
Interjú Török Istvánnéval Tudományos üléssel ünnepelt 
a kórház

Gyertyagyújtással emlékeztünk
Az optimizmusom abból fakad, hogy 
eredendően bízom az emberekben, a 
segítőkészségükben, a jobbító szándékuk-
ban. Arra törekszem, hogy problémafel-
táró- és megoldó kapcsolatot alakítsak ki 
környezetemben.

 A napokban lett 83 éves a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház, mely a jeles 
napot tudományos konferenciával és 
szakdolgozói elismerések átadásával 
ünnepelte meg. 

A Széchenyi István Tagiskola 7-8. 
osztályos tanulóinak magasztos műsora, 
méltósággal állított emléket a hazájukért 
mártírhalált halt tábornokoknak.3 7 13
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    A motorizáció folyamatos növekedésével 
egyre nagyobb feladatot jelent Berettyóújfalu 
közlekedésszervezésének hatékony tervezése. 
Nagy jelentőséggel bír a gépjárművek parkolási 
korlátozásának szabályozása, hiszen a zsúfolt 
közterületi parkolókra, illetve a parkolóhely 
hiányra mindenképpen megoldást kell találni.
     Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 
44/2011.(X.28.) sz. rendeletével döntött a 
fizető parkoló rendszer 2011. december 1-i 
bevezetéséről. A rendszer üzemeltetését a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. végzi. A vonatkozó 

törvények értelmében a parkolással kapcsolatos 
döntések meghozatalára, minden változtatás 
elfogadására Berettyóújfalu Város Képviselő-
testülete hivatott. A fizető parkolásból befolyó 
összes bevétel a polgármesteri hivatalt illeti meg. A 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. csupán a költségei 
kifizetésére kap havi meghatározott összegű 
általányt. A fizető parkoló rendszer üzemeltetése 
nem azt jelenti, hogy egyoldalúan mindig csak 
elvárjuk, hogy a gépjármű tulajdonosok rendben 
fizessék meg a parkolási díjat, hanem azt is, hogy 
az üzemeltetőnek kötelességei is vannak.              

                                                         

2011. december 1-én indul a fizető parkoló rendszer    

Az ünnep a különbözés, az élet legfőbb rangja – 
idézte Márai Sándor gondolatait Orosz Béláné 
Farkas Réka lelkész a református templom 
szószékéről az ’56-os megemlékezés alkalmából 
tartott hálaadó istentiszteleten.
   
    Október a megemlékezések ideje – sorolta a 
lelkésznő. Hatodika nemzeti gyásznap, 23-a 
szent forradalmunk és szabadságharcunk 
évfordulója, 31-e pedig a reformáció ünnepe.  
Ilyenkor nemcsak a külső újul meg, hanem lelkünk 
is ünneplőbe öltözik. Emlékezni és hálát adni, ez 
a ma feladata.
   Az Úr asztala előtt a Diószegi Kiss István 
Református Általános Iskola diákjai elevenítet-
ték fel a forradalom eseményeit, majd a városi 
ünnepség az ’56-os emlékmű előtti téren 
folytatódott. Az Ifjúsági Fúvószenekar kísére-
tével elénekelték a Himnuszt, ünnepi beszédet 
pedig a város alpolgármestere, Pálfi Anikó 
mondott. A jelen megértéséhez szükséges a múlt 
ismerete – szögezte le a szónok, hiszen „Kevéssé 
tudjuk, hogy mibe került szüleinknek, nagyszü-
leinknek, s kevéssé értjük, milyen értékes és 
drága dolog a szabadság”. A szabadság ott 
kezdődik, ahol megszűnik a félelem – idézte 
Bibó Istvánt, aki az ’56-os forradalom állam-
minisztere, a forradalom eszméinek megfogal-
mazója volt. 55 évvel ezelőtt a magyar 
emberek előtt egy közös cél lebegett: a szabad 
Magyarország, s az akkori nemzeti összefogás-
ban eltűntek a társadalmi és világnézeti különb-
ségek...  

folytatás a 2. oldalon

„Továbbra is a gyermekek mindenekfölött álló érdeke a fontos”

cikk a 4. oldalon

Fotó: Rácz Katalin
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ÖNKORMÁNYZAT2

    Ennek értelmében, a város központi részén hat 
parkolási zónát jelöltek ki: a Polgármesteri 
Hivatalt és környékét, a Millenniumi utat, a kórház 
és környékét, a piac és környékét, a Bessenyei és 
a József Attila lakótelepet. A hat zónában egysé-
ges díjszabás lép életbe: fél órára 100 Ft, egy 
órára 200 Ft, egész napra 650 Ft. Havi, féléves, 
éves bérlet vásárlására is van lehetőség, de lesz 
lakóhelyi bérlet, továbbá lakóhelyi kiegészítő 
bérlet is, mely szintén megvásárolható havi és éves 
formában is – hangzott el Krisztik Csabától, a 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójától. Aki településkártyával rendelkezik, 
az minden bérlet árából jelentős kedvezményben 
részesül. Novemberben egyébként az életbe lépő 
parkolási rendeletről széleskörű tájékoztatást tart 
a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. A berettyóújfa-
lui lakosok a rendelet végrehajtása során számta-
lan kedvezményben részesülnek, amelyről 
informálódjanak a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ ügyfélszolgálatán – hangzott el. A 

városközpontban egyébként számos hely marad, 
ahol ingyenesen parkolhatnak az autósok, a 
különböző pályázatokhoz kapcsolódó kötöttségek 
miatt. Ez a Szent István teret, illetve a volt Megye-
háza és a sportcsarnok közötti területet jelenti. A 
testületi ülést megelőző bizottsági üléseken számos 
javaslat hangzott el, amiket beépített az önkor-

mányzat az október 27-én elfogadott rendele-
tébe. A parkolás gyakorlati tapasztalatairól fél 
év múlva a testület előtt számol be a Nova Villa 
2010 Nonprofit Kft.
   A képviselő testület jóváhagyta a 2008-ban 
megkötött, egészségházhoz kapcsolódó szerző-
dések megszűnését. A szerződés fennálltáig az 
önkormányzat nem gondolhatott a gyermek és 
felnőtt orvosi rendelők jelenleg méltatlan körülmé-
nyeinek felszámolására, ugyanis ebben a helyzet-
ben az önkormányzat jelentős anyagi hátrányt 
szenvedett volna el. A szerződés megszűntével 
viszont lehetőség nyílik a rendelők korszerűsítésé-
re, melynek módozatait az önkormányzat keresi. 
    Döntöttek a képviselők a likviditási hitelkeret 
megemeléséről is. Pálfi Anikó felszólalásában 
elmondta: a hitelkeret növelését azért tartják 
fontosnak, hogy a beszállítói számlák kiegyenlíté-
sének hamarabb eleget tudjanak tenni. Az 
alpolgármester hangsúlyozta azt, hogy az önkor-
mányzat elmúlt egy évi gazdálkodását tekintve, 
jól látható, hogy nem vált szükségessé a működés 
hiányainak kiegészítésére hitel felvétele, szemben 
az előző évek gyakorlatával.

   Augusztustól és szeptembertől a Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető szociális ellátások folyósí-
tásában jelentős változások történtek. A változta-
tások célja, hogy ügyfeleink a támogatásokat ne 
pénzben, hanem természetben kapják meg. Ez azt 
jelenti, hogy az átmeneti segély, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás és a lakásfenntartási 
támogatás csak kivételes estben kerülhet pénzben 
kifizetésre. Az átmeneti segélyt és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást utalvány formájában 
nyújtjuk, mely felhasználási célját tekintve 
élelmiszer, gyógyszer vagy tanszer utalvány lehet, 
melyről az ügyfél a kérelem benyújtásakor 
nyilatkozik. A beváltási helyek az utalványokon 
szerepelnek.
   Augusztus illetve szeptember hónapban a 
beiskolázás költségeihez közel 250 családnak 
biztosított tanszerutalványt az önkormányzat 
egymillió forint összegben.
   Szeptembertől a lakásfenntartási támogatás 
szabályai is módosultak, részben a jogosultsági 
feltételek, részben a támogatás módja vonat-
kozásában. A jogosultság értékhatárai megemel-
kedtek, normatív lakásfenntartási támogatásnál 
az egy fogyasztási egységre jutó 71.250.- Ft 
jövedelemtől, helyi lakásfenntartási támogatásnál 
az egy fogyasztási egységre jutó 85.500.- Ft-tól 
állapítható meg a támogatás. A korábbi szabá-
lyozáshoz képest változás, hogy a közüzemi szol-
gáltatókhoz, annak a  lakásfenntartási kiadásnak 
a fedezetére kell utalni a támogatást, amely 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakha-
tását leginkább veszélyezteti.  Ezért a kérelem 
benyújtásakor már célszerű a közüzemi számlákat 
is elhozni, hogy egyeztethető legyen melyik 
közüzemi szolgáltató részére utalják a támogatást 
és az elengedhetetlen ügyfél azonosító adatok is 
rendelkezésre álljanak.                
                                                                Polgármesteri Hivatal

