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Soron következő ülését szeptember 26-án 
tartotta a képviselő testület.
  A polgármesteri jelentés elfogadása előtt 
Muraközi István szóbeli kiegészítésében elmond-
ta: csupa jó hírrel tud szolgálni, hiszen nemrég 
kapták kézhez két sikeres pályázatról az 
értesítést. Ennek értelmében mintegy 60 millió 
forint – önerőt nem igénylő – támogatást nyert el 
az önkormányzat a gyermekorvosi rendelő teljes 
körű felújítására. A másik nyertes pályázatnak 
köszönhetően 250 millió forint támogatást kap a 
város a református templomtorony sisakjának 
felújítására, valamint a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ rekonstrukciójára, továbbá az 
őstermelői piac fedetté alakítására.
   Elfogadták a képviselők a Platinum Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi működé-
séről szóló beszámolót, továbbá az önkormány-
zat költségvetéséről szóló rendelet módosítását. 
Megszavazták a közterületi parkolás díjának 
emelését, amit azzal indokolt az előterjesztő, 

hogy a tervezett bevételnél kevesebb folyt be a 
fizető parkolásból. Új zónák bevezetését nem 
tervezték, illetve a kedvezményes bérletvásárlást 
is változatlanul hagyták. Krisztik Csaba a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyvezetője kiegészí-
tésként bejelentette: a városban 4133 gépkocsi 
tulajdonos van, legalább ennyi bérletvásárlásra 
számítottak, ezzel szemben csupán negyedük 
vásárolt parkoló bérletet. Mivel területi bővítés 
nem jöhetett szóba, ezért az 50 százalékos 
jegyáremelést választották. Összességében ez 
az intézkedés 22 százalék bevétel növekedést 
eredményez majd. Nem a helybeliek terhét fogja 
növelni az áremelés, hiszen az élet is azt igazolja, 
hogy minden városban emelik a parkolás díját. 
Muraközi István elmondta: a Népliget utcán öt 
évig, a Szent István téren még négy évig lesz 
ingyenes a parkolás. Az egy ellenszavazattal 
elfogadott rendelet november 1-től lép életbe. 
    Hosszan vitatkoztak a képviselők a Bakonszegi 
major lejárt bérletéről és versenytárgyalás útján 

történő értékesítéséről szóló napirendi pontról, 
amit végül visszavont a polgármester. Döntés 
majd a következő testületi ülésen születik e 
tárgyban.
  Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy a 
Herpály-Team Kft. által nyilvántartott követelé-
seket behajthatatlannak nyilvánítsák. A kft. felé 
fennálló közel 1,7 millió forintos tartozásokat az 
időközben vezetőváltással érintett vállalkozások, 
klubok, intézmények új vezetői nem ismerik el, 
ezért a könyvekből való kivezetése szükséges. A 
legnagyobb tartozás egyébként a Diószegi Kis 
István Református Általános Iskola részéről van: 
962.500 Ft. Muraközi István ennek kapcsán 
elmondta: az öt évvel ezelőtti polgármester 
testületi döntés nélkül kötött szerződést az akkori 
Toldi Miklós Református Általános Iskolával, mely 
a helyi református egyházközség fenntartásá-
ban működött. Az iskola két évvel ezelőtt a 
Tiszántúli Református Egyházkerülethez került, az 
új fenntartó viszont nem ismerte el a tartozást.  
 Megszavazták a képviselők a BURSA  
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 

Újabb 310 millió városfejlesztésre!

   Elöljáróban Muraközi István emlékeztetett rá, 
hogy a város képviselőtestülete idén júniusi 

ülésén döntött az értékterem-
tő mintaprogramhoz való 
csatlakozásról. Jóllehet, a 
helyi kórházban sok idős, 
magányos embert elhelyez-
nek, ám még így sem érnek el 
minden egyedül élő időshöz. 
Ezen próbál segíteni az 
országossá bővült program. 
A miniszteri biztos elmondta: 
a hazai lakosság közel öt 
százaléka 80 éven felüli, 
számuk 475 ezer, mintegy két 
Miskolcnyi város lakosságát 
teszik ki. Ők azok, akik 
egyedül élnek, s a bűncselek-
mények potenciális áldoza-
tai. Erre az európai uniós 
tendenciára választ kell 
találni, amire két megoldás 
kínálkozik: bentlakásos 

intézményekben való elhelyezés, illetve 
otthonukban segíteni az állandó gondozásra 
nem szorulókon – taglalta Jeneiné. A Belvárosi 
önkormányzat által kidolgozott programnak 

gyorsan híre ment: Kisvárda és Jászfényszaru 
után mintegy 110 önkormányzat – ebből 32 
már részt is vesz benne – jelezte csatlakozási 
szándékát. A 32 kedvezményezett településen 
377 közfoglalkoztatott vesz részt idén szeptem-
ber 1-től jövő év május 31-ig a magányenyhítő 
programban. Rajtuk kívül önkéntesek is besegí-
tenek az idősgondozásba, ugyanis a jövőben az 
érettségi feltétele lesz 50 órás önkéntes munka 
végzése a középiskolák 9-11. évfolyamán.
    Vitányi István az elmondottakat azzal egészí-
tette ki, hogy Berettyóújfaluban 563 80 éven 
felüli lakos van, közülük 12 közfoglalkoztatott 
240 idős embert fog ellátni, melynek során 
nemcsak a magányt igyekeznek oldani, hanem 
ami igazán lényeges: otthonukban történik az 
idősek ellátása, mert mint a közmondás tartja: 
az idősen átültetett fa elpusztul.  
A honatya szándékai szerint a Bihari térség 
többi települését is felkeresi azzal a céllal, hogy 
minél többen csatlakozzanak a programhoz. 
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A szeptemberi tanévkezdést lehetőségeihez 
mérten idén is igyekezett megkönnyíteni a város 
önkormányzata a nehéz anyagi helyzetben élők 
számára. Augusztus végén a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekeknek járó 5.800 Ft értékű Erzsébet-
utalvány mellett, a város további 1.300.000 Ft 
összegű előirányzatot fordított a tanévkezdés 
anyagi terheinek enyhítésére.
Erzsébet-utalványban 593 család 954 gyerme-
ke részesült. Az önkormányzat a gyermekek 
életkorának függvényében nyújtott természetbe-
ni támogatást: az óvodáskorúak élelmiszer-utal-
vány, a 18 év alatti gyermekek tanszerutalvány 
formájában rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tást, a tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló 
felnőtt korú tanulók pedig tanszerutalvány 
formájában átmeneti segélyt kaptak. A támoga-
tások gyermekenkénti mértéke 2.500 Ft volt, és 
293 család, összesen 520  gyermek beiskolázá-
sát segítette.

Magányenyhítő program

Tanévkezdési támogatás

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
210/2013. (IX. 29.) önkormányzati határozatában döntött 
arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók („A típusú pályázat), valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típusú pályázat) támoga-
tására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében, az EPER- Bursa 
rendszerben történő rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.
(Az EPER- Bursa rendszer a 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
oldalon érhető el.) A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírások szövege Berettyóújfalu Város hivatalos 
honlapjáról (www.berettyoujfalu.hu) tölthető le, a „Helyi 
pályázatok” menüpont alatt.
                                 Berettyóújfalu Város Önkormányzata

BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

    Berettyóújfalu is csatlakozott a „Segítő kezek az idősek otthoni 
biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal 
és önkéntes tevékenységgel” programhoz. Az országossá bővülő 
mintaprogramról sajtótájékoztatón számolt be Jeneiné Dr. Rubovszky 
Csilla miniszteri biztos, az V. kerület alpolgármestere, Muraközi István 
polgármester és Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő.

www.berettyotv.hu/testuleti201309



 

  A két világháború között épült hatalmas épület 
negyedik emeletén található lakásban mintha 
megállt volna az élet: a bútorok, a berendezés a 
múlt századelőt idézik. Az egyedül élő művészhez 
operatőr fia segítségével jutunk be. Kissé nagy 
szót hall, ám azonnal szívébe fogadja az ismeret-
leneket is, s a közös kávézás közben, rögtön 
újfalui kötődéseire terelődik a szó. Leginkább az 
iránt érdeklődünk, mit jelent az, hogy – korábbi 
elmondása szerint – Újfaluban lett nagykorú.

