdette a szószékről a lelkész, majd Kalmár Dezsőné 
gyülekezeti tag szolgálata következett. A templom előterében 
elhelyezett, a tisztelgők által 1991-ben készített márvány-
tábla előtt a meggyilkolt lelkész lánya szólt az 
egybegyűltekhez. Oláh Éva elmondta: 68 éve emlékeznek 
meg édesapjáról, ám az elhunyt mindennap bennük van. 
Halálának évfordulója alkalom arra, hogy a berettyóújfalui és 
furtai hívek találkozzanak, hiszen már egy valóságos kis 
családi közösség forrt össze az elmúlt évtizedek során. Oláh 
Éva köszönetet mondott azért, hogy a gyülekezet és a 
városvezetés méltóképpen emlékezik meg édesapjáról. A 
Himnusz eléneklése után a család, a város polgármestere, 
alpolgármestere, a térség országgyűlési képviselője, a 
református egyházközség képviselői elhelyezték a kegyelet és 
tisztelet koszorúit Oláh Zsigmond emléktáblájánál. 
   A templom mellett álló első és második világháború áldoza-
tainak emlékére emelt szobornál a Szózatot énekelték el a 
jelenlévők, majd ott is koszorúzás következett.
 

Áldozatokra és hősökre emlékeztek
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  A Magyar Rákellenes Liga Berettyóújfalui Alapszervezete idén is megren-
dezte tudományos konferenciával egybekötött „rózsaszín sétáját” a mellrák 
elleni küzdelem jegyében.
   A rendezvény a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében 
kezdődött, ahol a mintegy félszáz hölgyet Halászné Szilágyi Gyöngyi 
vezetőségi tag köszöntötte. A színvonalas zeneiskolai produkciók után Dr. 
Szénási György főorvos, az alapszervezet elnöke tartott előadást, 
melyből kiderült: évente 2500 nő hal meg mellrákban, ezért nagyon fontos 
a korai felismerés, hiszen a betegség gyógyítható. Az első mellrák ellenes 
„rózsaszín séta” 2001-ben volt a Lánchídon, mely kezdeményezéshez az 
újfaluiak is csatlakoztak 2010-ben. A főorvos felhívta a figyelmet a 
rendszeres mellszűrés fontosságára, hiszen a daganat 5-8 év alatt alakul 
ki, s minden nyolcadik, tizedik nőt érint a betegség. Önvizsgálatot már 
húszéves kortól kell végezni – hangoztatta a főorvos, aki szerint vannak 
figyelmeztető jelek: csomó, folyamatos fájdalom, duzzanat, elszíneződés, 
ránc, behúzódás, ekcémára utaló jelek, váladék. Bármelyik jel esetén 
orvoshoz kell fordulni, hiszen a késedelem gyengíti a gyógyulás esélyét.
   Dr. Simon Éva, a Gróf Tisza István Kórház Radiológiai Osztályának 
osztályvezető főorvosa szintén a szűrő vizsgálatok fontosságáról, céljáról, 
a korai felismerésről szólt. Kiderült: 40 éves kor alatt ultrahangos vizsgá-
lattal, míg 40 év fölött röntgen mammográfiával történik a szűrés. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a tapintásos vizsgálat nem helyettesítheti a 
mammográfiát, továbbá a korán felfedezett emlőrák gyógyítható.
   Halászné Szilágyi Gyöngyi az 1990-ben alakult Magyar Rákellenes 
Liga céljai közt említette a szűrést, megelőzést, a rehabilitációt, kutatások, 
kiadványok készítését, tájékoztatást, beteg-orvos találkozók és egyéb 
rendezvények szervezését, lebonyolítását. A 2006-ban alakult újfalui 
alapszervezet tagsága tavaly 250 főre emelkedett, ám az éves tagdíj – 
2000 Ft – miatt idén mintegy hetvenen maradtak. Az alapszervezeten 
belüli Együtt, Egymásért Emlőklub tagjai 15-en vannak. 
  Az előadások után a résztvevők elindultak a Szent István térre, ahol 
aztán a rózsaszín lufikat elengedték.             Kép és szöveg: Nyírő Gizella  
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„Rózsaszín séta” a mellrák ellen

        
 
Másfél évtizede, minden év október közepén, számot adnak a bihari gazdák 
az elmúlt évi termésükből. Az idei, 15. alkalommal megrendezett Bihari 
Számadó Napokra október 12-13-án került sor a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban.
  A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Hajdú-Bihar 
Megyei Területi Agrárkamara és a Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek 
Egyesülete által szervezett eseményen mintegy félszáz vállalkozás mutat-
kozott be, közülük tíz méhészettel foglalkozó.
   A megnyitón az újonnan megválasztott Miklóssy Ferenc megyei kamarai elnök 
megköszönte a vállalkozóknak, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben 
is képesek talpon maradni. Hibának tartotta azt a felfogást, amellyel az olcsó 
magyar munkaerő miatt idecsalogatták a külföldieket, mivel ezzel teljesen 
leértékelődtünk. Előrevetítette: 2014-ben 6 millió szakképzetlen munkaerő lesz 
az Európai Unióban, tehát jelentős kereslet lesz a szakképzett munkaerő iránt. 
– Versenyképes gazdaságot kétmillió szakképzetlen munkaerővel nem lehet 
létrehozni – utalt a hazai viszonyokra is, hozzátéve: van tennivaló bőven. 