 

Szociális ellátások változásai

E havi testületi ülésén fogadta el Berettyóújfalu képviselő testülete a parkolási rendeletét.
December elsején életbe lép a parkolási rendelet

   ...Bebizonyosodott azonban, hogy a magyar 
nép hősi harcában külső segítségre nem 
számíthatott – taglalta a szónok, hozzátéve, 
hogy október 23-a viszont az egész világ 
magyarságának nemzeti ünnepe. Kiemelte Pálfi 
Anikó a kormány azon döntését, mely szerint 
egyre több határon túl élő honfitársunk fűzheti 
szorosabbra kötődését a szülőhazával, a 
magyar állampolgárság felvételével. A jelen-
hez érve, leszögezte: az a dolgunk, hogy az 
alapvető kérdésekben egy nagy egység alakul-
jon és maradjon meg. „A cselekvést felvállalta a 
kormány: egy valóságos, takarékos állam, egy 
versenyképes, működőképes gazdaság, vala-
mint egy változó környezetben is stabilizált 
Magyarország megteremtését tűzte ki célul.”
   Ünnepi műsort az Arany János Gimnázium, 
Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola tanulói adtak, majd az ’56-os 
forradalom túlélő szereplői, az önkormányzat, a 

megyei önkormányzat, a református egyház-
község, a rendvédelmi szervek, pártok, intézmé-
nyek és civil szervezetek képviselői elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit.
    A város polgármestere és alpolgármestere a 
temetőkben is lerótta kegyeletét ’56 berettyóúj-
falui áldozatai sírjánál.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Hálaadó istentisztelet és megemlékezés  
folytatás az 1. oldalról

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

Lapzárta: november 25.



KÖZÉLET 3

   - Idén nyáron újabb ötéves ciklusra, egyhan-
gúan választotta meg a város képviselő testülete 
intézményvezetőnek. Minek tulajdonítja ezt a 
személye iránt megnyilvánuló bizalmat?
   - Nagy örömömre szolgált ez a tény. Biztattak 
és bizalmat kaptam. 1983 óta itt dolgozom, 
1992 óta vagyok vezető, az összevont intéz-
ménynek előbb egy évig megbízott, majd 
2006-tól kinevezett vezetője voltam. Az elmúlt 
hat év alatt sikerült olyan szervezeti kultúrát 
kiépíteni, amely biztosítja a gyermekek egész-
séges környezetben történő nevelését, a 
családokkal együttműködve. A pályázatomban 
annak a magas színvonalú szakmai munkának a 
folytatását, illetve azon munka feltételeinek a 
megteremtését tűztem ki célul, amely az 
intézményekben folyik és folytatódni is fog. 
   -   Mindig is óvónőnek készült?
 - Mindig. Már egészen kicsi koromban   
pedagógus szerettem volna lenni. A játékaim-
ban mindig tanító néni voltam. Végül úgy 
éreztem, hogy a 3-7 éves korosztály áll hozzám 
a legközelebb, és itt ragadtam le.
   - Irigylésre méltó az a kiegyensúlyozottság, 
optimizmus, derű, ami Önből árad, bárhol jelenik 
is meg. Mindig ilyen elégedett?
   - Mint mindenki másnak, nekem is vannak 
problémáim. Az, hogy ez nem látszik rajtam, azt 
jelenti, hogy keresnem kell a megoldást, amit 
többé-kevésbé meg is találok. Az optimiz-
musom abból fakad, hogy eredendően bízom 
az emberekben, a segítőkészségükben, a 
jobbító szándékukban. Arra törekszem, hogy 
problémafeltáró- és megoldó kapcsolatot 
alakítsak ki környezetemben.
   - Mutassa be az egész város óvodás korú 
gyermekeit felölelő intézményt!
   - Összesen hét tagintézmény tartozik a Vass Jenő 
Óvodához és Bölcsődéhez, melyből hat óvoda, egy 
pedig bölcsőde. 18 óvodai és 4 bölcsődei csopor-
tunk van. Előbbiekben 481 gyermek, utóbbiakban 

47 kisgyermek van. Nagy intézmény vagyunk, 
mutatja ezt a dolgozói létszám is: a 68 felnőttből 
37 óvodapedagógus, 9 kisgyermeknevelő, 18 
dajka, 3 kisegítő alkalmazott és egy adminisztrátor 
végzi feladatát. A 37 óvodapedagógusból 20 
szakvizsgával rendel-kezik. Nagyon innovatív, 
érdeklődő közösség a miénk, ami azt jelenti, hogy 
az új pedagógiai módszereket alkalmazzák is a 
napi munkájukban. Ezt alá tudom támasztani azzal, 
hogy részt veszünk különböző pályázatokban, 
például a most befejeződött „Átmenet az 
óvodából az iskolába” munkacsoportban (hat fő), 
a „Minőségfejlesztés Biharban” munkacsoportban 
(3 fő), a „Mérésértékelés” munkacsoportban (2 fő), 
a „Kompetenciaalapú nevelés” munkacsoportban 
(3 fő), illetve az „Identitásra nevelés” munkacso-
portban (2fő). Pályázott az intézmény referen-
ciaintézményi címre, amit meg is kaptunk. Ez azt 
jelenti, hogy olyan szakmai munka folyik nálunk, 
amely a többi intézmény számára mintaértékű. Ezt 
egy külső szakértőkből álló bizottság állapította 
meg, amire nagyon büszkék vagyunk, s várjuk a 
programunk iránt érdeklődő pedagógusokat, akik 
ezt a szakmai munkát elméleti és gyakorlati síkon 
ismerhetik meg nálunk. 
   - Hogyan foglalná össze röviden az intézményük-
ben folyó óvodai program célját és feladatát?
   - Óvodai tevékenységünk során az a célunk, hogy 
nyitott, bátor, kezdeményező, testben, lélekben 
boldog, kiegyensúlyozott gyerekeket neveljünk, 
akik sikeresen illeszkednek be az iskolai közös-
ségbe. Ehhez olyan ingergazdag környezetet 
igyekszünk biztosítani, amelyben a felzárkóztatás 
és a tehetséggondozás lehetősége is adott. Ezért 
sikeresen pályáztunk a „Tehetségpont” címre, 
amelyet augusztusban meg is kaptunk, s most azon 
dolgozunk, hogy a tehetségígéreteknek még több 
lehetőséget tudjunk biztosítani kreativitásuk fejlesz-
téséhez. Tagintézményeink közül többen 
Zöldóvodák, Vöröskeresztes Bázisóvodák, a 
bölcsőde pedig gyakorló intézménye a Debreceni 

Egyetem Hajdúböszörményi Felnőttképzési 
Karának, illetve a Bessenyei György 
Szakközépiskolának. 
   - Az elmondattak alapján úgy tűnik, minden 
személyi és tárgyi feltétel adott a pedagógiai 
program sikeres megvalósításához.
   - A személyi feltételek valóban megvannak, s 
bízom abban, hogy az új köznevelési törvény nem 
módosítja hátrányosan a meglévő személyi 
állományt. Az óvoda fenntartója – várhatóan – 
továbbra is az önkormányzat marad, amely 
lehetőségeihez képest eddig is támogatta az 
intézményt, biztosítva a dologi-tárgyi feltételeket. 
Természetesen, mindig van újabb igény, hiszen már 
csak egy intézmény nem újult meg az elmúlt hat év 
során, ez pedig a székhely óvoda, a Radnóti utcán. 
Az önkormányzattal közösen keressük a pályázati 
lehetőségeket az óvoda újjáépítésére, bővítésére, 
az optimálisabb feltételek megteremtése, az 
esélyegyenlőség érvényesülése érdekében. 
   -   E felelősségteljes munkája mellett még egy civil 
szervezetnek, a Bihari Népművészeti Egyesületnek is 
az elnöke. Milyen indíttatásból, hogyan került oda? 
 - A hagyományokhoz való kötődésembe 
úgyszólván beleszülettem. Szüleim nagycsaládosok 
voltak, édesanyámék tizenketten voltak testvérek! 
Számunkra a mindennapok velejárója volt a 
népdaléneklés, a citerázás, a szövés, az unokatest-
vérekkel való közös játék, a mesék, történetek 
hallgatása a nagyszülőktől, a nagy disznótorok, a 
jeles napok megünneplése. Mindez szervesen 
kötődött később az óvoda világához, hiszen a 
népmesék, népdalok, játékok megismertetése az 
óvodáskorú gyermekekkel, természetes volt 
részemről. Pedagógusként pedig elvégeztem a 
felsőfokú népi játék szakoktatói tanfolyamot, 
szövés szakon. Az egyesületnek pedig megalaku-
lása – 1993 – óta elnöke vagyok. A térségben élő, 
kézművesség iránt érdeklődő pedagógusokat, 
mestereket fogjuk össze, a még élő vagy már 
feledésbe merült hagyományok továbbélése 
érdekében. A mestereknek kiállítást, zsűrizést 
szervezünk, biztatjuk őket a megmérettetésre, a 
népi iparművész cím elnyerésére. Az egyesület 136 
tagja azon dolgozik, hogy önzetlenül adja át 
ismereteit a felnövekvő nemzedéknek. Általános 
tapasztalat, hogy a gyerekek nagyon szeretnek 
nemezelni, gyertyát mártani, gyöngyöt fűzni, 
fonaljátékokat készíteni.
   - Ha már a különböző nemzedékeknél tartunk: 
kikkel könnyebb bánni, a gyerekekkel vagy a 
felnőttekkel?
   - Nem teszek különbséget, hiszen a személyi-
ség tisztelete, elfogadása ugyanúgy fontos a 
gyermeknél, mint a felnőttnél. Tiszteletben 
tartom érzelmeiket, érdeklődésüket, megis-
merési vágyukat. Számomra továbbra is a 
gyermekek mindenekfölött álló érdeke a fontos. 
   - Ezt a szerteágazó, felelősségteljes munkát 
hogyan tolerálja a család?
   - Ezt a munkát csak a család támogatásával, 
megértésével lehet végezni. Teljes embert kíván, 
sok időt igénylő munka az enyém. Elfoglaltságo-
mat férjem megérti, hiszen az ő vállalkozói 
tevékenysége is sok időt igényel. Gyermekeink 
már önálló életet élnek, mindketten családosak, 
most várjuk második unokánkat.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
 