- Apám hathónapos koromban bevonult katoná-
nak, s majd hétévesen láttam viszont, amikor az 
orosz fogságból hazatért. Édesanyám tanítónő 
volt, míg ő dolgozott, egy nő járt hozzánk, ő 
vigyázott rám. Négy és féléves voltam, amikor az 
egyik nap egyedül voltam az újfalui házban, s 
vártam haza édesanyámat. Széket húztam az 
ablakhoz, felálltam rá, s úgy néztem ki az 
ablakon. Egyszer megpillantottam egy konflis 
kocsit, mely megállt az ablakunk előtt, a kocsis 

leszállt, hátrament az üléshez, melyen egy 
feltűnően fehér arcú ember ült. A kocsis kihúzta 
onnan, a vállára vette, és letette az ablak alá, 
majd elhajtott. Egy életre szóló drámát éltem át 
akkor. Ezzel a momentummal megszűntem 
gyermeknek lenni. És ezt úgy hordoztam magam-
ban, hogy édesanyámnak sem mondtam el soha, 
de ő sem beszélt róla, pedig minden bizonnyal ő 
is látta a halott magyar katonát.
A sors egyébként sok helyre sodorta: dolgozott 
Brassóban, Nagyváradon, tanult Budapesten, 
mígnem Kolozsváron telepedett le. Amikor Észak-
Erdélyt visszacsatolták, éppen Brassóban dolgo-
zott, vonatra szállt, s irány Nagyvárad! Ott kitalál-
ták, hogy a visszacsatolást úgy teszik emlékezetes-
sé, hogy 270 km-t futnak Budapestig. Ő azt kérte, 
hogy Berettyóújfalun futhasson keresztül. Úgy 
gondolta, hatalmas ünneplés lesz, nemzeti zászlók-
kal fogadják, ám mivel éjjel ért a faluba, semmi-
lyen fogadtatásban nem volt része.
A kérdésre, mit csinál most, tréfásan visszakérdez: 
mit csinálna egy festő? Fest! Ám rögtön ki is javítja 
magát: az utolsó képeit – Janus Pannonius, Falusi 
élet – és jó néhány portrét Berettyóújfalunak 
ajándékozza, s befejezi a festést. Nem is annyira 
egészségi állapota, vagy kora miatt, hanem mert 
úgy érzi, nincs fogadókészség a művészetek iránt.
Abban a reményben s tudatban búcsúzunk, hogy 
találkozunk mi még, ha előbb nem, a 100. születés-
napján! Vendégeinek szemüveg nélkül (!) dedikált 
egy-egy reprodukciót, majd nagy örömmel vette 
át Muraközi István polgármester ajándékát: 
Magyar Zita gyönyörű kerámia tányérját.
Cs. Erdős Tibor festményeit a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban láthatjuk majd, az épület 
felújítását követően.  
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
 
                               

     Berettyóújfalu szülötte, két éve a város díszpolgára, a századik évében járó Cs. Erdős Tibor festőművész 
Kolozsváron él. Régóta érlelődött benne a gondolat, hogy festményeiből megajándékozza szülővárosát. Az 
átadásra szeptember 19-én került sor, amikor is a „kincses város” szívében található otthonában fogadta 
Kolozsvári Istvánt, Berettyóújfalu kulturális menedzserét.  

Ajándékfestmények városunknak Kolozsvárról
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Idén ősszel olvastam az Örökség Népművészeti 
Egyesület felhívását, mely szerint a Csehországban 
megtartandó gyermek folklór fesztiválra kerestek 
partnereket. A pályázatot elkészítettem, majd 
kaptunk egy levelet, amelyben meghívnak minket 
Luhacovice-ba, ahol a fesztivál megrendezésre 
kerül 2013. szeptember 12-15-ig. A felmerülő 
költségekben sok segítséget kaptunk helyi vállalko-
zóktól, az önkormányzattól és természetesen a 
szülőktől. A Bajnóca Néptánc Együttes Cserbóka 
csoportja, amely idén júniusban az egri Szederin-
da fesztivál nívódíjasan lett, 2013. szeptember 
11-én este kezdte meg útját busszal a cseh főváros 
felé, ahol városnézésre került sok. Onnan még 
aznap késő délután átutaztunk Luhacovice-ba, ami 
dél-kelet Csehországban van. A fáradt gyerekse-
reg másnaptól megkezdte a fellépések sorozatát. 

A sok fellépés között volt 
szabadtéri is, a gálaműsor 
szombat este került megren-
dezésre, ahol fergeteges 
sikert arattak a gyerekek 
Turzó Boglárka vezetésével. 
Az együttest Vámosi Csaba 
zenekara a Flaska banda 
kísérte. Vasárnap késő 
délután indultunk haza, és 
másnap hajnalban élmé-
nyekkel gazdagon szálltunk 
le a buszról. A fesztivál 
olyannyira volt sikeres, hogy 
a cseh gyerekeket jövőre mi 
látjuk nyáron vendégül, és a 

felnőtt csoport 2014-re Lengyelországba kapott 
meghívást, ahol mi képviseljük hazánkat. Úgy 
gondolom, hogy a csoport 4 éves fennállása során 
a fejlődés hétről hétre megmutatkozik. Büszke 
vagyok a gyerekere, akikben el tudtuk vetni a népi 
kultúra magjait, és reméljük, ezekből a magokból 
nemes fák válnak, és előbb utóbb tanítványaink 
veszik át a helyünket. Egy bölcs idézettel zárom 
soraimat Nikosz Kazantzakisztól: „A tanár híddá 
feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; 
majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, 
boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy 
maguk építsenek hidakat.”

Turzó Renáta, a Bajnóca Néptánc Együttes 
művészeti vezetője

2013. november 20-án, 19.00 órától
Jegyár: 2700 Ft, 

Berettyóújfalu kártyával 10% kedvezmény



A központi téma az Orbán-kormány által idén 
bevezetett rezsicsökkentés volt, amit az ellenzéki 
pártok rendre támadtak, ezért még a tavasszal 
aláírásgyűjtésbe kezdett a Fidesz, hogy megvéd-
jék a lakosság érdekeit szolgáló intézkedést. A 
kezdeményezés eredményes volt: 2,2 millió 
állampolgár fejezte ki egyetértését a rezsicsök-
kentést illetően. Cser-Palkovics András szerint 
bebizonyosodott: a kormány nemcsak szlogenek 
szintjén, hanem tettekben is az emberek mellett 
áll. 2010-től befagyasztották a rezsiköltségeket, 

az idei év elejétől pedig tízszázalé-
kos csökkentést vezettek be a gáz, a 
távhő és villanyáram tekintetében, 
nyáron ehhez jött a víz és hulladék-
szállítás árának csökkentése, most 
pedig a fűtési szezon kezdetétől 
újabb 11,1 százalékos rezsicsökken-
tés következik. Mindehhez jön még a 
tűzifa és szén árának csökkentése is – 
az igazságosság jegyében. Az 
indoklásban a politikus elmondta: a 
háztartások bevételük jelentés részét 
fordítják rezsire, ezen kíván változtat-

ni a magyar kormány, annak érdekében, hogy 
több pénz maradjon a családoknál, ami által 
nőhet a fogyasztás, aminek pedig gazdaság-
élénkítő hatása lesz. Megengedhetetlennek 
tartotta az előadó, hogy a nagy nyugati szolgál-
tatók 8 százalékos extraprofitot építettek be a 
fogyasztói árakba. Éppen ezért készül az új 
közszolgáltatásról szóló törvény, amely előírja: 
csak nonprofit formában működhetnek a közszol-
gáltatást végző cégek. Az állam pedig a közmű-
cégek visszavásárlására törekszik, bebizonyít-

ván: az állam lehet jó tulajdonos is – húzta alá a 
politikus. – Végigvisszük a rezsicsökkentést, s 
nemcsak megvívni akarjuk a csatákat, hanem 
megvédeni az eredményeket, és lehetőséget 
teremteni a folytatásra – zárta beszédét a 
honatya.
Vitányi István – miután megköszönte a bihariak 
több tízezres aláírását – az elmondottakhoz 
hozzáfűzte: akinek még kételye lenne a 
rezsicsökkentést illetően, az vegye elő a korábbi 
csekkeket, s hasonlítsa össze a mostaniakkal. Az 
előző kormányok hiába mondták lassan, hogy 
nem lesz gázáremelés, többszöri emelést hajtot-
tak végre, aminek eredménye lett, hogy a 
magyar családok terhei óriásira növekedtek. 
Ennek kíván véget vetni a kormány, s a folytatás-
hoz kérte a jelenlévők és valamennyi választó-
polgár támogatását a honatya.
A hozzászólásokban elhangzott: vezessenek be 
többtarifás mérőórát, legyen áttekinthető és 
egyértelmű a közüzemi szolgáltatók által 
kibocsátott számla. Egy zsákai lakos azt kérte, 
segítsen a kormány az egyszemélyes vállalkozó-
kon is a kedvezményes kamatozású hitel odaíté-
lésével. Cser-Palkovics András a szolgáltatók 
által küldött hibás számlák kapcsán megosztotta 
azt a telefonszámot, amin panaszaikat bejelent-
hetik az érintettek: 06/80/205-386.
                             Kép és szöveg: Nyírő Gizella   

„Végigvisszük a rezsicsökkentést!”
Pótszékekre is szükség volt azon a fórumon, amit a 4. számú választókerület központjában, Berettyóújfa-
luban tartott Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője, frakciótársával, Dr. Cser-Palkovics 
Andrással, Székesfehérvár polgármesterével.