   A megnyitón adták át a Vásári díjat, a Termék díjat, valamint a Nyíri 
István díjat. Utóbbit Hajdú Miklós kapta. A Termék díj első helyezettje az 
Eötvös József Tagintézmény, második Báthory Sándor asztalosmester, 
harmadik helyezett Szatmári Ferenc kosárfonó lett. Külön díjat vehetett át 
Daróczi Lajos az Y-Food Kft. ügyvezetője Szabó Sándor megyei agrárka-
marai elnöktől. A Vásári díj első helyezettje Kurucz Imre szobrászművész, 
második a Balázs Kézműves Ház, harmadik a B és B Kádáripari Kft. A 
díjakat Dr. Skultéti Éva, a HBKIK főtitkára adta át.
   Muraközi István polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy immár 15. 
alkalommal adhat helyet a város a térség vállalkozóinak termékeik bemu-
tatására. Külön köszönetet mondott a méhészeknek, akik „mézédessé” 
tették a két napot, valamint a testvérvárosok – Porcia és Margitta – 
küldöttségének. Előbbiek a hamisítatlan észak-olaszországi ízeket hozták 
el, míg utóbbiak az ősz zamatát. 
   Több szakmai előadás hangzott el a két napon, főleg a méhészethez 
kapcsolódóan, de kulturális programok is színesítették a két nap valame-
lyikén kilátogatók szabadidő eltöltését.
A Vöröskereszt berettyóújfalui szervezete kihelyezett véradást szervezett, 
melyen az első véradó Muraközi István polgármester volt.
   Még szintén az első napon előadást tartott Czomba Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, aki 
a kormány munkahelyvédelmi akciótervét ismertette. A szakpolitikus azt 
boncolgatta, hogyan lehet egy stagnáló, vagy inkább recesszióba hajló 
gazdaságból kitörni. Előadásából kiderült: az építőiparban 30 ezer 
munkahely szűnt meg, ám a mezőgazdaságban 26 ezerrel nőtt a foglal-
koztatottak száma, főleg az idénymunkában, köszönhetően az egyszerűsí-
tett foglalkoztatásnak. A 2010-es 260 ezer főhöz képest, idén már 670 
ezerre nőtt az íly módon foglalkoztatottak száma.
A legnagyobb gond a 35 év alattiak és 55 év fölöttiek foglalkoztatása, 
hiszen az ő mozgásterük a nullával egyenlő – ecsetelte az államtitkár. 
Éppen ezért a kormány a leghátrányosabb helyzetben lévőkön kíván 
segíteni, ám nem járulékcsökkentéssel. 2013. január elsejétől a 25 év 
alatti pályakezdőknek, az 55 év fölöttieknek, a gyesről, gyedről visszaté-
rőknek, a tartósan munkanélkülieknek foglalkoztatását segítik, oly módon, 
hogy nekik nem kell szociális hozzájárulást fizetniük. Ez az intézkedés a 
meglévő munkahelyek megőrzését szolgálja. – Levegőhöz kell juttatni a 
kis- és mikro vállalkozókat a jobb idők eljövetele reményében – szögezte 

le az államtitkár, 
hozzátéve, hogy a 
kormány lakhatási 
támogatással is segíti 
az otthonuktól távol 
dolgozókat. Érje meg 
dolgozni – ez is célja a 
kormánynak – fűzte 
hozzá az elmondottak-
hoz. Végezetül köszö-
netet mondott azoknak 
a vállalkozóknak, akik 
a gazdasági válság 
közepette is talpon tudtak maradni.
   A második nap a Mézlovagrend avató ünnepségével kezdődött, majd 
önvédelmi sport, társastánc, hastánc bemutató következett, de volt 
nótacsokor, néptánc, s fellépett a Zenevonat együttes is.
  Köszönet a támogatóknak: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
Berettyó Rádió, Berettyó Televízió, Bihari Reklám és Ügynökiroda Kft., 
Kontroll-Sec Kft., Mezei -Vill Kft., Pirehab Nonprofit Kft., Gróf Tisza István 
Kórház Berettyóújfalu, Lisztes Trans
Udstahl Recye Ling Kft., Ibolya Gyógyszertár, Magyar Vöröskereszt

Számot adtak a bihariak
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A Bihari Népművészeti Egyesület pályázatot ír 
ki a Kistérség területén szorgoskodó alkotó 
kedvű 3 – 14 éves korú gyermekek számára.
A pályázat a karácsonyi Betlehem ünnepkörhöz 
kapcsolódó népszokások, néphagyományok, 
betlehemezés, bemutatását tűzi ki célul.
Pályázni három kategóriában lehet: Óvodák, 
Általános iskola alsó tagozat, Általános iskola 
felső tagozat
Rajz technikák: színes ceruza, filctoll, zsírkréta, 
vízfesték, tempera. A pályázatnak tartalmaznia 
kell, készítő neve, intézmény neve, korcsoport, 
felkészítő tanár neve.
Pályázat leadási határideje: 
2012. november 16.
Személyesen vagy postai úton: 
A Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóháza 
4100 Berettyóújfalu Tavasz körút 10. (8-14 óra)
Eredményhirdetés, díjkiosztó ünnepség, díjazott 
munkák kiállítása a Berettyóújfalui karácsonyi 
vásár idején. 2012. december 13-án 10 órakor 
a megnyitó részeként Nadányi Zoltán művelő-
dési Központ nagytermében.