„Továbbra is a gyermekek mindenekfölött álló érdeke a fontos” 
Interjú Török Istvánnéval, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével



  KÖZÉLET4

    A motorizáció folyamatos növekedésével egyre nagyobb feladatot 
jelent Berettyóújfalu közlekedésszervezésének hatékony tervezése. Nagy 
jelentőséggel bír a gépjárművek parkolási korlátozásának szabályozása, 
hiszen a zsúfolt közterületi parkolókra, illetve a parkolóhely hiányra 
mindenképpen megoldást kell találni.
     Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 44/2011.(X.28.) sz. rendele-
tével döntött a fizető parkoló rendszer 2011. december 1-i bevezetéséről. 
A rendszer üzemeltetését a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. végzi. A 
vonatkozó törvények értelmében a parkolással kapcsolatos döntések 
meghozatalára, minden változtatás elfogadására Berettyóújfalu Város 
Képviselő-testülete hivatott. A fizető parkolásból befolyó összes bevétel a 
polgármesteri hivatalt illeti meg. A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. csupán 
a költségei kifizetésére kap havi meghatározott összegű általányt. 
     A fizető parkoló rendszer üzemeltetése nem azt jelenti, hogy egyoldalúan  
elvárjuk, hogy a gépjármű tulajdonosok rendben fizessék meg a parkolási 
díjat, hanem azt is, hogy az üzemeltetőnek kötelességei is vannak. A legfon-
tosabbak, hogy a parkolókat a KRESZ előírásainak megfelelően táblákkal 
ki kell jelölni, kötelessége karbantartani, a parkolókat takarítani és síkosság 
mentesíteni kell, a hiányos útburkolati jeleket fel kell festetni stb.
  A kijelölt fizető parkoló helyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt 
csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és a fent említett rendelet szabályai 
szerint lehet. A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés 
módjáról a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő 
tábla ad tájékoztatást. Berettyóújfaluban 6 parkolási zóna lesz 
kialakítva, de az összes zónában ugyanolyan feltételekkel lehet a 
gépjárművel várakozni. 
   A várakozási zóna kijelölése és a parkolás rendje a KRESZ-ben előírt 
módon történik. A „parkoló zóna kezdete” tábla az övezet elejére kerül 
kihelyezésre, amelynek hatályát csak a „parkoló zóna vége” tábla oldja 
fel. Ennek megfelelően az övezeten belül az egyes utcák elején nem 
jelölődik külön az övezet kezdete és vége. A zónán belül várakozó 
gépjárművek díjfizetésre kötelezettek, függetlenül attól, hogy a 
várakozás helyén útburkolati jel fel van festve vagy sem.
A rendelet értelmében Berettyóújfalu területén kijelölt fizető parkoló 
zónák:
1. Bessenyei lakótelep és környéke  2. József Attila lakótelep és környéke  
3. Polgármesteri Hivatal és környéke   4. Millenniumi út  5. Piac és környéke
6. Kórház környéke
   A kijelölt várakozási területeken munkanapokon 8.00 - 17.00 óra közötti 
időszakban várakozási díjat kell fizetni, kivétel a Piac körül található 
parkolók, ahol kizárólag csütörtökön és szombaton 7.00 – 12.00 óra 
között, a Millenniumi úton munkanapokon  8.00 – 17.00 óráig, szombaton  
7.00-12.00 óra közötti időszakban kell várakozási díjat fizetni. 
Munkaszüneti napokon, pihenő napon, valamint 17.00 és 8.00 óra között 
a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele díjmentes.
   A parkoló jegy érvényesítését közvetlenül a gépjármű, parkolóban 
történő megállása után kell végrehajtani. Az érvényesítési eljárás menete 
a parkoló jegy hátoldalán is fel van tüntetve. Berettyóújfaluban az ország-
ban máshol nem alkalmazott, saját tervezésű lekaparható felülettel ellátott 
jegyeket vezetünk be. A használatuk egyszerű, hisz ki ne próbálta volna 
már ki szerencséjét a kaparós sorsjegyekkel a lottózóban? Nos a módszer 
ugyanaz itt is, le kell kaparni a parkolás megkezdésének időpontját (az 
évet, hónapot, napot, órát, percet) jelölő kaparó felületeket. A percet jelző 
kaparó felület eltávolításánál 5 percre való kerekítést kell alkalmazni. Ez 
azt jelenti, hogy a parkoló jegyen a perceket jelző körök 5 perces osztás-
ban találhatók. /00, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ,40, 45, 50, 55/ A gyakor-
latban, ha az órán pl …óra 12 perc olvasható, akkor a jegyen az ….óra 
15 percet kell lekaparni. Ezután jól láthatóan, és ellenőrizhetően el kell 
helyezni a jegyet a  gépjármű műszerfalának tetején.
   A parkoló jegyek vásárlási lehetőségét a felhasználóknak az üzemeltető 
bizományosi hálózatán keresztül, valamint a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában biztosítja. A parkoló bérletek csak az ügyfélszol-
gálaton válthatók. Ha nem a fentiek szerint érvényesíti a parkoló jegyet, vagy 
nem megfelelő módon érvényesíti, vagy nem ellenőrizhető módon helyezi ki, 
úgy szabálytalanságot követ el, amiért a törvényben előírt mértékű pótdíj 
kerül kivetésre! Ha lejárt a parkolójegye, 5 illetve 15 percen belül új jegyet 
kell váltania. Előbbi arra az esetre vonatkozik, ha az egy óránál rövidebb 
időre fizette be a parkolási díjat, míg a 15 perces türelmi idő az egy óránál 
hosszabb parkolási időre jogosító díjfizetés esetén érvényes. 

   Két vagy több parkolójegy egyidejű érvényesítésével a parkolási időtartam 
kétszeresre ill. többszörösre növelhető. A jegyeket úgy kell érvényesíteni, hogy 
a második jegyen rögzített parkolás kezdetét jelző időpont megegyezzen az 
első jegy szerinti parkolási jogosultság lejárati idejével, a további jegyek 
érvényesítésénél ugyanezt a szabályt kell alkalmazni.
      Parkolójegyek vételekor kedvezmény nem vehető igénybe. 
A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási 
időtartamnak megfelelő parkoló jegy, az üzemeltető által kiadott bérlet 
megvásárlásával, parkolási engedéllyel, vagy mobiltelefonos szolgáltatás, 
mobilparkolás útján.