Kolozsvári István

4 KÖZÉRDEKŰ

Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját, barátait

2013. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi eseményeire.
       10 óra Ünnepi istentisztelet a baptista imaházban
        igét hirdet: Papp Dániel baptista lelkipásztor
       11 óra Megemlékezés az ’56-os emlékműnél
        Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgármester

hirdetés
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Az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, 
szeptember 9-én Dr. Vitányi István képviselő 
azonnali kérdést intézett Dr. Szócska Miklóshoz, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtit-
kárához.

Dr. Vitányi István (Fidesz): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A rendszerváltás 
óta a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 
folyamatosan komoly támogatásban és fejlesz-
tésben részesült, amivel sikerült elérni, hogy 
európai szintű, magas színvonalú fekvőbeteg-el-
látásban vehetnek részt a betegek. Ebben az 
évben több mint 2 milliárd forintos fejlesztés 
valósult meg, 1,5 milliárd forint körüli összeg 
építési beruházásra, 600 millió forint körüli 
összeg pedig gép-műszer felújításra, illetőleg 
beszerzésre fordítódott. Nagy örömünkre 
szolgált annak idején, amikor az épület átadá-
sára került sor, hogy államtitkár úr jelen volt, és 
látta, milyen állapotba hoztuk kórházunkat. 

Kérdezem államtitkár urat, mikor lesz lehetőség 
arra, hogy a kórház a manapság már nélkülöz-
hetetlen CT-berendezésre tegyen szert, illetve – 
hiszen már a gépünk megvan – 
OEP-finanszírozás befogadására mikor kerülhet 
sor?
Köztudomású, hogy a CT a gyakorlatban 
valamennyi szerv diagnosztikájában használa-
tos, olyan esetekben, amikor más módszerrel 
nem állapítható meg pontos diagnózis, illetve az 
pontosításra szorul. Az eljárás képes nagyon 
pontos és nagy felbontású képet adni bármelyik 
szervről. Olyan esetekben is eredményesen 
használható, ahol más vizsgálati módszerek nem 
túl sikeresek. Nagy segítséget jelent a betegsé-
gek felderítésében és a pontos diagnózis 
megállapításában. Kimutatható a szervek 
daganatos, gyulladásos betegsége, sérülése, 
vérzése.
Jelenleg Hajdú-Bihar megyében két CT van, és 
mindkettő Debrecenben. A betegeknek egyrészt 
sokat kell utazni a CT igénybevételéhez, 
másrészt – a sürgős eseteket kivéve – igen 
hosszú a várakozási idő. Köztudomású, hogy a 
betegségek időben történő felfedezése mennyi-
re fontos. A kórház néhány hónappal ezelőtt 
beszerezte a CT-t.
Tisztelt Államtitkár Úr! Az előbbiek elmondása 
nélkül is ismert tény, hogy a CT-berendezéssel 
elvégzett vizsgálatokkal emberi életeket lehet 
megmenteni. (Az elnök csenget.), ezért kérde-
zem öntől, mikor lesz a CT OEP-befogadása. A 
betegek és a magam nevében várom megtiszte-
lő válaszát.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Ország-
gyűlés! Válaszadásra megadom a szót Szócska 
Miklós államtitkár úrnak. Öné a szó.

Dr. Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő 
Úr! Az eredeti kérdés akkor fogalmazódott meg, 
amikor még keresték a lehetőségét Berettyóúj-
falun, hogy legyen CT. Örömömre szolgál, hogy 
a GYEMSZI közreműködésével a kórház besze-
rezte a CT-készüléket. A befogadási eljárás, a 
többletkapacitási befogadási eljárás jelenleg 
folyamatban van, rövidesen döntés születik, a 
kérvényt regisztráltuk. Én a magam részéről is 
az augusztus 7-ei átadóünnepségen jeleztem a 
kórház dolgozóinak és a helyi közösségnek, 
hogy szükség van ezen a helyen CT-re. Értelem-
szerűen egy bizottság döntését ezen a helyen 
nem tudom megelőlegezni, de mivel indokoltnak 
tartja a szakma, azt tudom mondani, lesz 
korszerű diagnosztikája Berettyóújfalunak. 
Amennyiben a jövőben további fejlesztésekben 
gondolkodunk, a TIOP 2.2.6-os infrastruktúra-
fejlesztési pályázat második körében, ami akkor 
élesedik, ha megtakarítások lesznek az első 
körben, egy berettyóújfalui CT-pályázat ott van, 
tehát elképzelhető, hogy a korszerűsítésre is 
nyílik nemsokára lehetőség, de ezt még a 
jövőben tudom csak megválaszolni, úgyhogy 
lesz diagnosztikája a berettyóújfaluiaknak. 
Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok 
soraiban.) 
                                                  

Parlamenti hőmérő  

 OKTÓBER 11. (péntek) 

10.00 Megnyitó
          Miklóssy Ferenc Hajdú-Bihar Megyei
          Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
           Szabó Sándor Hajdú-Bihar Megyei  
          Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke 
 Díjak átadása
Vásárdíj:
           Dr. Skultéti Éva Hajdú-Bihar Megyei
           Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára
Termékdíj: 
           Papp Gergely Nemzeti Agrárgazdasági
           Kamara Szakmai Főigazgató-helyettes
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díj:
           Szabó Sándor Hajdú-Bihar Megyei 
           Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Nyíri István- díj: 
          Miklóssy Ferenc Hajdú-Bihar Megyei  
          Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Üdvözlőbeszédet mond: 
           Muraközi István      
            Berettyóújfalu város polgármestere  
10.30 Előadások
- MNB Növekedési Hitelprogram tapasztalatai
          Dr. Matolcsy György 
          Magyar Nemzeti Bank elnöke 
- A Magyar Kereskedelmi Iparkamara szerepvállalása 
  a duális szakképzés kialakításában
          Dr. Szilágyi János  MKIK Oktatási és 
          Képzési Igazgatóság, képzési igazgató
- Agrártámogatások jövője
           Papp Gergely Nemzeti Agrárgazdasági
           Kamara Főigazgató-helyettes
- Ellenőrzési tapasztalatok támogatások kifizetései 
  a mezőgazdaságban

         Klepács Györgyi HBM Mezőgazdasági és
         Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltség vezetője
          Kérdések – Válaszok
13.00 Állófogadás (Külön meghívóval)
 
„Tüzet viszek és ételeket” című ünnepi program a Bihari 
Népművészeti Egyesület alapításának 20 éves 
évfordulója alkalmából A Bihari Számadó Napok 
alatt a kiállítás mellett népművészeti bemutatókkal és 
kézműves foglalkozásokkal várják az érdeklődőket. 
14.00 Gyönyörű Zsiga táncos vőfély, bihari rigmusos 
beköszönője
Köszöntő: Muraközi István 
               Berettyóújfalu város polgármestere
               Pál Miklósné Népművészeti Egyesületek
               Szövetsége elnöke 
14.30 Szakmai előadások
- 20 éve Bihar Népművészetéért
  Vargáné Dr. Szatmári Ibolya Nyugalmazott 
  Megyei Múzeumigazgató, etnográfus
- Margittai fazekasság, egy nagy múltú 
   központ Biharban
   Sándor Mária Etnográfus
- Nemzetközi kapcsolatok, a PRO PROCIA Egyesület 
   és a Bihari Népművészeti Egyesület közös programjai
   Giuseppe Gaiarin – Nagyné Székely Katalin

16.00 Népzenei-néptánc műsorokkal bemutatkoznak 
egyesületünk együttműködő partnerei Berettyóújfalui 
Pávák, Boróka, Cserbóka, Szederinda népdalkör 
valamint a Bihari táncegyüttes utánpótlás csoportja a 
Kökény Tánccsoport
17.00 Komádi város képviseletében: 
          Rákászok citerazenekar
17.30 Tombolahúzás
Pályaorientációs Tanácsadás: 10-16-ig

OKTÓBER 12. (szombat)
10.00 A kiállítást megnyitja: 
Bondár Sándor Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Berettyóújfalui Szervezet elnöke
10.30 Bessenyei György Szakközépiskola,
Rendvédelmi szakmacsoport önvédelmi bemutatója
Felkészítő: Rinyu Sándor
11.00 Bakonszegi Népdal Kör
Vezető: Horgosi Terézia
11.15 A Komádi Körös-Körül néptáncegyüttes
Vezetője: Tatár Árpád
13.00 Furtai citerazeneker
Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület Furta 
14.00 Néptánc
Bajnóca Néptáncegyüttes felnőtt csoportja
14.30 Hastáncbemutató
Igazgyöngy Alapítvány gyermek és junior csoport
15.00 Somogyi Viktor és Balogh László 
          előadása
16.00 „Zenevonat” együttes koncertje
17.00 Sztárvendég: 