  Maratoni hosszúságúra nyúlt az a mesemondó 
verseny, mely szerdán zajlott a Sinka István Városi 
Könyvtárban „Varázslatos meseország” címmel.
    Az óvodások, az általános iskola 1-2. és 3-4. 
osztályos tanulói részére meghirdetett megméret-
tetésre olyan magyar népmesékből vagy 
műmesékből kellett felkészülniük a gyerekeknek, 
amelyekben megjelenik a varázslat, a csoda, mint 
fő mesei motívum – tudtuk meg Vezendiné Borbély 
Margit könyvtárostól. Az első kategóriában tíz, a 
másodikban 12, míg a harmadik kategóriában 18 
kisgyermek csillogtatta meg mesemondói képessé-
gét. Valamennyi résztvevő emléklapot, míg az 1-6. 
helyezett oklevelet és könyvjutalmat kapott.
 

 Nadányi Zoltán születésének 120. évfordulóján 
rendhagyó kiállítással és műveinek interpretálásá-
val emlékeztek a Bihari Múzeum nagytermében 
október 9-én.
  A megjelenteket – köztük Muraközi István 
polgármestert, Kovacsóczy Katalint, Nadányi 
Zoltán unokáját, Dr. Benke Mária nyugalmazott 
főorvosnőt, a Nadányi-ház tulajdonosát – Kállai 
Irén múzeumi igazgató köszöntötte. A korabeli 
irodalmi kávéházzá kialakított sarokban Dr. 
Krajczárné Sándor Mária muzeológus, beszél-
getést folytatott Bakó Endre irodalomtörténész-
szel, aki elismeréssel szólt a Nadányi-kultusz 
ápolásáról. Emlékeztetett arra, hogy az egykori 
Nadányi-háznál minden évben megrendezik a 
költészetnapi ünnepséget, s megkoszorúzzák az 
emléktáblát. Most pedig a múzeum gazdag 
gyűjteményéből rendhagyó kiállítást is összeál-
lítottak születésének évfordulójára. De ki is volt 
Nadányi Zoltán? Költő, író, műfordító, megyei 
levéltáros? – hangzott el a kérdés, mire a 
válasz: mindegyik mesterségben kipróbálta 

magát a pályáját Nagyváradon kezdő, s jogi 
főiskolát végzett Nadányi, ám mégis irodalmár 
maradt élete végéig. Előbb újságíróként 
tevékenykedett Váradon, majd Trianon után 
átjött Újfaluba, ahol megházasodott, majd 
1927-ben megyei levéltáros lett. Ő nevezte 
faluvárosnak Újfalut, sőt, a hiányosságok miatt 
„Piripócsnak” titulálta a megyeszékhelyet. A 
trubadúr nevet Illés Endre adta neki, mivel 
Nadányi a szerelmi líra képviselője volt. Megze-
nésített verseit híres színészek énekelték, pl. 
Karádi Katalin, Zilahy Lajos Halálos tavasz című 
filmjének „Az volt a vesztünk” című betétdalát.
A beszélgetésből kiderült: Nadányit kortársai 
közül mindenki szerette, pl. Kosztolányi halálos 
betegen is eljött miatta Újfaluba.
  „Aki több a többinél” címmel Kocsis Csaba 
válogatásában Nadányi műveiből adott elő 
részleteket Kiss Tamás, Pércsi Liliána, Bai Károly, 
Sándor Zeréndné, Nagyné Kapás Julianna, 
Ádámné Matolcsi Erzsébet, valamint a szerkesztő.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A „bihari trubadúrra” emlékeztek 
a Bihari Múzeumban

A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma 
köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek, 
akik a 2010. évi adójuk 1 %-ával támogatták 
az alapítványt. Az APEH-tól visszajuttatott 
106.609.-Ft-ot az alapítvány céljainak megfe-
lelően, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tehetséges és hátrányos helyzetű tanulóink 
támogatására használta fel.
Az alapítvány adószáma: 1 9127079-1-09
Kovács Zoltán a Kuratórium elnöke.                                 

FELHÍVÁS!
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 
azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Lakossághoz, 
hogy akik előre megváltott sírhellyel 
rendelkeznek Berettyóújfaluban, az igazoló 
számlával együtt legyenek szívesek adat 
egyeztetés céljából felkeresni irodánkat.
Köszönettel: Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési 
Vállalat Berettyóújfalui Körzet Központja
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 4.
Tel: 06-54-402-096

   1928. október 28-án nyitotta meg kapuit a Gróf  
Tisza István Kórház Berettyóújfaluban. A 84. 
születésnap alkalmából tudományos üléssel 
egybekötött ünnepségre került sor a kórház Dr. 
Böszörményi Nagy Géza termében.