   Mobilparkolás esetén 
a parkolás menete igen 
egyszerű, gyors és 
kényelmes. Kifejezett 
előny, hogy a parkolási 

díjat utólag fizeti meg a gépjármű tulajdonos a telefonszámla kiegyenlí-
tésekor. Bármelyik mobil szolgáltató hálózatában használható a rendszer. 
A parkolás megkezdéséhez sms-ben el kell küldeni a gépjármű 
rendszámát az alábbi – szolgáltatójának megfelelő – számra. T-mobile 
előfizetők, vagy feltöltő kártyás ügyfelek a: 0630/810-4101, Telenor 
partnerek vagy feltöltő kártyás ügyfelek a: 0620/810-4101,Vodafone 
partnerek vagy feltöltő kártyás ügyfelek a: 0670/810-4101-es számra 
küldjék az sms-t. A parkolás végeztével a STOP szót kell küldeni sms-ben 
ugyanerre a számra.
     A jegyeken és a mobilparkoláson túl a lakosságnak és a közületeknek-
vállalkozásoknak, egyesületeknek stb.- is, számos kedvezményes bérlet-
konstrukciót dolgoztunk ki. Mindegyik közös tulajdonsága, hogy a 
Berettyóújfalu Kártya tulajdonosai vagy a kártyaprogram kedvezményt 
adó partnerei nagymértékű kedvezményben részesülnek.
     Aki eddig nem vásárolta meg a Berettyóújfalu Kártyát az természe-
tesen ezután is megteheti és aki most akar kedvezményt adó partner lenni 
azt is szívesen fogadjuk így jogosultak lesznek Ők is a kedvezményes 
bérletváltásra. A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel mihamarabb 
vásárolja meg kártyáját, mert várható, hogy a fizető parkolás indulása-
kor csak hosszabb várakozás után kaphatja kézhez.
    A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek 8.00 és 
9.00 óra közötti, valamint 15.30 és 17.00 óra közötti igénybevétele szülői 
parkoló bérlettel díjmentes. Ezek érvényességi ideje igazodik a minden-
kori hatályos iskolai, óvodai, bölcsődei tanévekhez, nyitva tartáshoz. A 
tanításmentes napokon, valamint szünetek idején a bérlet nem jogosít 
várakozásra. A szülői  parkoló bérlet csak olyan járműre váltható, amely-
nek tulajdonosa  természetes személy és az iskola, óvoda, bölcsőde hitelt 
érdemlően igazolja, hogy a gyermek az intézmény tanulója ill. felvett 
ellátottja. Jogi személyek és egyéb szervezetek tulajdonában álló 
gépjármű használata esetén szülői parkoló bérlet akkor váltható, ha a 
gépjármű tulajdonosa a gépjármű ilyen célú használatát írásban engedé-
lyezi. Az engedélyt a közterületi parkolás üzemeltetőjének be kell mutatni. 
A szülői bérletet díjmentesen állítjuk ki azoknak akik gyermeküket 
gépjárművön szállítják az intézménybe. Sokan felvetették, hogy miért  
8.00 - 9.00 óráig van a kedvezmény erre a bérlettípusra. Az ok egyszerű, 
a fizető parkolás napi kezdésének az időpontja 8.00 óra. Előtte a parko-
lásért NEM kell díjat fizetni, tehát aki 8.00 óra előtt viszi gyermekét az 
intézménybe annak értelemszerűen nem kell ilyen típusú bérletet váltani.
   Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
valamint az övezeten belül üzlettel, üzlethelyiséggel, irodával, telephellyel 
rendelkező jármű tulajdonosok az általuk megnevezett zóna parkolóhe-
lyeinek igénybevételére éves lakóhelyi bérletet vásárolhatnak azzal a 
megkötéssel, hogy a megváltott bérlet kizárólag az adott zónán belül 
történő várakozásra jogosít. A bérleteket a lakcímkártya és a forgalmi 
engedély, valamint az üzlet, üzlethelyiség, iroda, telephely címét igazoló 
(eredeti, vagy hiteles másolat) egyidejű bemutatásával lehet igényelni. A 
lakóhelyi bérlet üzletenként, üzlethelyiségenként, irodánként, telephelyen-
ként egy darab gépjárműre váltható. Ha pedig már rendelkezik 
Berettyóújfalu Kártyával akkor fizetni már nem kell ezért a bérlettípusért, 
viszont az erre jogosító bérletért be kell fáradni az ügyfélszolgálatra. 
Regisztráció után a bérlet átvehető. Az éves lakóhelyi bérlet – kérelem 
alapján – negyedévekre elosztott egyenlő részben is kiegyenlíthető.
(Negyedévenként 1200 Ft.)

2011. december 1-én indul a fizető parkoló rendszer

folytatás a 6. oldalon
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Napi parkolójegy minta

60 perces parkolójegy minta

30 perces parkolójegy mintaParkolási bérlet minta

P
Z Ó N A

PARKOLÓ JEGY ÉRTÉKESÍTÉS

PARKING TICKET Pakolójegyeket értékesítő helyeket jelző zászló és matrica



  KÖZÉLET6

   A lakóhelyi bérlettel rendelkezők a város egészére kiterjedő minden 
zónában érvényes lakóhelyi kiegészítő bérletet, válthatnak. A bérletek 
havi, féléves és éves konstrukcióban kerülnek forgalomba.

     A bérletet a jármű első szélvédőjére belülről kell felragasztani úgy, 
hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen.
Az évközben váltott éves bérletek ára az egész éves bérlet árának 
hónapok szerint elosztott arányos része. Az éves bérletek a váltást követő 
év január hó 15. napján 24.00 óráig érvényesek. /jelen esetben az 
érvényességi idő vége: 2012. január 15./
     A havi bérletek a tárgyhónapot megelőző 20. naptól megvásárolhatók, 
de érvényességük a vásárlást követő tárgyhó első napján 0.00 órakor, 
kezdődik és a következő hónap 5. napján 24.00 óráig tart.
    Forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet megrongálódása esetén – 
ha annak tartalma még felismerhető – a bérlet a kezelési költség egyidejű 
megfizetésével kicserélhető. Elveszett, vagy felismerhetetlenségig 
megrongálódott bérlet helyett új bérlet csak a teljes térítési díj időarányos 
részének megfizetése esetén állítható ki. A kezelési költség 1000 Ft.
 Jogi személyek, vállalkozások, gazdasági társaságok és egyéb 
szervezetek, a tulajdonukban lévő további gépjármű esetében bérlet 
vásárlásakor az általuk a kártyaprogramban adott kedvezmény mértéké-
nek kétszeresére, de legfeljebb 20% kedvezményre jogosultak. Ha 
természetes személy a gépjármű tulajdonosa, úgy a tulajdonost a 2. és 
további gépjárművek után a lakossági bérlet kivételével 50% bérletvásár-
lási kedvezmény illeti meg.

    A várakozási díj megfizetését érvényes parkoló jeggyel, bérlettel kell 
igazolni. Mobilparkolás esetén, a már megkezdett parkolás ellenőrzésének 
állapotát, a mobilszolgáltató rendszere igazolja a parkoló rendszer 
üzemeltetőjének. A megváltott jegy a járművezető által érvényesített 
időponttól érvényes. A mozgáskorlátozott személyek részére kiadott 
parkolási engedélyek jogszerű használatát az üzemeltető parkoló 
ellenőrei jogosultak  ellenőrizni.
    Kezelési költséget köteles fizetni az, aki az ellenőrzés idején érvényes, 
jogszerű használatot igazoló bérletét utólag mutatja be.
  Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha a jármű a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványa nélkül, parkolójegy nélkül, 
érvénytelen (nem érvényesített, vagy nem megfelelően érvényesített) 
parkolójeggyel, az első szélvédőre belülről felragasztott bérlet nélkül 
parkol; továbbá, ha a jármű műszerfalán elhelyezett parkolójegy, vagy az 
első szélvédőre belülről felragasztott bérlet, vagy a mozgásában korláto-
zott személy parkolási igazolványa kívülről nem ellenőrizhető. A sza-
bálytalanság tényét a parkoló üzemeltetője fényképpel rögzíti.
   A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli 
befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két 
órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén 
az egy órai várakozási díj negyvenszerese. /Óradíj: 200 Ft./

   A szabálytalan parkolást az üzemeltető ellenőrei állapítják meg. Ezzel 
egyidőben a gépjárműről több fénykép felvételt készítenek, majd a tényt 
dokumentálva a jármű szélvédőjén elhelyezik a fizetési felszólítást piros 
műanyag tasakban. A várakozási és pótdíj befizethető az ügyfélszolgálati 
irodában, illetve postán a fizetési felszólítás mellékleteként megtalálható 
készpénz átutalási megbízáson.
   A pótdíj befizetése parkoló ellenőröknél nem lehetséges! A pótdíjfizetés 
ellen 3 munkanapon belül írásban panasz tehető, melynek lehetséges 
módja: formanyomtatvány kitöltése és benyújtása személyesen, a kitöltött 
formanyomtatvány eljuttatása az ügyfélszolgálati irodához postai úton 
vagy faxon. A pótdíjfizetésre vonatkozó 15 napos határidő, a panasz 
bejelentésével nem módosul. A 30 naptári napon túli nem fizetés polgári 
peres eljárást von maga után. A per minden költsége a szabálytalanul 
parkolót sújtja.
  A fényképfelvételeket az üzemeltető archiválja. Jogvitás esetekben 
bizonyítékként felhasználja.
 További információkat olvashat a www.berettyoujfalu.hu, a 
www.novavilla2010.hu honlapokon, valamint kísérje figyelemmel a 
Berettyó Televízió képújság oldalain, valamint a szórólapok, hirdetmények 
szövegét. Kérdésével forduljon az ügyfélszolgálati iroda munkatársaihoz a 
Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti irodában, vagy hívja az 54/500-023-as 
telefonszámot.