          RADICS GIGI
17.45 Tombolahúzás
18.00 Rendezvény zárása
Bondár Sándor Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezet elnöke

Berettyóújfalu Kabos Endre 
Városi Sportcsarnok

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XVI. BIHARI SZÁMADÓ NAPOK
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Berettyóújfaluban szeptember 7-én minden az egészségmegőrzésről szólt. 25 sátorban, több mint 50 szakember várta a Szent István térre látogatókat. Egyetlen nap 
alatt teljes körű, akár évek óta halogatott egészségügyi kivizsgáláson vehettek részt az érdeklődők, mindezt teljesen ingyen és szórakoztató programokkal kísérve. A 
Richter Egészségváros az egész család számára nyitva állt: a színpadi programok mellett a kisebbeket játék, kézműves sarok, arcfestés, bábszínház várta, a felnőtteknek 
pedig fitnesz, gyógytorna és ismeretterjesztő előadások nyújtottak kikapcsolódást, de akár Béres Alexandrától vagy Katus Attilától is lehetőség volt személyre szabott 
életviteli tanácsokat kérni. A program különlegessége, hogy az egészség érdekében a könnyű kikapcsolódás mellett a Gróf Tisza István kórház működését is támogatták 
a lakosok, hiszen részvételükkel és aktivitásukkal több ezer forinttal is növelhették a Richter Gedeon gyógyszercég által felajánlott 2 millió forintos alapadományt. 

                       
                     

 A jelenlévőket köszöntő Muraközi István 
polgármester örömét fejezte ki annak kapcsán, 
hogy az Egészségváros az Egészséges városba 
látogatott, hiszen a városközpont tervezett 
felújításakor azt a célt tűzték ki, hogy a fejlesz-
tések fókuszában az egészség élvezzen 
prioritást. A helyszín pedig méltó fogadótérnek 
bizonyult a programok lebonyolításának.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő azért 
mondott köszönetet a Richternek, amiért válasz-
tásuk Berettyóújfalura esett, s adományukkal a 
Gróf Tisza István Kórházat támogatják.
Dr. Muraközi Zoltán, a kórház főigazgatója 
köszöntőjében Albert Schweizer gondolatát 
idézte: „Időt kell szakítani embertársaidra, tégy 
valamit másokért, ha mégoly apróságot is – 
valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a 
kitüntető érzést, hogy megteheted!”
   A téren különböző szűrővizsgálatokon és 
egészségügyi tanácsadásokon lehetett 
részt venni: prosztata (PSA) szűréssel, 
csontritkulás-csontsűrűségméréssel, kolesz-
terinszint- és vérnyomásméréssel, asztma 
szűréssel, neuropátiás fájdalomszűréssel, 
bőrgyógyászati szűréssel, BMI, testzsír-, 
magasság- és testsúlyméréssel várják a 
látogatókat. A szűrések mellett dietetikai, 
nőgyógyászati, Alzheimer-kór és memória-
zavar tanácsadás, valamint szorongás és 
depresszió tanácsadással álltak a Gróf 
Tisza István Kórház szakorvosai az érdek-
lődők rendelkezésére.
Az ötödik éve az országot járó program 

során csak az idei évben 
eddig 1700 esetben hívták 
fel a lakosság figyelmét 
további orvosi ellátás 
szükségességére, amely 
esetenként életeket is 
menthet.
A szűrővizsgálatok mellett 
tartalmas programokkal 
várták az egész családot, 
amíg a felnőttek szűrtek a 
színpadi műsorok mellett a 
kisebbeket bábszínház, 
kézműves sarok, arcfestés 
várta. Aki 

pedig egy kis szombati kikap-
csolódásra vágyott, az 
meghallgathatta az érdekes 
előadásokat többek között az 
érelmeszesedésről, álmatlan-
ságról, helyes táplálkozásról, 
megnézhette az elsősegély 
bemutatót, beállhatott gyógy-
tornázni vagy akár intimtornáz-
ni, kipróbálhatta a fitnesz 
eszközöket, és együtt tornázhatott Katus 
Attilával. 
   A nőkről való gondoskodás jegyében a 
hölgyeknek kiemelt programokkal kedveskedtek 
a szervezők: a Richter a Nőkért Program 
keretében érdekes beszélgetésen vehettek részt 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszóval, aki 
először vett részt a programon, de találkozhat-
tak Béres Alexandrával is, aki praktikus életvite-
li tanácsokkal szolgált, valamint Rácz Zsuzsa 
írónővel, akitől szívbe markoló történeteket 
ismerhettek meg a Richter Terézanyu pályázat 
kapcsán. Berettyóújfalun tiszteletét tette Nagy 
Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó 
és egyben a Richter Aranyanyu Díj zsűritagja is. 
Az elmúlt évek során számos ismert személy állt 
a kezdeményezés mellé, Rudolf Péter már a 
kezdetek óta az Egészségváros védnöke, ez 
alkalommal videó üzenetben köszöntötte a 
látogatókat, és személyes példával bíztatta az 
egészségmegőrzésre. A programról azonban 
nem hiányzott a rendezvény örökös háziasszo-
nya, Jaksity Kata és Garami Gábor műsorveze-

tő sem, akitől nem mindennapi módon, biciklin 
tekerve kérhettek a látogatók kedvenc slágerei-
ket a Class FM élő kívánságműsorában. A 
rendezvényen színpadra léptek a Piruett Tánc 
Stúdió, a Bihar Néptáncegyüttes és a Bajnóca 
Néptáncegyüttes lelkes tanítványai is.
    Szombaton ráadásul nem csak egészségükért 
tehettek a látogatók, a Richter 2.000 000 Ft 
alapadományt ajánlott fel a Gróf Tisza István 
Kórháznak azzal a céllal, hogy támogatja egy 
DTX-200 alkar DEXA csontsűrűség mérő eszköz 
megvásárlását. Az adományt a térre látogatók 
pusztán részvételükkel és aktivitásukkal 300 
Ft-ot érő adománypontokkal növelhették. A nap 

végére pedig kiderült: rekordösszegű adomány 
gyűlt össze: az alapösszeg mellé a szűrésen 
részt vevők 3.459.300 forintot gyűjtöttek össze. 
Így a közel öt és félmilliós összeghez csupán 40 
ezer forint hiányzik, amit a kórház kifizet az 
Angliából már úton lévő készülékért – mondta el 
Muraközi Zoltán főigazgató, aki köszönetet 
mondott a szűréseken részt vevőknek, a Richter 
Gedeon csapatának, valamint a szervezőknek. 
Kérte egyúttal, hogy a kiszűrt betegek mihama-
rabb jelenjenek meg a kórházban.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
 

 
                                                                             

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak

65 év címmel kiállítás nyílt a Bihar Várme-
gye Képgalériában Nagy Sándor festőmű-
vész alkotásaiból. Az életművet méltatta 
Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai 
Egyesület elnöke, Lakatos Antal pedig két 
Sinka-verssel, illetve Kocsis Csabának a 
festő születésnapjára írt versével köszön-
tötte a jubiláló alkotót, aki felajánlotta egy 
festményét a jelenlévők közt kihúzott 
tombolanyereményként.    /Nyírő Gizella/

www.berettyotv.hu/nagysandor65
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A Proporcia Egyesület és a Bihari Népművészeti Egyesület 2007 óta van 
jelen évente egy alkalommal egymás rendezvényein, 2009-ben együttmű-
ködési megállapodást is kötött erről a két civil szervezet. 2013. szeptem-
ber 13-15-én a Bihari Népművészeti Egyesület tagjaival részt vettünk az 
olaszországi Porciában a Madarak és a természet ünnepén, ahol változa-
tos programokkal és vásárral egybekötött hétvégi rendezvényt tartottak 
a Villa Dolfin területén. 