  Az ünnepségnek illusztris vendége is volt, 
Marietta Kao Liau személyében, aki Tajvan 
magyarországi nagykövete, s aki nem érkezett 
üres kézzel: egy háromezer dollár értékű 
takarítógépet ajándékozott a kórháznak.
   Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte a 
vendégeket, köztük Dr. Vitányi István országgyű-
lési képviselőt, Dr. Ónody-Szűcs Zoltánt, az 
Észak-Alföldi TESZK igazgatóját a tulajdonos 
képviseletében, Muraközi István polgármestert, 
Pálfi Anikó alpolgármestert, a kórház volt és 
jelenlegi menedzsmentjét, a megjelent dolgozó-
kat, és azokat is, akik munkájuk miatt távol voltak. 
Elsőnek Vitányi István szólt az egybegyűltekhez, 
hiszen neki köszönhető, hogy ilyen magas rangú 
vendég érkezett a kórházba. Kiderült: az utóbbi 
években nagyon jó kapcsolat alakult ki hazánk és 
Tajvan között, ő maga pedig a Magyar-Tajvani 
Baráti Társaság tagja, s a parlament képvisele-
tében járt már kinn a távol-keleti államban. - 
Magyarország sokat tett azért, hogy jó viszony 
alakuljon ki Tajvannal, s éppen a jó kapcsolat 
gyümölcse a mai nap, amikor ajándékot ad át a 
nagykövetasszony a kórháznak. Négy település 
kapott ajándékot, közülük az egyik Berettyóújfa-
lu – jelentette be a képviselő, hozzátéve, hogy 
befektetőket is szívesen fogad a város.

   Ónody-Szűcs Zoltán a mai nehéz időkben ritka 
alkalomnak nevezte az ünnepeket, különösen a 
születésnapokat. Éppen ezért azt kívánta, még 
legalább 100 évig ünnepeljék az intézményt. 
Köszönetet mondott az ajándékért, hiszen az is 
ritkán fordul elő, hogy ajándékot kapnak az 
intézmények. 
  A nem különösen kerek évforduló kapcsán 
Muraközi Zoltán kiemelte: tisztelgésként élik meg a 
születésnapot elődeik áldozatos és tisztességes 
munkája előtt, másrészt előretekintésként. 
Reményét fejezte ki amiatt, hogy eljön az az idő, 
amikor nem a puszta túlélés lesz a cél, hanem 
annak eldöntése, hogy a rendelkezésre álló forrást 
mire fordítsák. A továbbiakban érintette az 
intézményi átalakulást, ami szinte észrevétlenül 
zajlott, s ami nagyon lényeges: egyetlen dolgozót 
sem kellett elbocsátani. Gőzerővel folyik a város és 
a kórház legnagyobb beruházása, illetve az új 
műszerek beszerzése. Utóbbi összértéke a 700 
millió forintot is elérheti – fűzte hozzá a főigazgató.
   A terembe korábban beállított takarítógépet 
jelképesen átadta a nagykövetasszony, aki nagy 
megtiszteltetésnek tekintette, hogy jelen lehet a 
kórház 84. születésnapján. Kiemelte: a kórház 
születésünktől halálunkig jelen van életünkben, ezért 
nagyon fontos, milyen szakemberek, milyen feltéte-
lek között dolgoznak ott. Az orvos munkája minden 
pillanatban odafigyelést igényel, ezért minden 
tiszteletet megérdemelnek – mondta a nagykövet-
asszony, hozzátéve: a szép múltra visszatekintő 
kórháznak legalább ilyen jövője legyen!
    Második alkalommal adták át a szakdolgozói 
díjakat. Idén Élesné Kiss Éva osztályvezető 
főnővér, Gombos Irén szakasszisztens, 
Magyarné Nyírő Katalin vezető asszisztens és 
Szalárdi Borbála szociális munkás vehette át a 
főigazgatótól és Dr. Korcsmárosné Melher 
Erzsébet ápolási igazgatótól a díjakat. 
    A tudományos ülésen előadások hangzottak 
el az ápolás mindennapjainak aktualitásáról, a 
gyógyélelmezésről, valamint sebészeti ritkasá-
gokról.                   Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Tajvani ajándék a szülinapos kórháznak

Betlehem Biharban Pályázati felhívás

Mesemondásban versenyeztek
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  Azt nem tudjuk, elhangzott-e a fenti kiáltás, mindenesetre a József Attila Általános 
Iskola diákjai úgy szaladtak ki az osztálytermekből, mintha puskából lőtték volna ki őket!
   Hagyományosan az október a környezetvédelem jegyében zajlik az intézmény-
ben – tudtuk meg Hodosán Csaba igazgatótól. Ilyenkor fokozott figyelmet fordíta-
nak a környezet- és természetvédelemre, az egészséges életmódra, az egészsé-
ges táplálkozásra, a tisztálkodásra. E témakörökben a pedagógusok és meghívott 
szakemberek tartottak előadásokat a diákoknak.
   A hónap zárásaként pedig, október utolsó szombatján, tűzriadót rendeltek el. 
Amint megszólalt a sziréna, a kötelezően előírt hat perc helyett két és fél perc 
alatt értek ki az udvarra a diákok, ahol éppen egy „égő járműhöz” érkeztek 
meg a tűzoltók és a mentők. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően, 
pillanatok alatt eloltották a tüzet, amit a diákok hatalmas tapssal jutalmaztak.
  A tanulóifjúság bepillantást nyerhetett a tűzoltóság, a mentők, a rendőrség és 
a polgárőrség munkájába. Az elméleti és gyakorlati ismeretek után nagy 
élményt jelentett számukra, hogy beülhettek a rendőrség kisbuszába, felpattan-
hattak a Police-feliratú motorra, de felmászhattak a tűzoltó kocsira is.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Veszélyesebb a mobiltelefon a bázisállomásnál
Mivel a mobiltelefonos bázisállomások száma 
gyorsan nő, gyakran ezek állnak a figyelem és az 
aggodalmak középpontjában. Egy széles körben 
végzett kutatás – mely azt vizsgálta, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses sugárzás milyen 

arányban származik a különféle emberi eredetű 
forrásokból – azonban kimutatta, hogy nagy 
átlagban körülbelül két nagyságrenddel nagyobb 
mértékű sugárzás ér minket a saját mobilkészülé-
künktől, mint az összes többi forrásból együttvé-
ve. Ez a sugárzás sem határérték feletti, de jól 

mutatja, hogy ha csökkenteni szeretnénk a minket 
érő elektromágneses sugárzás mértékét, akkor 
azt a leghatékonyabban a telefonálási szokásaink 
megváltoztatásával tehetjük meg: például a 
beszélgetések időtartamának csökkentésével, 
fejhallgató vagy kihangosító alkalmazásával. 