Krisztik Csaba
ügyvezető igazgató

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.

folytatás a 4. oldalról

     Berettyóújfalu Város Önkormányzata eredmé-
nyesen pályázott az új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez, az „Önkormányzati utak fejlesztése 
a komplex programmal kezelendő LHH térségek-
ben” című pályázati kiírásra. Az „Orbán Balázs tér 
közlekedési létesítményeinek fejlesztése” című 
projekt mindösszesen 133.684.000 Ft-ból valósul-
hat meg, melyből a támogatás összege - 95%-os 
támogatási intenzitás mellett - 125.831.332 Ft.
  A pályázat célja a „településközpontok 
tehermentesítését szolgáló, a településrészek 
közötti közvetlen közúti közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése. Ez a beruházás különösen fontos volt 
a város önkormányzata számára, hiszen itt 
található a Gróf Tisza István Kórház, ahol a 

Bihari Kistérség 29 településéről, közel 40000 fő 
veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. 
Emiatt a gyors és biztonságos közlekedés feltéte-
leinek megteremtése rendkívül fontos feladat.
    A beruházás során a Gróf Tisza István Kórház 
előtti tér, valamint a megközelítését szolgáló 
közutak felújítása valósul meg. Kialakításra 
kerül 64 parkolóhely és 4 akadálymentes 
parkoló. A beruházás 631,75 méter útszakaszt 
érint. A fejlesztés tartalmazza közlekedésbiz-
tonsági elemek kiépítését is. A kivitelezés 
szeptemberben kezdődött, s a jó időt kihasz-
nálva, gyors ütemben haladnak a munkálatok 
az Orbán Balázs téren. Mára már körvonala-
zódnak a kórház előtti téren kialakított 
parkolóhelyek, áthelyezésre került egy nagy

teljesítményű átemelő szivattyú, valamint a helyi 
autóbusz járat számára kialakításra került az új 
buszmegálló. A beruházás várható befejezése 
2011. december vége.

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

Orbán Balázs tér közlekedési létesítményeinek fejlesztése
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 „Az Országos Polgárőr Szövetség Nemzeti 
Ünnepünk, október 23-a tiszteletére a hagyo-
mányokhoz híven az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Teve utcai székházában központi 
ünnepséget rendezett. Az ünnepségen átadásra 
kerültek az „Év Polgárőre”, az „Év Polgárőr 
Egyesülete”, az „Év Polgárőr Pedagógusa”, a 
„Polgárőrség Sajtódíja” és a „Kopácsi Sándor 
Polgárőr Érdemérem” kitüntetések, továbbá 
egyéb elismerések.
   A központi ünnepségen a polgárőr mozga-
lomban kiemelkedően teljesítő polgárőröket és 
egyesületek képviselőit megtisztelte jelenlétével 
Dr. Kocsis Máté OGY. képviselő, az OGY. 
Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, 
Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány, Dr. Tóth László bv. vezérőr-
nagy, gazdasági és informatikai helyettes 
államtitkár, valamint Dr. Tóth Tamás rendőr 
dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya.    
  A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 
javaslatára az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke a polgárőr mozgalomban huzamosan 
végzett kiemelkedő munkájukért az „Év 
Polgárőre” kitüntetést Makai Zoltánnak, a 
Szerepi Polgárőr Egyesület titkárának, az „Év 
Polgárőr Pedagógusa” elismerő címet Molcsán 
Piroskának, a pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Álta-
lános Iskola, Óvoda és Általános Művelődési 

Intézmény igazgatójának, míg az „Év Polgárőr 
Egyesülete” kitüntetést a Berettyóújfalui Polgár-
őr Egyesületnek adományozta.       
    A Kitüntetéseket és az azokkal járó anyagi 
elismeréseket Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, 
és Dr. Hatala József altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány  adta át az október  22-én 
megtartott központi ünnepségen.  Az „Év Polgár-
őr Egyesülete” kitüntetést a Berettyóújfalui 
Polgárőr Egyesület képviseletében  Mazács 
Ferenc, az egyesület elnöke vehette át.   
  Az elismerés indokolása szerint a díjazottak 
nagymértékben hozzájárultak Hajdú-Bihar 
megye és az ügyben érintett polgárőr egyesü-
letek fejlődéséhez, hosszabb ideje elismerés-
re méltó tevékenységet fejtenek ki a társadalmi 
bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
valamint az oktatás területén. 

                          Balogh László, HBMPSZ alelnöke

  

Polgárőr kitüntetés

         „Aradi vár, aradi vár halál völgye
         Híres magyar h ősöknek a temető je.
         Viruljanak környékeden sírvirágok
         Felejthetetlen legyen az  ő halálok.”
                                             (Népköltés)

   Nemzetünk gyásznapján, október 6-án, véres 
történelmi múltunkra, az 1848/49-es szabad-
ságharc kegyetlen megtorlására emlékeztünk. A 
magyar honvédsereg tizenkét tábornokát és egy 
ezredesét végezték ki Aradon, olyan katonákat, 
akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt 
dicsőséget tartották fontosnak életük során. Ők 
voltak azok, akik a magyar szabadságharc hívó 
szavára, katonai tudásukat adták azért, hogy 

Magyarország szabad és független legyen. Ők 
azok, akik végigharcolták a szabadságharc 
csatáit, vezették csapataik embereit keményen 
küzdve, mert hittek abban, hogy győzhetnek.
    Este hat órakor a népligeti kopjafánál tekinté-
lyes tömeg gyűlt össze, hogy együtt emlékezzünk.
  A kopjafa körül tizenhárom, fekete lepellel 
borított, a vértanúk képével ellátott „síremlék” a 
lelkünkhöz „beszélt”, szinte tapintható volt az 
egykori hősök szellemi jelenléte.
  A Széchenyi István Tagiskola 7-8. osztályos 
tanulóinak magasztos műsora, méltósággal 
állított emléket a hazájukért mártírhalált halt 
tábornokoknak. Megidézték a vértanúkat, s a 
„síremlékeknél” egy-egy gyertyát helyeztek el 

tiszteletükre. A melankolikus versrészletek, 
amelyek megtörték a kivégzettek felsorolásának, 
jelenbe hívásának keménységét, kegyetlenségét, 
gyógyírként hatottak a múltba révedő berettyó-
újfalui magyar emberekre. Időközben a szürkület 
sötétségre váltott, csak a kopjafa körül sorakozó 
sok kis gyertyaláng táncoló fénye melengette a 
szíveket, hogy megkönnyítse az emlékezést. 
   S ti, résztvevők láttátok-e a jelet, a gyertyák 
fellobbanásakor a kopjafa fölött körbeszálló, 
majd tovaröppenő kismadarat, a lélek madarát, 
ki Isten áldását hozta el nekünk? 
    Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni 
a Széchenyi István Tagiskola diákjainak, valamint 
Aranyiné Csalánosi Csilla felkészítő tanárnak, az 
áldozatos munkáért!                   
                                                                      Szatmári Kinga

Gyertyagyújtással emlékeztünk az aradi vértanúkra

  Kortól függően még fiatal írónak vehetjük Kocsis 
Csabát, aki kilencedik könyvével jelentkezett be Bihar és 
az ország irodalmi életébe. A több mű között kiemelten 
emlegetjük a Kádár Istvánról írt munkáját, a Bessenyei 
drámát és a figyelmesek olvashatták néhány éve 
Ostváth Pálról szóló regényét a Szuperinfóban. Ezek a 
folytatások később eltűntek, de a történet „újjászületett”, 
hiszen Kocsis Csaba megírta „A legelső pandúr” című 
regényt, ahol Ostváth Pál életéből közöl izgalmas 
fejezeteket, ízléses betyárromantikával fűszerezve. A mű 
megszületésénél bábáskodott Körmendi Lajos, aki már 
nem örülhetett velünk és Böszörményi Zoltán az Irodalmi 
Jelen Kiadó főembere.
   Az előzmények után találkozhattak a Sinka István 
Könyvtárban az érdeklődők a kvaterkázásra invitáló 
Kocsis Csabával és jó barátjával, a kérdezgető Bíró 
Gyulával.
  Ostváth Pál megismertetéséhez nagyban hozzájárult a 
Bihari Önkormányzatok Szövetségének könyve, mert 
megjelentették a „Bihar Vármegye Sárréti Járása” című 
Ostváth Pál könyvet, hiszen a sokoldalú ember úgy 
ismerte a Sárrétet, mint a tenyerét. Erre az is módot adott, 
hogy igen sok sarja volt a családnak, akik „belakták” 
Bihart és a Sárrétet. Megtudta, megtapasztalta, hogy 
igen rossz a közbiztonság, így vált tudatosan pandúrrá. A 
betyár és a pandúr közötti egyensúlyteremtésnek 
mestere volt. „Pandúrkorom emlékei” címmel könyvet is írt 
élményeiről.
  A regényben megjelennek a jószándékú betyárok, 
akiket jól ismertek a sárréti emberek /Kis Víg Miska, 
Kincsem Pista/. A tordai parasztköltő megénekelte az 
utolsó környékbeli betyárt, Vitális Imrét is.
  A beszélgetőtársa, Bíró Gyula biztatta is a szerzőt, 
hogy vigye tovább más munkáknál „A legelső pandúr” 
hőseinek sorsát. Reméljük így lesz és mi olvasók ezután is 
izgulhatunk a sárréti lápivilágban bolyongó, színes életű 
emberek kalandjait olvasva. Azoknak a sorsát, akik 
nemcsak betyárkodtak, hanem a szabadságharcból is 
kivették részüket.
   Kedves Kocsis Csaba! Szurkolunk, hogy jöjjön a tizedik 
kötet! 
                                                              Harasztosi Csaba