Mivel az első napon csak késő délután kezdődtek a programok, Velencé-
be is eljutottunk, ami mindannyiunknak nagy élményt jelentett. 
 A rendezvényen együtt jelentünk meg Porcia másik testvérvárosa, Spittal 
an der Drau delegációjával. Az Egyesület standját sokan felkeresték, 
nagy népszerűségnek örvendtek az általunk vitt kézműves termékek és 
kóstolók is. Sok, korábbi vásárokból ismerőssé vált látogató tért vissza újra 
hozzánk. Nagyon örültünk annak, hogy a nyáron az Alkotótáborunkban 
részt vett gyerekek a szüleikkel és az őket kísérő tanárnővel felkerestek 
bennünket és újra elmondták, milyen jól érezték magukat Berettyóújfalu-
ban. Városunkból a rendezvényre a Móló Panziót is meghívták, nagy 
sikere volt az immáron hagyománnyá vált marhapörköltnek, amit Csorba 
János vezetésével a Panzió szakácsai készítettek. 
                                                                       Nagyné Székely Katalin 
  
  

 
hirdetés

Madárünnep Porciában
Az Országos Polgárőr Szövetség elfogadott Alapszabálya értelmében, 
szeptember 7-én, Járási Koordinátorokat neveztek ki a Budapesti, Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában. Hajdú-Bihar Megye 
működési területén, a Berettyóújfalu Járásban lévő polgárőr egyesületek 
koordinátoraként. Mazács Ferenc, a Berettyóújfalui Polgárőrség elnöke 
kapta a négy évre szóló megbízatást. A megbízói levél tartalma szerint, 
felhatalmazást ad a koordinátoroknak a rendőri szerv, továbbá más 
járási hatóságok közötti együttműködés összehangolására, egyéb szerve-
zési feladatok ellátására.

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete kihelyezett és kibőví-
tett vezetősége a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Gyermekkert Tagóvodájában 
tartotta ülését szeptember 27-én.
    A vendégeket Dr. Vitányi István képviselő fogadta és tartott tájékoztatót 
a város múltjáról és jelenéről. Ismertetőjéből kiderült: a most lezáruló 
európai uniós költségvetési időszakban közel tízmilliárdos fejlesztés valósult 
meg a városban. A következő hétéves időszakban a cél az, hogy az európai 
uniós források a gazdaságélénkítést szolgálják – vetítette előre a képviselő.
Dr. Korcsmáros Ferenc, a Berettyóújfalui Területi Szervezet elnöke, a tisztújí-
tás óta eltelt időszak eseményeit taglalta. Kiderült: igen eredményesek a 
különböző egészségmegőrző- és felvilágosító előadások és rendezvények 
tartása tekintetében, jelen vannak a térségi falunapokon szűrővizsgálatok-
kal, illetve szervezik a kihelyezett véradásokat, elsősegélynyújtó előadáso-
kat. Szólt a népszerű retró véradásokról, valamint arról, hogy 186 első 
véradót sikerült megnyerniük. 
   Bemutatkozott Baloghné Gulyás Éva is, aki idén tavasztól a területi szerve-
zet vezetőjeként koordinálja a Vöröskereszt munkáját. Dr. Szénási György, 
a Gróf Tisza István Kórház Transzfúziós Osztályának főorvosa a véradások 
tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.
  Török Istvánné intézményvezető a város óvodáját, míg Szabóné Gál Mária 
tagintézményvezető a bázisóvodát mutatta be.
A vendégek bepillantást nyerhettek a Gyermekkert óvodában folyó nevelő-
munkába is.                                                 Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Városunkban ülésezett a 
Vöröskereszt megyei vezetősége

A Berettyóújfalui Polgárőrség hírei

Szeptember 14-én immár harmadjára jelentkezett a Berettyóújfalui 
Polgárőrség az országos szemétszedő, Te Szedd! akcióra. A cél az volt, 
hogy az önkéntesek a lehető legtöbb helyen takarítsák meg lakókör-
nyezetüket az illegálisan lerakott szeméttől. Az egyesület néhány tagja 
és pár civil reggel kilenckor találkozott a 42-es számú főút Csonka 
torony előtti megálló, parkoló szakaszánál. A rossz időjárás ellenére, 
rövid időn belül, 23 zsák szemetet gyűjtöttünk össze, amit a Bihari 
Hulladékgazdálkodás szállított el. 

hirdetés
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Nem tudom, hogy a szűkebb családi környeze-
ten túl – akik példamutató módon viselik 
szívükön a gyerekek sorsát - , hogyan mozdult 
meg városunk azon - facebook–on történt - 
felhívás kapcsán, amely arra kérte és biztatatta 
a segítőkész embertársakat, hogy segítsenek az 
édesanyjuk elhalálozása után félárván maradt 
öt Bokor testvéren. Azt viszont bizton tudom - 
hiszen az iskolánknál gyakran kérdeztek, 
tájékozódtak a gyerekekről, élet és lakáskörül-
ményeikről - , hogy egy fél ország mozdult meg 
és jelezte segítőszándékát. Sokan segítettek és 
segítenek is, ki–ki a maga módján, lehetőségei 
szerint. Ruha, élelmiszer, pénzadományok érkez-
tek és érkeznek a mai napig, megkönnyítve a 
gyerekek sorsát, mindennapjait. Köszönet érte.
   Perlaki Endre a Balatonszárszói Kid Família 
Üdülő tulajdonosa is segített a maga módján és 
eszközével. Felajánlotta, hogy a Bokor testvéreket 
térítésmentesen vendégül látja az üdülőjében egy 
hétre. És, hogy ne érezzék magukat egyedül, 
idegen környezetben, lehetőséget biztosított arra, 
hogy további 20 gyereket önköltségi áron – vagy 
inkább alatta – elvihessünk az iskolatársak közül a 
Balaton partjára. Élve a lehetőséggel, összetobo-
rozva a résztvevőket, egy helyi vállalkozó 
buszával megtámogatva indultunk el vegyes kis 

csapatunkkal nyaralni a Balatonra.
Az olcsó kínálat általában gyanúval tölt el az 
embert – legalábbis engem – ebben az esetben 
viszont nem ért kellemetlen dolog bennünket, 
mondhatni úgy is, kellemesen csalódtunk.
Tiszta, rendezett kis szobák, játékkal teli tágas 
udvar fogadott bennünket, étrendünk házi jellegű 
volt, változatos és bőséges. Figyelmesség, segítő-
készség, rugalmasság volt az attitűd a vendéglá-
tók részéről. A Balaton pár percnyi távolságra 
csalogatott bennünket fürdőzésre, amellyel éltünk 
is bőséggel, és az időjárás is kegyeibe fogadott 
bennünket. A sok–sok strandoláson, fürdőzésen túl 
hajókiránduláson ellátogattunk Tihanyba, voltunk 
csokigyártó üzemben. Voltak szabadidős progra-
mok, üvegfestés, társasjáték, asztalitenisz, 
kuglizás, és sok minden más, ami színesítette a 
Balaton parti napjainkat. Az esti séták közben 
elfogyasztott - kedvezményesen vásárolt - 
fagylaltköltemények, a mindenestés zeneteátrumi 
koncertek, zenés előadások adtak méltó és 
feledhetetlen keretet Balatonszárszói hetünknek.
Nem véletlenül született meg már a hazafelé 
vezető úton, hogy jövőre is 
szeretnénk táborozni, 
ugyanekkor, ugyanitt.
Perlaki Endre Úrnak és 
nejének pedig köszöne-
tünket fejezzük ki a szíves 
vendéglátásért, a Bokor 
gyereknek nyújtott 
önzetlen támogatásáért.  
Tudom, hiszen közölték, 
hogy a Bokor gyerekek-
kel együtt szívesen látnak 
újra bennünket. 
Kovács Zoltán
 a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója

 

Adni – kapni egyaránt öröm
   Kilencvenszázalékos készültségi állapotban van 
a berettyóújfalui Mezei-Vill. Kft. Péterszegi úton 
épülő gyártó üzeme, mely a jövő év tavaszától a 
legkorszerűbb technológiájú közvilágítási lámpa-
testeket állít majd elő, belföldre és külföldre 
egyaránt.
  A helyszínen Serdült Csaba építésvezető 
elmondta: a külső-belső burkolati munkák 
befejezése van hátra, ami októberre várható, 
míg a géptechnológia szintén  októberben 
érkezik meg. A 2900 négyzetméter alapterüle-
tű ipari részhez ezer négyzetméter szociális rész 
társul: ebédlő, tárgyaló, vizesblokk, irodák, 
öltözők, teakonyha. Az Új Széchenyi terv 
keretében megvalósuló beruházás 587 millió 
forintos bekerülési költségéből 292 millió forint 
támogatás, míg a különbözet önerő. 
A jövő év tavaszától beinduló termelés során 31 
új munkaerőt vesznek fel, tehát a helyi magán-
vállalkozás egyúttal a munkahelyteremtést is 
szolgálja – mondta el a szakember.
                            Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Református gyülekezetünk 32 tagja október 
14-én kirándult Vizsolyba és Göncre. Ünnepi 
lélekkel készültünk e helyre, ahol 1590-ben 
elkészült az első magyar nyelvű teljes Biblia.
Utunk első csodája volt, hogy a sűrű köd épp 
akkor oszlott föl, amikor a Zempléni-hegység első 
követéhez, a Kopaszhoz érkeztünk, így gyönyör-
ködhettünk az alföldieknek oly kedves hegylánc-
ban. Zökkenőmentesen érkeztünk Vizsolyba. A 
már nem létező nyomda iránti tiszteletünket a 
református templomban róhattuk le. Megrendül-
ten csodáltuk az eredeti vizsolyi Bibliát, a 
nyomdagép másolattal, amelyen készült, és 
néhányan nyomatot készíthettek a Biblia első 
lapjáról. Elénekeltük a 42. szoltár első versszakát: 