Modern és igényes internet kávézó Berettyóújfaluban 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert 
pályázat teremtette meg az anyagi lehetőséget annak, hogy Berettyóúj-
faluban kellemes kávézás közben is lehessen internetezni.  

 
A Berettyóújfaluban újonnan megnyitott CSÓK Internet kávézó olyan 
színvonalon valósított meg internet kávézót, mely még nem létezik a 
településen. 

A beruházás során megvalósult fő cél a vendégek teljes körű kiszolgá-
lása volt. A betérő vendégek az internetezési lehetőség mellett egy 
kellemes, szép környezetben tölthetik el szabadidejüket, kapcsolód-
hatnak ki, beszélgethetnek, elfogyaszthatják ebédszünetben esedékes 
kávéjukat, de lehetőségük nyílik találkozók szervezésére, akár baráti 
akár üzleti céllal. A teraszon kialakított vendéglátóhely is ezt a célt 
szolgálja. 

Az igényesen kialakított a mai kor igényeinek teljes mértékben 
megfelelő belső kialakítás mellett az internet szolgáltatások mellé is 
kiegészítő - irodai - szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. 
Rendelkezésre áll fénymásoló, fax és nyomtató is. 

A megnyitott CSÓK Internet Kávézó mindazoknak kellemes meglepe-
téssel szolgál, akik szeretnek igényes és modern környezetben 
kikapcsolódni, pihenni! 

Projekt megnevezése: Internetkávézó  Berettyóújfaluban
Kedvezményezett: Bihar-Pont Kft (4100 Berettyóújfalu Tardy u. 53.)
Kivitelezés ideje: 2011. 07.01- 2012 02. 20.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott 
támogatás összege:7.646.900 Ft 

Biztonságosak a berettyóújfalui közintézmények
Nem veszélyes az elektroszmog mértéke az NMHH mérései alapján

  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) szakemberei elektroszmog-szint 
méréseket végeztek a berettyóújfalui 
óvodában, általános iskolában és a 
Városházán. Az eredmények megnyugta-
tóak: az elektromos térerősség mértéke a 
megengedett szint 1,6%-a, ami az egész-
ségügyi határérték töredéke.
   Az NMHH mérésügyi munkatársai 
augusztus utolsó hetében több berettyóúj-
falui intézményben is ellenőrizték az 
elektroszmog-szint mértékét.
    A Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében, a 
József Attila Általános Iskola Széchenyi 
István Tagiskolában és a Városházán 
nyolc napon keresztül végzett mérések 

megállapították, hogy az elektromos térerősség értékei a vizsgált 100 
kHz – 3 GHz frekvenciatartományban 0,14 és 0,45 Volt/méter között 
szóródtak az egyes intézményeknél. 
   Az elektroszmog szennyezés szempontjából tehát minden intézmény 
biztonságos. A mért értékek rendkívül alacsonyak, hiszen az elektromos 
térerősség vizsgált frekvencia sávra vonatkozó legszigorúbb egészség-
ügyi határértéke 28 Volt/méter. 
    Mivel a gyermekek fejlődésben lévő szervezete feltehetően nagyobb 
veszélynek van kitéve a megengedettnél magasabb elektromos sugárzás 
esetén, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kiemelt figyelmet fordít a 
gyermekintézmények ellenőrzésére. „Két éve indítottuk el célzott progra-

munkat a hazai óvodák, iskolák elektromágneses kitettségének feltérképezé-
sére” – számolt be lapunknak Szalai Annamária, az NMHH elnöke. „Szakem-
bereink eddig mintegy nyolcszáz intézményt ellenőriztek országszerte, és 
szerencsére egyikben sem találkoztunk problémával. A sugárzás minden 
esetben a megengedett szintnél jóval alacsonyabb volt, ami nem jelent veszély 
sem a gyerekekre, sem a pedagógusokra, sem a szülőkre.
   Modern társadalmunkban már a nap 24 órájában ér minket valamilyen-
fajta elektromos sugárzás – általában úgy, hogy nem is érzékeljük. Ez 
lehet természetes eredetű, mint például a villámok által keltett hullámok, 
vagy valamilyen emberi tevékenység eredményeként keletkező mestersé-
ges sugárzás, mint a rádiók, televíziók és mobiltelefonok jelei. Az elektro-
mos eszközök mind szélesebb körű alkalmazásával egyre többet hallani 
az elektroszmog, vagyis az elektromos berendezések által kibocsátott 
sugárzás ártalmas, az emberi szervezetre káros hatásáról is. A szerveze-
tet még nem károsító sugárzás maximális mértékét az orvostudomány 

állapította meg és vizsgálja felül rendszere-
sen, folyamatos kutatások alapján. Hazánk-
ban a lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékek megegyeznek az Európai Unió 
által elfogadott, szakmai szervezetek ajánlá-
sain alapuló előírásokkal.
   Magyarországon az elektromágneses 
sugárzások közül a rádiófrekvenciás sugárzás 
mérésével a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság foglalkozik, együttműködve az 
Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet szakembe-
reivel. Az NMHH mérési eredményei folyama-
tosan elérhetők a hatóság honlapján, a 
www.nmhh.hu oldalon.