Pandúrok és szeretetre méltó betyárok
- Kocsis Csaba legújabb könyvének bemutatója -
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Számot adtak a bihariak
  Sorrendben a 14. Bihari Számadó Napokat rendezték 
meg a Kabos Endre Sportcsarnokban, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui 
Területi, illetve a megyei Agrárkamara szervezésében.
   A minden eddiginél több, összesen 65 kiállító, 
határon innen és túlról érkezett portékájával, ahol a 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. is bemutatkozott. 
Török István, a kamara területi alelnöke, 
köszöntőjében elmondta: kiváltságos helyzetben 
van Berettyóújfalu, mert az öt vidéki területi kamara 
egyike itt működik, s hozzáértő szakemberek állnak 
a térség vállalkozói segítségére. A mostani 
számadás kapcsolati tőkét és szakmai információ-
szerzést is jelent hangsúlyozta Török István. 
   A Kapornai Judit intézményi irodavezető elnökle-
tével zajlott zsűrizés után gazdára találtak a Vásári 
és Termék-díjak. Előbbit testvérvárosunk, Margitta 
nyerte, második Bottó Gabriella virág-
kötő és a Bihari Természetbarát Egyesület közös 
standja, harmadik a derecskei Szatmári Ferenc 
kosárfonó ízlésesen összeállított vesszőbútorai. 
Oklevéllel díjazták az olasz testvérváros, Porcia 
kiállítását, a Bessenyei György Szakközépiskola 
Eötvös József Tagintézményét, illetve a furtai Juhász 
Erzsébet Hagyományőrző Egyesületet.
    Termékdíjas lett a derecskei Fórián Károly csiszolt 
üveg tárgyaival, második a Laboncz Kft. hőszigetelt 
bejárati ajtóival, harmadik a Berettyóújfalu és 
Vidéke Méhész Egyesület méztermékeivel. Oklevél-
lel ismerték el Németh László képeit, Báthori Sándor 
bútorait és Balázs József kerámiáit. Az idei Nyíri 
István díjat a Nyeste és Nyesténé Kft. kapta. Az 
Agrárkamara díját érdemelte ki a már korábban 
kitüntetett méhész egyesület. 
 Muraközi István polgármester a színpadról 
köszöntötte a kiállítókat és érdeklődőket. Beszédé-
ben elmondta: a város éves rendezvény naptárá-
ból nem hiányozhat a Bihari Számadó Napok, 
hiszen minden gazdasági nehézség ellenére 
Berettyóújfalu a térség legdinamikusabban fejlődő 
városa, s a felvonultatott termékek azt bizonyítják, 
hogy a vállalkozók, kézművesek sikerrel küzdenek 
meg a kihívásokkal. A 14. alkalom emlékére a helyi 
kamarai elnöknek, Balogh Sándornak egy jelképes 
személyi igazolványt nyújtott át a polgármester. 

Az Igazgyöngy Portugáliában
(12th Intzernational Meeting Of Juvenuille Art)

   Évek óta hagyomány, hogy igazgyöngyös gyerekek képviselhetik 
Magyarországot Portugáliában egy nemzetközi rajzversenyen. Idén két 
berettyóújfalui tanuló Nagy Vivien Olívia, Bodnár Brigitta és Berényi Anna 
tanár kapott meghívást Evorába. A rajzversenyen orosz, kínai, ukrán, 
bulgár gyerekekkel mérték össze tudásukat és tehetségüket. A versenyt 
megelőzte egy pályázat, amelyen Bodnár Brigitta aranyérmet kapott. 
Evorában a díjkiosztó ünnepségen Vivien egyik rajza különdíjas lett.

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

Osztálytalálkozó 

   Az ország legkülönbözőbb helységeiből érkező, 
az Arany János Gimnázium egykori IV. C osztály-
ban, 1961. június 7-én érettségizett volt diákok 
találkoztak a berettyóújfalui Hullám étteremben.
  Az összejövetelen nagyon kellemes hangulatban, 
nem is az érettségi óta eltelt 50 év történetei voltak 
a beszélgetés középpontjában, hanem inkább a 
közösen eltöltött négy gimnáziumi év élményeit 
elevenítették fel, a kinek-kinek kellemes vagy 
kellemetlen emlékek legérdekesebb anekdotáit 
elmesélve. Az idő mindent megszépít, még az öt 
évtizeddel ezelőtti kellemetlen diákemlékek is lelket 
melengető szórakoztató történetekké váltak.
  Pár gondolat a IV. C osztályunkról: Harmincan 

érettségiztünk, az utolsó hagyományos értelemben 
vett humán tagozatos osztályban, közülük 
tizenöten kitűnő vagy jeles eredménnyel! Egy 
kivétellel később mindenki egyetemi vagy főiskolai 
diplomát szerzett.
    Az osztály tagjainak több mint fele pedagógus-
pályát választott, többen orvosok és mérnökök 
lettek. Érdemes megemlíteni, hogy a tanári 
diplomát szerzett diáktársak közül többen 
berettyóújfalui iskolákban tanítottak, hárman pedig 
városunkban intézményvezetői feladatot is elláttak.
 Az ízletes ebéd elfogyasztása után baráti 
beszélgetések zárták a találkozónkat.
Az elválás egymástól könnyes szemmel történt, de 
abban a reményben és hitben, hogy ismét találko-
zunk, nem megvárva az újabb öt év elteltét!

Kogyilla Árpád

Meghívó
A Nemzeti Vese Program keretén belül az ÉDES egyesü-
let meghirdetéseben, nem csak a cukorbeteg 
tagtársaink részére, hanem cukorbeteg vagy magas 
vérnyomásos emberek  számára is ajánljuk következő 
programunkat. November 10-én 15 órától nefrológus 
előadáson és azt követően vese szűrésen vehet rész 
minden megjelent környékünkön élő. A felhívást a 

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségétől kaptuk, 
melynek szívesen teszünk eleget.  Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a Nadányi Z. Művelődési Központba.
Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig 
Közhasznú Egyesület
Elérhetőségünk: 402-567 vagy 06 20 221 96 21 
edes.berettyoujfalu@gmail.com

(x)
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    Születtek
Október
3. Fekete Lili (Fekete András – Eszenyi Katalin)
3. Lisztes Csaba (Lisztes Csaba – Szabó Edina)
3. Lisztes Dóra (Lisztes Csaba – Szabó Edina)
Budapest XII. kerületben született
Szeptember 30. Vadon Balázs Ferenc 
(Vadon Norbert – dr. Kertész Veronika)

     Házasság
Október
8. Hodosi László Bálint – Szabó Enikő
14. Barizs János – Zsolnai Erzsébet
21. Erőss Attila – Nemes Tünde

    Elhunytak
Október
12. Ács Tibor László (1914)
12. Tikász Ibolya Edit (1955)
13. Szabó Gyula (1938)
16. Laczkó Sándorné Jankuly Valéria (1960)
17. Mikula Irén (1962)

Szeptember 11. Szémán Sándorné Ujhelyi 
Piroska (1936)

Anyakönyvi hírek

(x)

október havi programjai
November
14. 17 óra Kárpáti Gusztáv 
       Holló László díjas festőművész 
      „70 év” című kiállításának megnyitója, 
       Nadányi Zoltán Művelődési              
       Központ Bihar Vármegye Képgaléria 
29. 11 óra Ifjúsági Hangversenysorozat I. 
    „A Rézmacskák visszatérnek” népszerű  
     filmzenék a DE Zeneművészeti Kar rézfúvós   
     és ütős együttesének előadásában
     Nadányi Zoltán Műv. Központ nagyterme 
     Bérlet 1000 Ft/3 előadás/fő
     Jegyár 400 Ft/fő
December
6. 17 óra Mikulás ünnepség 
    „A tükrös szívű huszár” mesejáték-          
     bábjáték a Szeredás Együttes       
     előadásában, Nadányi Zoltán Műv. Központ

8-10 Karácsonyi Vásár 
     Nadányi Zoltán Művelődési Központ
     Várjuk árusok jelentkezését a 
    54/500-022-es telefonszámon

Bérletes előadás sorozat a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban. 