„Mint a szép híves patakra…” 
A templom kertjében Károli 
Gáspár és Szenci Molnár 
Albert szobránál köszönetet 
fogalmaztunk meg magunk-
ban a bibliafordítás szellem-
óriásai iránt.
Folytattuk utunkat Göncre. A 
Károli múzeumban tisztelettel 
emlékeztünk a tudós prédiká-
torra, aki a bibliafordítás 

gondozásával a magyar nyelvet is gazdaggá 
tette a lelki táplálék ráadásaként. Gyönyörűség-
gel szemléltük a korabeli tárgyak mívességét, 
melyek mellé elraktároztuk az ismertető szavakat 
is. A református templomban hálaimánk kísérete-
ként a 23. zsoltárt énekeltük: „Az Úr énnékem 
őriző pásztorom…” A Huszita házban megcsodál-
hattuk ismét a 17. és 18. századi mesteremberek 
keze munkáját, törekvéseket, hogy a hétköznapi 
munka eszközei is szépek legyenek. És persze 
megnéztük a híres gönci hordókat is. 
Isten kegyelme iránti hálánkat hatalmassá növelte 
a következő élményünk, Boldogkő vára. Az alapo-
san megépített 700 éves kőfalak, bástyák, pincék 
és termek az emberi teljesítőképesség nagyságá-

ra figyelmeztettek. A várfalról lenézve az immár 
napfényben fürdő csodálatos táj látványa csordul-
tig töltötte lelkünket hálával Isten teremtette 
világunk iránt, és megtelt egymás iránti szeretettel. 
Mert egyformán éreztünk.
Hazafelé megálltunk Tokajban a „nektárt csöpög-
tető” szőlővesszőket csodálva.
Utunkat kiadós eső locsolta, de baj nélkül érhettünk 
haza. Éreztük Isten kegyelmét újra, hiszen ezen a 
szombaton tragikus balesetek történtek az utakon. 
Isten jósága hozzánk az autóbuszvezetőnk szakér-
telmében is megnyilvánult. 
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség

A református magyar Biblia szent földjén

Hamarosan elkészül a LED 
lámpagyár 

A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazon személyeknek, akik a 2011. évi adójuk 1 %-ával támogatták az 
alapítványt. Az NAV-tól visszajuttatott 118.271.-Ft-ot az alapítvány 
céljainak megfelelően, 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.                                 



 

A Pulszky Társaság - 
Kismúzeumi 

Tagozatának 
országos szakmai 
napját tartották a 

Bihari Múzeumban 
„Átalakulás – 

lehetőség?!” címmel 
szeptember 20-án. 

     A szakma színe-javát – Mososnmagyaróvártól Vásárosnaményig – 
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte, aki leszögezte: 
hazánkban a nagy átalakulások idejét éljük, ami alól nem kivétel a 
Bihari Múzeum sem, hiszen az idei évtől önkormányzati fenntartás alá 
került az intézmény. Muraközi István polgármester vendégszerető 
városként mutatta be Berettyóújfalut, melynek múzeuma hatalmas 
segítséget tud nyújtani a helyi közösség tudatformálásában – az 
iskoláskorúaktól a felnőttekig bezáróan. 
   A tanácskozás keretében adták át a Poroszlai Ildikó-emlékérmet, 
melyet idén a bonyhádi Völgységi Múzeum kapott.        (Nyírő Gizella)  
                                                         

      92 éve, 1921. október 20-án indult útjára Berettyóújfaluban először 
a Bihar Népe c. hetilap. Összesen 6 évfolyamot ért meg, felelős 
szerkesztője mindvégig dr. Barcsay Károly, lapkiadó tulajdonosa Kéry 
és Társa Könyvnyomdája volt. 1927. januárjától Bihar néven jelent meg 
hetilap településünkön. 
    86 éve, 1927. október 16-án avatták fel Berettyóújfaluban a 
leventeházat, és az első világháborús hősöknek emelt emlékművet. Az 
ünnepségeken Horthy Miklós kormányzó személyesen vett részt. A 
Csanak József építészmérnök által tervezett leventeház öt hálóterem-
mel nyitotta meg kapuit, amely a leventeoktatók és a téli gazdasági 
iskola növendékeinek biztosított szállást. A földszinten kapott helyet a 
tágas díszterem színpaddal, öltözőkkel és vetítőkamrával, így a 
leventeház a község kultúrháza is volt egyben. A díszterem előadáso-
kon kívül sportfoglalkozások helyszínéül is szolgált. A leventeház ad 
helyet napjainkban a Nadányi Zoltán Művelődési Központnak és a 
Bihari Hírlap szerkesztőségének is.
       A szintén 1927-ben megépített posta előtti téren avatták fel az első 
világháborúban elesett katonák emlékére a hősök emlékszobrát, amely 
egy honfoglaló vitézt ábrázolt. Innen 1934-ben, az országzászló 
felállításakor a helyezték át a református templom sarkához. Az emlék-
mű 1944-ben találatot kapott, ezután került a ma is a templom mellett 
látható szobor az eredeti talapzatra.
     25 éve, 1988. október 17-én a berettyóújfalui születésű Bujdosó 
Imre kardvívó emlékfát ültetett Berettyóújfaluban, a város főterén, 
Kabos Endre olimpiai bajnok tölgyfája mellé. Bujdosó Imre a szöuli 
olimpián csapatban szerezte meg az aranyérmet. 1986-ban megkapta 
az Év vívója címet, 1988-ban pedig a kard világkupát is megnyerte. 
Berettyóújfalu díszpolgára, jelenleg Németországban él.
                                                            Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária

   Berettyóújfaluban a polgári leányiskola 98 évvel ezelőtt, 1915. október 
12-én nyitotta meg kapuit, mint magánintézmény, Király Ilona szervezésé-
vel. Két évvel később a debreceni református egyházmegye átvette az 
iskolát, telket és épületet vásárolt a számára, és 1917. szeptemberében 
református oktatási intézményként kezdte meg a tanévet.
   Az elemi iskola 4 osztálya elvégzése után lehetett jelentkezni a polgári 
iskolákba, amely szintén 4 tanévet jelentettek. A berettyóújfalui iskolá-
ban magyar, történelem, mennyiségtan, természetrajz, fizika mellett 
tanítottak háztartástant, rajzot, kémiát, kézimunkát, földrajzot, egész-
ségtant, szépírást, német nyelvet, de torna-, hittan-, elméleti ének-, 
egyházi ének-, karének-órájuk is volt a különböző felekezetű, Berettyóúj-
faluból és környékbeli településekről való leányoknak.
   A két világháború között az iskolának 100-on felül volt a tanulói 
létszáma. A Bihari Múzeum gyűjteményében szerepel egy fényképal-
bum, amely a református polgári leányiskola tornavizsgáin készült 
fotókat tartalmaz 1930-as évekből.
   A második világháború után a polgári iskolákat megszüntették, 
államosították az oktatási intézményeket. Berettyóújfaluban a reformá-
tus leányiskolában az utolsó osztály 1948-ban végzett. Az utolsó 
évekről, az iskolának a község kulturális életében betöltött szerepéről 
Bóér Irénke néni, a 2013-ban 96. születésnapját ünneplő nyugdíjas 
pedagógus – aki 1942-ben mint „frissdiplomás” tanárnő érkezett 
Berettyóújfaluba, hogy megmentse a tanárhiány miatt bezárással fenye-
getett iskolát, és helyettesítse a katonának bevonuló igazgató urat – 
szolgált a múzeumnak adatokkal .                                               KSM

A hónap műtárgya

Régen volt, hogy is volt…
KÖZELMÚLT 9

Immár 7. alkalommal került megrendezésre a berettyóújfalui Arany János Gyermek-
otthonban az Őszköszöntő futballtorna. A rendezvényen 6 gyermek és 3 felnőtt 
csapat vett részt. Az idén is képviseltette magát a határon túli Bihor megyei 
gyermekvédelmi intézmény is. Hajú-Bihar megyéből valamennyi gyermekotthon jelen 
volt. Az idei tornát a Mezei Vill női csapata nyerte meg.

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanárai és tanulói szeptember 
26-án városközponti sétával hívták fel a figyelmet a tiszta levegő fontosságára.