Tűz van, babám!Hirdetés



 

  Minden alkalommal azonos forgatókönyv szerint zajlanak az események, 
pusztán – a mindenkori célcsoport életkori sajátosságainak figyelembe vételével 
– a tartalmakban, a téma feldolgozásának minőségében van különbség. A 
programok célja a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjeszté-
se, ösztönzése a fenntarthatóság elveinek megfelelően.
    Immár közhelynek számít – olyan gyakran halljuk –, hogy globális környezeti 
problémák vannak, hogy olvadnak a sarki jégtakarók és a gleccserek, hogy a 
szélsőséges időjárási jelenségek egyre intenzívebbek, hogy más fajokkal együtt 
a kihalás fenyegeti a jegesmedvéket, hogy könnyebben terjednek a fertőzések. 
Persze minden mindennel összefügg.  Pusztul a Földünk! Mára már egészen 
bizonyossá vált, hogy ez a folyamat emberi tevékenységek eredménye. Teljesen 
evidensnek tűnik tehát, ha mi tettük ilyenné természeti környezetünket, nekünk is 
kell helyrehozni. Az utóbbi időben Földünk védelme égető ügyünkké vált!
Ez az üzenete az Otthonunk című filmnek is, amelynek megtekintése követte az 
ünnepélyes megnyitót. A képsorok sokkoló képei, elképesztő adatai megmutat-
ták, mi várható néhány évtized múlva, ha az emberiség környezetkárosító 
tevékenysége tovább tart.  A hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és 
tápláló tízórai elfogyasztása után Pappné Erdei Anita, környezeti nevelő 
előadást tartott hangsúlyozva a film üzenetét, a globális felmelegedés okozta 
problémákat.   
   A prezentáció után a gyerekek elmondták észrevételeiket, megfogalmazták, 
hogy eddig még nem gondolkodtak komolyan erről a problémáról. Ráébredtek 
arra, hogy ők is felelősek a saját valamint a jövő nemzedék életminőségéért. 
Tudatosult bennük az is, hogy ez mennyire függvénye Földünk és természeti 
környezetünk állapotának. 
    Az eddig megszerzett tudást a tanulók  kooperatív foglalkozások során tovább 
mélyíthették.  A forgószínpadszerűen, három helyszínen zajló csoportmunkák 
során Jeneiné Árva Erzsébet újrahasznosított papírból  kisautót készíttetett  a 
tanulókkal.  Nagyné Tóth Juliannánál játékos feladatokat oldhattak meg, 
valamint dobozok és műanyag kupakok felhasználásával szállító járműveket 
barkácsoltak. Pappné Erdei Anitával az informatika szaktanteremben ökológiai 
lábnyomot számítottak, ugyanakkor a környezettudatos gondolkodásmódot 
részletesen személtető weboldalakat is megismerhették.
   A rendezvény végén meghirdettük a Ne pazarolj! című fotópályázatot az iskola 
tanulói számára. A  környezettudatos gondolkodást hangsúlyozva a pályaműve-
ket digitális formában kérjük. A tíz legjobb alkotásból kiállítást rendezünk az 
iskola aulájában.
    A délelőtt szellemiségének jegyében zártuk a rendezvényt a zöldségekben és 
gyümölcsökben bővelkedő egészséges ebéddel.
Céljaink igen összetettek. Amellett, hogy szeretnénk ráirányítani a figyelmet 
természeti környezetünk megóvására, tudatosítani szükséges a környezeti 
ártalmakat is, melyeket mi okozunk. Azt is el kell érni, hogy a tanulók akarjanak 
változtatni a rossz szokásokon, és késztetést érezzenek arra, hogy tegyenek 
valamit a Földért. A felelős és kompetens fogyasztói szokások kialakítása is 
rendkívül fontos.
   Úgy gondoljuk, hogy 
nem feltétlenül csak az 
egyébként is túlzsúfolt 
tananyag részévé kell 
tenni ezeket a tartal-
makat, hanem hasonló, 
a kreativitást fejlesztő 
és figyelemfelkeltő 
alkalmakkal is lehet és 
kell is szemléletváltást 
elérni.

  ÉLETMÓD10

Fenntartható életmódot a gyermekeknek!

A Környezet és Energia Operatív Program által kiírt, „Fenntartható 
életmódot a gyermekeknek!” című projekt harmadik rendezvénye 
valósult meg 2012. október 20-án a József Attila Általános Iskola, 
EPSZ 5-6.osztályos tanulói, valamint a Széchenyi István tagiskola 
ötödikes diákjai számára. A projekt az Európai Unió támogatásával 
valósul meg.