Program a 14. oldalon

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város 

havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Rácz Katalin

Munkatársak: Nyírő Gizella, Rinyu Sándor
Szerkesztőségi titkár: Kundráth Andrea

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

Telefon: 06/54 500-299.
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

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

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

A Nadányi Zoltán 
 Művelődési Központ 

Az 1993 óta működő Bihari Diabétesz Egyesület 
vezetősége tisztelettel meghívja tagjait és minden 
kedves érdeklődőt a 2011. évi közgyűlésére és a 
Diabétesz Világnapi rendezvényére.
Helye: Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
Nagyterme, Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.
Ideje: 2011. november 16. 14 óra
Vendégeink: 
    Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
    Muraközi István polgármester
    Dr. Muraközi Zoltán 
    a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója
Program:
A cukorbetegség gasztroenterológiai vonat-
kozásairól Dr. Szegedi László osztályvezető 

főorvos, a nehezen beállítható cukorbetegség 
néhány kérdéséről Dr. Nagy Bertalan diabetoló-
gus főorvos tartanak előadást.
Balogh Sándorné egészségnevelő dietetikus 
étrendi és életmód tanácsokkal látja el a 
rendezvényen résztvevőket.
A rendezvény időtartama alatt vérnyomás- és 
vércukormérés is lesz.
Hagyományunkhoz híven a Bihari Diabétesz 
Egyesület tagjai részére 50 %-os árkedvezményt 
biztosít diétás termékek vásárlásához, érvényes 
tagsági könyv és vásárlási kupon bemutatása 
ellenében, 12 órától a készlet erejéig.
Összejövetelünket kulturális műsorral színesítjük.

Mindenkit szeretettel vár a Bihari Diabétesz 
Egyesület Vezetősége.

MEGHÍVÓ

A gyászoló család a rokonok, a hajdani 
magyarországi tanítványok és a sok jó barát 

nevében is tudatja, hogy

KOVÁCS KÁLMÁN ATTILA
(1943.febr.1. - 2011.szept.27)

karnagy, zenetanár,
a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar alapító 
karmestere, a Zeneiskola volt igazgatója, az 

Edmontoni (Alberta, Kanada) Magyar 
Református gyülekezet kántora és örökös 

presbitere, a Strathcona Presbyterian Church 
kántora, a magyar zene- és a Kodály-módszer 
albertai hirdetője és tanítója - Edmontonban 

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Tovább épül a kerékpárút

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

  Mint már korábbi lapszámainkban hírül adtuk, 
Berettyóújfalu Város önkormányzata eredmé-
nyesen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez a „Kerékpárhálózat fejlesztése” című 
pályázati kiírására.
  A „Kerékpárút építése Berettyóújfalu József 
Attila, Népliget, Toldi és Dózsa György utcáján”
című, ÉAOP-3. 1. 3./A-09-2009-0010 azonosító 
számú projekt 95%-os támogatási intenzitás mellett
122.454.640 Ft összköltségből valósulhat meg, 
melyből a támogatás összege 116.331.907 Ft.
  A munkálatok ez év májusában kezdődtek. A 
Dózsa György és a József Attila utcákon már 
elkészültek az útszakaszok, a Toldi utcán csak az 

aszfaltozás hiányzik. A Népliget utcai szakaszra 
nyomvonalváltozás bejelentés történt, melynek 
jelenleg az építési engedélyére várnak a Közleke-

dési Felügyelettől. Mivel ezen a szakaszon történő 
változás a csapadékvíz hálózatot is érinti, ezért 
vízjogi engedély beszerzése is szükséges, mely 
szintén folyamatban van. Az engedélyek beszer-
zése után erre a szakaszra újabb közbeszerzési 
eljárás után tud a nyertes kivitelező hozzákezdeni 
a szakasz megépítéséhez. A beruházás várható 
befejezése 2011. december.
  Az Önkormányzat célja, hogy e beruházás által 
fejlessze a város kerékpáros forgalmának 
infrastruktúráját, valamint hogy a város lakóit erre 
a környezetbarát, egészséges közlekedési módra 
ösztönözze.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

 



 
Aranysörét Horgász- és Vadászbolt

Bessenyei ltp. 31/a Tel.: 54/400-231
info@vdaszat-vadaszbolt.hu

Horgászcikkek, vadászati fegyverek és lőszerek, 
ruházat és egyéb kiegészítők.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 
lőfegyverekből 5 %

 
Pethouse Állatorvosi Rendelő

Kossuth u. 68. Tel.: 70/591-2000
Kutyák, macskák és egzotikus állatok kezelése, 

vizsgálata, oltásai. Műtétek: ivartalanítások, hasűri 
operációk és császármetszés.

„Meleg szívvel a hideg orrokért”
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: Vizsgálatok, 

oltások és kezelések árából 20 %

 
B-IFOKSZ Kft.

Mártírok u. 1/8. 54/501-700; 06-70/284-8545
bifoksz@fibermail.hu

Számítógépek, kiegészítők, nyomtatók és 
kellékanyagaik forgalmazása. Rendszerfelügyelet, 

hálózatok kiépítése és karbantartása.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 

szolgáltatásra 25 %; termékekre 5 %

 
Papír-írószer-nyomtatvány

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

 

Angol Piac Outlet
Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 06-30/278-6598

angolpiac.bujfalu@gmail.com
Kiváló minőségű, csomagolássérült, külső 

esztétikai hibás és használt háztartási 
kisgépek, szerszámok, babaholmik, játékok.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %
  

 Órás Műhely
Bessenyei ltp. 26. Tel.: 06-30/518-1875

Órajavítás, szíjcsere, elemcsere
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Biharkert 2008 Kft.
Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 

54/404-220; 06-70/316-4112
biharkert2008@gmail.com

Vetőmagok, műtrágyák, tápoldatok, 
növényvédőszerek, gyomírtók, szerszámok, 

szerszámnyelek, fóliák, gumicsizmák, 
öntözéstechnika, uszodatechnika, rágcsálóírtók.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Gabi Boltja
Kossuth u. 44. Tel.: 06-30/252-7027; 

06-30/481-6381
gabo7373@freemail.hu
Nálunk a virág a világ!

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

Bihari Reklám Kft.
Millennium u. 1. Tel.: 54/401-600; 06-30/9439-700

bihari@euroweb.hu
Nagyméretű nyomtatás (ponyva, öntapadó, papír), nyomdai 

munkák, kül- és beltéri dekoráció, autódekoráció, 
pólófeliratozás, ajándéktárgy feliratozás, bélyegző, kitűző 

készítés, reklámtábla, térbetű készítés, molinő, zászló.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

  

Papír-írószer-nyomtatvány
Kossuth u. 39. Tel.: 54/400-151

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

 

Obersolar Kft.
József Attila ltp. B/1 Tel.: 06-70/578-0272

info@obersolar.hu
Cégünk nyálszárók, árnyékolók forgalmazásával, 
szakszerű beépítésével foglalkozik elérhető áron. 

(O)BERSOL = BIZALOM
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %
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Baromficentrum 2003 Kft.
Dózsa Gy. u. 88. 54/401-153

baromficentrum2003@gmail.om
Vállalkozásunk mindenféle húsáru, 

mirelit, füstölt áru kis- és 
nagykereskedésével foglalkozik. 

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 3 %
  

Munkaruhabolt
Dózsa Gy. u. 34/4 (Penny mögött) 

Tel.: 54/401-170
munkaruha2003@citromail.hu

Munkaruházat, védőeszköz, vadász-
ruházat és extra méretű férfi ruházat.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Berettyó Szín-Ház Kft.
Toldi u. 4. Tel.: 54/405-030; 30/322-3105

Kül- beltéri falfestékek, zománcok, 
festékszerszámok, segédanyagok. Az akciós 
termékekre nem vonatkozik a kedvezmény.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 5 %

Számítógépház
Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 54/400-941; 30/316-5756

info@szamitogep-haz.hu; www.szamitogep-haz.hu
Számítógép, laptop alkatrészek kiskereskedelme. 

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 
a szervízdíjból 10 %

MOMO Divat Outlet
Mártírok u. 1

momogyermekruhazatdivatoutlet@gmail.com
Női és férfi ruházat, 

világmárkák outlet áron.
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %  

Bűbáj Szolárium
Dózsa Gy. u. 8-10. Tel.: 30/405-2712

tagagyorgy@freemail.hu
Szolárium szolgáltatás.

Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10 %

RÉ-VET Állatgyógyászat
Milleniumi út. 8/a Tel.: 30/645-1094

reszeszandrea@freemail.hu
Állatorvosi vizsgálat, kezelés, 

védőoltások beadása
Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: az 

állatorvosi ellátás áraiból 10 %

A Bihari Hírlap következő 
számaiban részletesen is 

olvashatnak 
Berettyóújfalu Kártya 

partnereinkről.
További elfogadóhelyek 

jelentkezését várjuk 
a Nadányi Zoltán 

Művelődési Központ 
ügyfélszolgálati irodájában.