(x)



 

Hozzávalók: 50 dkg csiperkegomba, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál ráma Rama margarin, 1 kiskanál 
pirospaprika, fél pohár tejföl, 2dl  főzőtejszín, 1 kiskanál ételízesítő, 1 kiskanál só, fél csokor 
petrezselyemzöld. Galuskához: 25 dkg túró, 2 db tojás, 
15 dkg liszt, 1 kiskanál ételízesítő, 1 kiskanál só, csokor 
aprított petrezselyem 5 dkg Ráma vaj
Elkészítése: A gombából ízlés szerint pörköltet készítünk, 
majd tejföllel behabarjuk. A galuskához a túrót kikever-
jük a tojással, liszttel, sóval, delikáttal, fél csokor kapor-
ral, hogy kemény nokedli tésztát kapjunk. Forrásban lévő 
vízbe nokedli szaggatón kiszaggatjuk, ha megfőtt 
lecsepegtetjük. Közben a margarinon a megmaradt fél 
csokor petrezselymet ízlés szerint sóval kicsit megdinsz-
teljük, és a kifőtt galuskával összekeverjük.
Jó étvágyat!                                         Ilisz Vivien Letícia

Tejszínes gombapörkölt petrezselymes túrós galuskával 

Emlékdélután 

Sinka István 
születésnapján

    A tavalyi sikeres polgári pikniken felbuzdulva, idén 
is megrendezték a Morotva Ligetben a 4. számú 
választókerület Fidesz-tagjai, szimpatizánsai számára 
az ismerkedést, összecsiszolódást segítő találkozót.
   Mint azt Dr. Vitányi István országgyűlési képvise-
lő, a választókerület elnöke elmondta, szükség van 
arra, hogy néha megálljunk, s a mindennapok 
örömeit, gondjait egymással megosszuk. Másrészt 
a közelgő országgyűlési választás is okot ad arra, 
hogy ilyen körben találkozzunk – fűzte hozzá.
Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy több mint négyszázan jöttek el a 41 telepü-
lést magában foglaló választókerületből, Mikepércstől Komádiig, Hosszúpályitól Zsákáig, 
Biharkeresztestől Bihartordáig. A felajánlásoknak köszönhetően, öt üstben rotyogott a birka-, őz-, 
körömpörkölt, amit a rövid köszöntő után elfogyasztott a népes közönség.
 

  A Nagyszalontán 1897. szeptember 24-én 
született Sinka Istvánról emlékeztek meg születés-
napján, valamint első kötete, a „Himnuszok Kelet 
kapujában” megjelenésének 80. évfordulóján a 
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 
konferenciatermében.  

    Jegyárak: ART              700 Ft
                     Digital 2D    890 Ft
                     Digital 3D  1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

Polgári piknik másodjára

 Berettyóújfaluban került megrendezésbe a 
Berettyó Kupa „A” kategóriás teniszverseny, 
debreceni, hajdúböszörményi, és újfalui résztve-
vőkkel. 24 versenyző nevezett, és a következő 
eredmények születtek: vigasz ág 1. helyezett ifj. 
Vitályos Iván (BKSK), páros 1. Péter G. 
(H.böszörmény) - Jenet L. (BKSK), egyéni 
1.Vilistein L.(BKSK). Szeghalmon is szép siker 
született: Dr. Bagdán Péter (BKSK) nyerte a Dr. 
Horváth Ferenc emlékversenyt.    

   A megjelenteket Muraközi István polgármester 
köszöntötte, aki Sinka Istvánt olyan költőként 
mutatta be, aki ezer szállal kötődik Biharhoz, s 
akiről méltó módon emlékezik meg az utókor, hiszen 

városunkban közművelődési intézmény viseli a 
nevét. A rendezvény közönsége felvételről hallha-
tott néhány Sinka-verset a költő fiának, Sinka 
Zoltánnak a tolmácsolásában, majd Dr. Vitányi 

István beszélgetett Sinka Istvánról Dr. Szabó 
Ferenccel a költő életét és munkásságát 
bemutató vándorkiállítás rendezőjével. 
   Az 1990-ben posztumusz Kossuth-díjat 
kapott költő műveiből „Szép értelme földi 
dolgainknak” címmel irodalmi összeállítás 
hangzott el Bai Károly, Lakatos Antal, Kiss 
Tamás, Papp Imréné és Kocsis Csaba 
előadásában, majd megtekintették az 
időszaki kiállítást, amely december 15-ig 
látogatható.             

A Sinka István Városi Könyvtár Márkus Béla Sinka 
István mitológizáló költészete című előadásával 
emlékezett a névadójára. Közreműködött Bai Károly.                                                                                                    

 

Október 7-8. hétfő-kedd   18.00

CSALÁDI ÜZELMEK
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

Október 7-8. hétfő-kedd   20.00
Október 9. szerda   18.00

ELŐTTED AZ ÉLET
Színes olasz filmvígjáték

Október  10. csütörtök   18.00
Október  11-12-13. pé-szo-va.  20.00

A SZENVEDÉLY KIRÁLYA
Színes angol-amerikai filmdráma

Október  11-12-13. péntek-vasárnap 18.00

2 KALIBER
Színes szinkronizált amerikai akció-vígjáték

Október 14-15-16. hétfő-kedd-szerda   19.45

SZERELEM, ÖRÖKSÉG, PORTUGÁL
Színes feliratos francia-portugál romantikus vígjáték

Október 14-15-16-17-18. hétfő-péntek   18.00 

REPCSIK 2D
Színes szinkronizált amerikai animációs vígjáték

Október  19-20. szombat-vasárnap 18.00 

REPCSIK  
Színes amerikai életrajzi dráma

Október  17-18-19-20. csüt-vas 19.45

TÚL A CSILLOGÁSON
Színes amerikai életrajzi dráma

Október  21. hétfő   18.00
Október  22-23. kedd-szerda 20.10

A NAGY FÜZET
Színes magyar-német-osztrák-francia háborús filmdráma

Október  22-23-24. ke-sze-csü 18.00

RIDDICK
Színes szinkronizált amerikai sci-fi-akciófilm

Október  24. csütörtök  20.10
Október 25-26-27. pé-vas 20.15

A REMÉNY PARADICSOMA
Színes osztrák-francia-német filmdráma

Október  25-26-27. péntek-vasárnap 18.00

HAJSZA A GYŐZELEMÉRT
Színes feliratos amerikai-német-angol életrajzi dráma

Október  28-29-30-31. hétfő-csütörtök   18.00

METRO MANILA
Színes angol akciófilm

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA OKTÓBERBEN



     Születtek 
2013. szeptember
13. Boldogh Soma Ákos 
     (Boldogh Csaba – Tóth Zsuzsanna)
     Házasságot kötöttek
2013. augusztus
17. Právecz Attila – Durst Beáta
17. Csatári Ferenc – Gombos Adél
17. Dürgő László Hagymási Anikó
30. Pintye János – Ujhelyi Katalin
2013. szeptember
  4. Varga Zoltán – Bartha Irén Esit
  6. Bárczi Zoltán József – Szabó Melinda Lilla
  7. Ujhelyi Sándor – Sándor Enikő
13. Bereczki Péter – Kovács Mária
14. Móga Bence – Domokos Henrietta Renáta
21. Tollas Róbert – Gyurkó Ilona Margit
      Elhunytak
2013. augusztus
  9. Ádám Jánosné Szabó Erzsébet (1922)
2013. szeptember
  7. Mező Dániel (1931)
  8. Hajdu István (1927)
10. Pozsár Istvánné Magyar Piroska (1948)
10. Szoboszlai László (1950)
12. Nagy Mihályné Juhász Erzsébet (1943)
15. Gombos Jánosné Szántó Róza (1923)
17. Balog Józsefné Popovics Mária (1927)
19. Tóth Gábor (1930)
19. Lólé Dezső (1956)
21. Teberán Mihályné Réti Ilona (1927)
25. Kinter József (1939)
26. Lisztes Istvánné Aranyi Irén (1923)

 

 

Anyakönyvi hírek

10. 14.00. Együtt Egymásért    
      Klubfoglalkozás - Erdélyi Gábor terem
16. 14.00. Idősek világnapja 
      a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületé-
       nek ünnepsége
25. 19.00. Dumaszínház  
      Kiss Ádám és Janklovics Péter műsora 

Jegyek elővételben a Művelődséi Központ-
ban kaphatóak: 2200 Ft-ért

Október 1- 28. A Szélső Érték Kör Egyesü-
let alkotóinak munkáiból rendezett tárlat 
látogatható a Bihar Vármegye Képgalériá-
ban. Munkanapokon 08.00 – 16.00-ig.