Berettyóújfalu, 2012. október 28.
                 Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet projektmenedzsment



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

Anyakönyvi hírek

November 20-án mindenkit várunk, akit érint a cukorbetegség!   
Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület egy 
kék sétával fogja ezt a napot megünnepelni. Egy kék sálat kap 
minden résztvevő a séta alkalmára. Kérünk mindenkit, hívjuk fel az 
emberek figyelmét a járványszerűen terjedő diabéteszre. Jöjjön el 
mindenki, aki tud, beszélünk a megelőzésről, és aki kéri, megmérjük 
a vércukrát. A program kezdete 15:00 a Városi Művelődési 
Központ Bajcsy - Zs. 27. A séta indul 15:30-kor a Szent István térre.

Tudományos konferencia 
a Diabétesz Világnapon

A Bihari Diabetesz Egyesület november 
14-én 14 órától közgyűlést és tudomá-
nyos konferenciát tart a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban. Előadás hangzik 
el a 2-es típusú cukorbetegség és elhízás 
kapcsolatáról, a cukorbetegség okozta 
idegbántalom megelőzéséről és kezelé-
séről, az öninjekciózás veszélyeiről.  

A HÁZIORVOSI KÉSZEN-
LÉTI TELEFONSZÁM - 
délelőtti és délutáni 
rendelési idő között, 
minden hétköznap 12:00 
– 14:00 óráig:   

  +36-30/28-24-307

   
     Születtek
Augusztus
23. Csatári Hédi (Dr. Csatári Gábor Bence –
      Czibere Mónika  
Szeptember
 6. Kádár Vivien (Kádár Krisztián – Pócsi Katalin)
18. Rácz Tibor (Rácz Tibor – Kovács Erzsébet)
Október
10. Tóth Balázs (Tóth Balázs – Horváth Andrea) 

     Házasságot kötöttek
Október
6. Fejes Zoltán – Béldeki Bianka
 
      Elhunytak
Szeptember
29. Tóth Lajos (1948)
30. Szepesi Vince (1943)
Október
1. Pap Gyula (1953)
2. Horgosi András (1925), Debrecen
6. Nagy Endre (1966)
8. Dajka Józsefné Dürgő Ilona (1922)
8. Lisztes Ferencné Erdei Irma (1919)
10. Ilisz István (1941) 
11. Bisi Lajosné Kun Irma Erzsébet (1926) 
29. Kasza Péter Pálné 
      Vancsa Gabriella Irén (1953)
November
4. Tóth Imréné Balázs Róza (1914)    
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   Harmadjára érte az a megtiszteltetés a Bihari Lövészklubot, hogy elnyerte 
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2012. évi Gyorspont Országos 
Bajnokságának rendezési jogát.
   A városi lőtéren zajlott rendezvényről Hegedűs Péter, a Bihari Lövészklub 
elnöke számolt be, miközben zajlottak a versenyek. Megtudtuk, hogy az 
előnevezés alapján 69-en jelentkeztek, hét versenyszámban, több, mint 
kétszáz regisztráció érkezett. Az ország minden szögletéből eljöttek a 
lövészsport kedvelői, így a házigazdákon kívül Jákról, Budapestről, Tatabá-
nyáról, Szászvárról, Miskolcról, Nyíregyházáról, Szegedről, Derecskéről.
  Kis kaliberű, nagy kaliberű pisztollyal és puskával, nyílt és optikai irányzék-
kal lőhettek a lőlapra a versenyzők, női, férfi, ifjúsági és felnőtt kategóriá-
ban. Azt már Bereczki Szilárd szervező tette hozzá, hogy a dinamikus 
sportlövészet egyrészt technikai, másrészt ügyességi sport kombinációja, 
hiszen eszköz – pisztoly vagy puska – kell hozzá, de próbára teszi az 
emberi koncentrációt, a figyelmet és a fegyelmet is.
   A versenyzésen túl a sporttársi kapcsolatokat erősítik, de új ismeretségekre 
is szert tesznek a résztvevők – egészítette ki az elmondottakat Hegedűs 
Péter. A legjobbak versenyszámonként az országos bajnoki cím tulajdonosai 
lettek, akiknek a serleget, oklevelet Dr. Vitányi István országgyűlési képvise-
lő, Nagy László, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának elnöke, 
Halasi Mihály, az MDLSZ elnöke, Toók László, az MDLSZ főtitkára, valamint 
Hegedűs Péter klubelnök nyújtotta át.
   A versenyzőket és kísérőiket az Erdei és Asztalos család jóvoltából marha 
pörkölttel látták vendégül.

2012.október 19-21-e között a Morotva Liget adott otthont a VI. IFJÚSÁGI 
NAPOK rendezvénysorozatának. Hosszas elkészítő munka és egy gondosan 
megírt, komoly pályázat beadása előzte meg a programot. A 2003-ban 
alakult Morotva Egyesület szeretett volna hagyományt teremteni a-már 
korábban öt alkalommal is megrendezett versenynapból. Az egyesület célja 
az volt, hogy nagy tömegeket mozgósítson, mindenki érdeklődését felkeltse és 
ez a néhány nap sportolási és kulturális élményt nyújtson. Továbbra is szeret-
ték volna élvezni a helyi oktatási intézmények, az önkormányzat, civil szerve-
zetek és helyi vállalkozók támogatását. A személyes megkeresések alkalmá-
val pozitív hozzáállást, segítőkészséget tapasztaltak az egyesületi tagok.
Október 20-án csodálatos, napfényes szombatra virradt a liget. Ideális 
időjárás egy szabadtéri verseny- és programnapra. Szendvicses, kakaós 
reggelivel várták a gyerekeket a szervezők a nagysátor előtt. A pikniket 
követően dr.Vitányi István országgyűlési képviselő nyitotta meg a VI. IFJÚSÁ-
GI NAPOKAT. Örömének adott hangot, hogy újra itt lehet ezen a programon, 
dicsérte a helyszínt és mindenkinek kellemes szórakozást és jó sportolást 
kívánt. Kovács Zoltán igazgató úr pedig tájékoztatta a versenyzőket, jelenlé-
vőket a délelőtt sportprogramjáról. Jelenlétével megtisztelte még az 
eseményt Bónácz János képviselő úr és Mezei József vállalkozó. Berettyóújfa-
lu iskoláiból szép számmal jelentkeztek versenyzők. A kijelölt pályákon 
kerékpáros ügyességi, futó, ügyességi sorverseny, lövészet, és a „Mit tudsz 
Biharról és Sárrétről?” földrajzi totó töltése zajlott.  Ezt követően a Morotva 
Egyesület a versenyzőket, a segítőket és minden kilátogató kedves vendéget 
meghívott egy igazi kemencében főtt töltött káposztára. Köszönet a Szász 
tanya közreműködéséért! Bőven meríthettek az éhes látogatók a tárkonyos 
ragulevesből „Morotva” módra és a Jókai bablevesből. A délelőtti kimerítő 
sportolást, a kiadós ebéd után pihenés és szórakozás követte. Nagy érdeklő-
dés fogadta a városi Ifjúsági fúvózenekar nyitó koncertjét, akik a szokásos 
profizmusukkal muzsikáltak, jókedvet, hangulatot varázsolva néhány röpke 
perc alatt a rendezvénycsarnok előtti téren. 
Az „Igazgyöngy” művészeti iskola majorett csoportjának bemutatója már a 
csarnok küzdőterén zajlott, szintén itt ropta a táncot a „Bajnóca Néptánc 
Együttes”apraja-nagyja hihetetlen energiával. Komádi és Váncsod képvisele-
tében a „Körös – Körül Néptánc Együttes” és az „Angel Linedance Club” 
tácosai léptek fel. Kuriózum mindig a „Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület” 
népdal csokra. Akik a 70-es, 80-as évek rockzenéire vágytak, azoknak 
teljesítette a kívánságát a debreceni „Play Machine” zenekar.
18:00 órától lépett színpadra a helyi kötődésű előadóművész Liszter Sándor, 
az ő Vadrózsáival. A közönség közé lépve együtt énekelték a népszerű 
mulatós dalokat. Utcabál jellegű „Seniorock” koncerttel zárult a szombati 
program. Vasárnap 10 órára érkeztek a kirándulni vágyók a Morotva Liget  
kapujához. Magyarhomorogra utaztak a „Bihar Arborétumba”. Megcsodál-
ták a bihari növényvilág ritkaságait, szépségeit. Az eddig lezajlott progra-
mokhoz hasonlóan, ingyenes belépéssel lehetett megtekinteni – vasárnap 
este – a „Kabai Nyári Színház” : „Tanulmány a nőkről” című előadását. A 
társulat és tehetséges előadásuk már nem ismeretlen a morotvai és újfalui 
közönség számára, korábbi vendégszereplésükre máig jó szívvel gondolunk. 
A három nap után fáradtan, de élményekkel gazdagodva tért mindenki 
haza. 
Köszönetet mond a Morotva Egyesület: Minden segítségért, Minden verseny-
zőnek, Mindenkinek aki segített megvalósítani ezt a szép napot!
Tavasszal mindenkit szeretettel várunk a Morotva Napra!

Erősné Árgyelán Ildikó, Kiss Imre (Morotva Egyesület)

Országos lövészverseny Berettyóújfaluban

 Ahhoz, hogy a tehetséget felfedezzük, majd kibontakoztassuk, időben kell 
elkezdeni a foglalkozásokat. Fokozottan áll ez a sportra – annak minden 
ágára - , ezért pl. a futball megszerettetését, a jövő reménységeinek kinevelé-
sét már óvodás korban ildomos beépíteni a mindennapok világába. Ezt 
hivatott véghezvinni a Bozsik-program, melybe az összes berettyóújfalui 
óvoda bekapcsolódott.

   A Rákóczi utcai óvodába ellátogatott Hegedűs Gábor, a korosztályos 
válogatott edzője, aki előbb elméleti oktatást tartott az óvónőknek, majd 
az ovisoknak a gyakorlatban is megmutatta a labdajáték szépségét, 
különböző fortélyait.
    A szakember ismertette az Oviprogram elindulását. Szólt arról, hogy kezdet-
ben nagy tornatermekben indult el a program, ám ott „elvesztek” a gyerekek, 
ezért leválasztották a tereket. A legfontosabbnak említette a kicsiknél a 
mozgásigény kielégítését, a mozgás fejlesztését. Az alapoknál a futást, 
kúszást, mászást, a térben és időben való tájékozódást, a rúgást, dobást, a 
kézzel és lábbal történő labdavezetést és gurítást sajátítják el a gyerekek. 
Az igen érdekveszítő előadáson és játékos foglalkozáson részt vett 
Muraközi István polgármester is, aki maga is boldogan kapcsolódott be 
egy kis dekázásba, labdafejelésbe.
 

Pályázatból Valóság 

Beindult a Bozsik-program!
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