 

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ október havi  programjai:

Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének 
foglalkozása
Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbája

A Református Egyházközség októberi hírei

Egyházközségünk gyülekezeti kirándulást szervez 
október hónapban megfelelő létszámú jelentke-
zés esetén: tákosi és csarodai református 
templom, túristvándi vízimalom, tarpai szárazma-
lom és szatmárcskei temető. Jelentkezés  telefo-
non a 402-619-es telefonszámon, vagy szemé-
lyes lehet a Kálvin 3. szám alatt. Az útiköltség a 
jelentkezők létszámától függ!
  Október 17-én csütörtökön este 5 órakor emléke-
ző Istentisztelet lesz a Kálvin tér 3. szám alatti 
gyülekezeti teremben  a II. Világháború berettyó-
újfalui áldozataira és Oláh Zsigmond lelkészre.
   Október 23-án Nemzeti Ünnepünkön szerdán 
délelőtt 10 órakor Ünnepi Istentisztelet lesz a 
Baptista Imaházban. Igét hirdet: Papp Dániel 
baptista lelkipásztor.
 

   Október 31-én csütörtökön a  reformáció ünnepén 
előadás lesz a Járási Hivatal dísztermében délután 2 
órakor: Prof. Dr. Imre László és Dr. Baranyai Norbert. 
Címe: A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs 
hatása, Szabó Dezső és a protestantizmus.
  Október 31-én csütörtökön a reformáció 
ünnepén este 5 órakor lesz Istentisztelet a 
Wesselényi utcai imaházban.
  Októberben egyházmegyei reformációs 
ünnepi Istentisztelet Zsákán.  (Pontos időpont 
később lesz: vagy október 27. vasárnap, vagy 
november 3. vasárnap.).
   November 1-én pénteken elhunyt szeretteinkre 
emlékező Istentiszteletek lesznek a temetőkben. 
Téglaparti temető: délelőtt 11 óra Ökumenikus 
Istentisztelet. Csendes temető: délután 3 óra 
Református Istentisztelet. Szentmártoni Ravatalo-
zó: délután 4 óra Református Istentisztelet.

 Emelkednek a parkolójegy árak
   Az Xterra Sport Bihor Club harmadik alkalommal, 2013. szeptember 
15-én, egy napsütötte vasárnapon rendezte meg az „Oradea City 
Running Day” elnevezésű nemzetközi félmaraton futóversenyét az egyko-
ri Bihar vármegye székhelyén, Nagyváradon. Futóink, a Berettyó-parti 
Baráti futók ezúttal is szép számmal felsorakoztak a belvárosban felállí-
tott rajtvonalon. S ha már rajthoz álltak, igen szép eredményekkel 
öregbítették városunk hírnevét. Az idei versenyen valamennyi távon futott 
2-2 sportbarátunk, valamint újra összeállt a tavaly már jól bejáratott 4 
fős váltónk. Az 5 km-es jótékonysági futást sikerrel teljesítette Szabó 
Enikő és Szatmári Zoltán. Negyedmaratont, azaz 10, 5 km-t futott Kurtán 
Bettina és Veress Tamás. Bettina első futóversenye okán, Tamás pedig 
remek időeredményével váltotta ki mindannyiunk elismerését.
Élete első, kiváló idővel teljesített félmaratoni megmérettetésén van túl 
Kiss Tamás. Szintén félmaratont, azaz 21097 métert futott a tőle megszo-
kott jó időeredménnyel Kis Zoltán Gyula, akiről érdemes megjegyezni, 
hogy az összes eddigi nagyváradi versenykiírásban teljesítette ezt a 
versenyszámot – méghozzá igencsak eredményesen! Ugyancsak ezen a 
távon róttak le 1-1 kört 4 fős váltónk tagjai: Bereczki Szilárd, Nagy 
Sándor, Nagy „Vasparipa” Sándor és Pálfi „Jose” Sándor. Igaz, hogy a 
2012-es eredményhez képest egyetlen másodpercet rontottak, ám ez az 
idei mezőnyben – a tavalyi bronzérmet követően – ezúttal ezüstérmet 
eredményezett. A 12 váltó alkotta versengésben mindössze 2 magyaror-
szági csapat vett részt, de ők ki is bérelték a dobogó első két fokát (a 
szolnoki váltó szerezte meg az aranyérmet). Ezúttal is köszönjük minden-
kinek a szurkolást, a biztatást, a szervezőknek a kiváló munkát. Minden 
kedves futótársunknak gratulálunk a nagyszerű időeredményéhez, és az 
olykor emberfeletti teljesítményhez. Bízunk benne, hogy még sok közös 
futáson érünk együtt célba úgy a Berettyó-parton, mint az ország 
bármely pontján, vagy épp határon túl kiírt futóversenyeken. Ősszel és 
télen sem pihenünk, szeretettel várunk minden sportolni vágyót köreink-
ben. Aki kocogni, futni szeretne, vagy csak kerékpárral kísérni minket, a 
Berettyó-parton megtalálja immár nem is olyan kicsiny csapatunkat. 
                                   Futóbaráti üdvözlettel: Nagy „Vasparipa” Sándor

Futva Biharország szívében!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012 (XII. 
04.) rendelete 2013. január 1-től a berettyóújfalui állandó- és bejelentett 
ideiglenes lakcímmel rendelkező gépjármű tulajdonosok részére  kedvezmé-
nyes parkoló bérletvásárlási lehetőséget biztosít. A kedvezményt a 
Berettyóújfalu Kártyával rendelkezők vehetik igénybe. A kedvezményes 
éves bérlet díja 1200 Ft, a Berettyóújfalu Kártya pedig 4800 Ft-ba kerül.
A Képviselő testület a 2013. szeptember 26-i ülésén az érvényben lévő 
bérletárakat nem módosította, viszont a parkolójegy árakat igen. A 
jegyárak emelése – a tapasztalatok alapján - csak kismértékben érinti a 
berettyóújfalui lakosokat, hisz a havi 100 Ft-ért váltható éves bérlet miatt a 
parkolójegyeket a vidéki gépjármű tulajdonosok vásárolják. A jegyárak 
emelése indokolható azzal is, hogy az érvényben lévő Európai uniós pályá-
zatokkal érintett területek - Szent István tér, Kormányhivatal és környéke- a 
fizető parkolás tilalma alá tartoznak az átadástól számított 5 évig, és 
ameddig ez el nem telik  területi bővítés nem lehetséges.
Ebben az évben a jegybevétel és pótdíjak bevétele azzal is csökkent, hogy 
2013. május 1-től a szombati napokon való fizető parkolás és a  piac zóna 
megszűnt, az Európai Unió által finanszírozott út-és parképítési pályázat a 
Bihar Termálliget mellett, a Népliget úton is befejeződött, ahol szintén 5 évig 
az ott megépített parkolókat fizető parkolóként nem lehet üzemeltetni.

 
Fontos kiemelni, hogy a jegyárak emelkedésével a bérletárak NEM 
változnak, ezért minden berettyóújfalui gépjármű tulajdonost továbbra is 
arra buzdítunk, hogy vásároljanak parkolóbérletet Berettyóújfalu Kártyá-
juk mellé. A bérlet nem csak egész éves időtartamra, hanem akár félévre, 
negyedévre stb. is váltható időarányos díjfizetés mellett! Berettyóújfalu 
Kártyával nem csak Berettyóújfaluban vásárolhat kedvezményesen 85 
elfogadó helyen, hanem az országban több mint 1000 üzletben.
Csak pár példát kiragadva: AGIP benzinkút: 8 Ft/liter kedvezmény az 
üzemanyag árakból mennyiség megkötés nélkül, Bihar Termálliget: 
10+10%-os, Makk Kálmán Mozi: 20%-os, Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ rendezvényei: 10-20%-os , Ilona Divat: 10%-os ezentúl gyógy-
szerek, sütemények, ékszerek, számítástechnikai eszközök, kenyér, 
tejtermék, hús, ruházat, műszaki cikkek, papíráruk is 5-15%-os  kedvez-
ménnyel vásárolhatók.
A 14 éven aluliak számára 4 éves időtartamra 1500 Ft-ért vásárolható a 
Junior Kártya, amivel a berettyóújfalui kedvezmények vehetők igénybe.  
Pl. a Junior kártya ára egy úszótanfolyam alatt, vagy akár 7 mozifilm 
megnézésével is megtérülhet, nem beszélve az iskolakezdés időszakát!  
További információ: Nova Villa 2010 Nonprofit Kft., 4100 Berettyóújfalu, 
Bajcsy-Zs. u. 27. Ügyfélszolgálat: 54/500-023.

                                                        Krisztik Csaba ügyvezető igazgató
Tűzoltás a Nadányi művközpont pincéjében! Az ütemtervnek megfelelően, 
parancsnoki ellenőrző gyakorlatot végeztek szeptember 9-én délelőtt a 
Katasztrófavédelem berettyóújfalui tűzoltói. A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ pincehelyiségében egy feltételezett tüzet kellett eloltaniuk, amit 
sikerrel oldottak meg. /Nyírő Gizella/

Gombavizsgálat 
Erkel F. u. 40.

Hétfő és kedd kivételével 
naponta 16-18-ig.
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