Tel.:54/ 500-023

Otti-Geo Földmérő Kft.

Kádár u. 87. Tel.: 30/696-3722
Földmérés, ipari- és útépítési geodézia, 

telekalakítási munkák.
Berettyóújfalu Kártyakevezmény: 5 %



"BERETTYÓÚJFALU KÁRTYA" IGÉNYLŐ LAP          

Név előtag:

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

Sorszám:

Keresztnév:

Fér�

Születési hely /  dátum:

    Hely: Nap:

Lakóhely/ideiglenes lakóhely: Város:

Út, utca, krt, tér, egyéb:

Házszám:

Névnap*:

Telefonszáma: E-mail:

13.       NYILATKOZAT

A Berettyóújfalu Kártyámat a mai napon átvettem:

Berettyóújfalu kártya személyes igénylőlap

1. 2. Vezetéknév:

3.

Születéskori név:4.

Anyja leánykori neve:5.

Neme - tegyen X-et a megfelelő helyre6. Nő

7.

Hó:Év:

8. Irányítószám: 4100 Berettyóújfalu

húzza alá vagy írja be a megfelelőt

Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

9. Hó: Nap:

10. 11.

12.        Kártyaátvétel módja: Személyes Postai út

Alulírott, ………………………………………………………………………   a Berettyóújfalu Kártya igénylésével összefüggésben 
az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Kijelentem, hogy a Berettyóújfalu Kártya Általános Szerződési Feltételeit megismertem, rendelkezéseit megértettem, 
azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Kijelentem, hogy a jelen Igénylő lapon megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a Rendszergazda az általam rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megismerje, 
kezelje és felhasználja a Berettyóújfalu Kártya kiállítása és felhasználási jogosultság ellenőrzése, továbbá 
a Berettyóújfalu Kártya által igénybe vehető kedvezmények érvényesítése, regisztrálása céljából és ahhoz kötötten.

Nem járulok hozzá, hogy a Berettyóújfalu Kártya hírlevelét és a kapcsolódó egyéb kommuniká-
ciós anyagokat a Rendszergazda a fent megadott elérhetőségeimre eljuttassa.  

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

Személyes átvétel esetén kitöltendő:

Dátum: ………………………………………………………                  Aláírás: ………………………………………………………

* Kitöltése nem kötelező.

Ügyintéző tölti ki:

Bemutatott okmány típusa: 

                   

Adminisztrátor kódja:

                                              vezetői engedély:

                                                       lakcímkártya:

     személyi igazolvány:

                              útlevél:
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A kilencedik Regionális Simonyi Napok keretében 
zászlóátadási ünnepségre került sor a partiumi 
település római katolikus templomában október 
első vasárnapján.

   A Pro Patria Alapítvány és a Szentjobbi Huszár 
Hagyományőrző Egyesület szervezésében 
megrendezett ünnepség szentmisével kezdődött, 
melyet Tempfli József nyugalmazott római 
katolikus megyéspüspök, szentjobbi apát 
celebrált. A püspök arra hívta fel az ünneplők 
figyelmét, hogy életükben a legfontosabb a 
hitbéli kötelesség teljesítése. 
   A Pro Patria Alapítvány Simonyi Óbester 
Regionális Szervezetének elnöke, Emődy Dániel, 

a Szentjobbi Huszár Hagyományőrző Egyesület 
elnökének, Zatykó Istvánnak – aki a település 
polgármestere is – egy gyönyörűen hímzett 
zászlót adományozott. A zászlóra elsőnek Pálfi 
Anikó, Berettyóújfalu alpolgármestere, mint 
zászlóanya, szalagot kötött. Őt követte Dunai 
Péter, hazánk kolozsvári konzulja, Jantyik Zsolt, 
megyei közgyűlési tag, Szabó Ödön, az RMDSZ 
Bihar megyei ügyvezetője, Adorján Csaba és 
Szoboszlai Endre, a debreceni huszárbandérium 
képviseletében, valamint Rogovich Lajos, a Pro 
Patria Alapítvány alelnöke.
   Az ünnepség a Simonyi Óbester emléktáblánál 
folytatódott, ahol Meleg Vilmos Magyarnak lenni 
című verses összeállítását adta elő, majd Dunai Péter 
konzul a huszárság történetét ismertette, illetve 
méltatta a legvitézebb huszár, Simonyi József bátor, 
vakmerő életútját, melyről néphagyományok sora 
szól. „Simonyi Óbester életútja segít magyarsági-
dentitásunk megőrzésében, hitet ad arra, hogy 
nemcsak múltunk van, hanem jövőnk is lesz. 
   Nagy Csaba tárogató művész játéka alatt 
koszorút helyezett el többek között Jantyik Zsolt 
és Pálfi Anikó, valamint a helyi, bihardiószegi, 
szovátai, debreceni huszárok képviselete.
  Az esemény zárásaként a közreműködőknek    
Emődy Dániel oklevelet, emlékplakettet nyújtott át.

   

Zászló a szentjobbi huszároknak

A 7. oldalon már beszámoltunk, hogy a 
Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület megkapta 
„Az Év Polgárőr Egyesülete” címet. A neves 
elismerést Mazács Ferenc a helyi polgárőr 
egyesült elnöke és Bottó Gabriella helyi és 
megyei alelnök mutatta be. Muraközi István 
polgármester és Lingvay Csaba alezredes 
egyetértettek abban, hogy kemény és 
összehangolt munka eredménye ez az elismerés. 
Megerősítés abban, hogy jó úton halad az 
egyesület. Elhangzott, a polgárőrség és a 
rendőrség jó együttműködését a következő 
statisztikai adatok is alátámasztják. Összbűn-
cselekmények száma 2008-hoz képest (amely 
évben kiugróan magas volt a elindított eljárások 
száma) 26%-kal, 2010-hez viszonyítva pedig 
11%-kal csökkent. Hasonló számadatok jellemzik 
a vagyon elleni bűncselekményeket is, 2008-at 
figyelembe véve 28,7%-kal, míg 2010-hez 
képest 13%-kal csökkent a bűntettek száma.

Az idei évad egy helyi 
alkotó, a fiatal Ujhelyi 
Sándor festőművész 
kiállításával vette kez-
detét a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ   
Bihar   Vármegye Kép-
galériájában. Első pil-
lantásra: fák.  Élettől 
vibráló, üde zöldek, 
nyugodt, méltóságteljes 

barnák, tiszta fehérek. Sokszor beszélgettem a művésszel a kiállítást 
megelőzően művészetéről, ezen eszmecserék s a látott képek hatására különféle 
benyomások alakultak ki bennem, melyeket szeretnék megosztani Önökkel. 
Bizonyára akad olyan lélek, kinek nyitott a szíve, hogy befogadja, s talán 
szomjazik a lelke a tiszta forrás után.
Folyton fürkésszük az élet titkait, görcsösen érteni, tudni akarjuk annak 
összefüggéseit és csodálkozunk, hogy falakba ütközünk. Könyvtárnyi 
irodalmat, tényanyagot raktározunk zavarodott elménkben, mert 
elhitetjük magunkkal, hogy közelebb visz a megoldáshoz, s megfejthetjük 
az élet értelmét. Bonyolult filozófiai képzetekkel azonosulunk, illúzió-
világokat építünk, álbiztonságba helyezve ez által lényünket, mégis 
csalódottak leszünk. Szabadság után sóvárgunk, mégis hitrendszerek 
börtönébe zárjuk lelkiségünket. Végül belebetegszünk a lelki talajtalan-
ságba és zavarodottságba. Szétesettségünkben az egységet, harmóniát, 
életünk teljességét szomjazzuk. Mégsem találjuk az oda vezető utat. 
Talán, mert rosszul keressük. Félelmünkben, melyet titkolni igyekszünk a 
világ és magunk előtt, uralmunk alá hajtjuk a természetet, nem alázatos 
tisztelettel fordulunk felé, hanem kizsákmányoljuk, mert elhomályosodott 
tekintetünk elhiteti velünk, hogy biztonságos számunkra a hatalom fényé-
ben tetszelegni. És persze végtelenül sajnáljuk magunkat, mert az élet 
igazságtalan, a természet pedig időről-időre arcul csap minket arcátlan-
ságunkért. Gőgösségünkben nem vesszük észre, hogy a természet, tőlünk 
függetlenül, tökéletes harmóniában létezik. Nézzünk csak meg egy fát! 
Nem ismer öncélúságot, nem szorítja ki önzésből fa-társait a létezésből. 
Önmaga fizikai megnyilvánulásán messze túlmutat, mert tudja életének 
valódi, magasabbrendű értelmét. Nem önmagáért létezik, hanem az 
életet szolgálja, alázattal és végtelen türelemmel. Sűrű lombkoronája 
madarak otthona, csodálatos zöld leveleivel az élethez elengedhetetlen, 

friss oxigént biztosít a föld élőlényei számára. Ideje lejártával, készség-
gel, zokszó nélkül áldozza fel magát az életért. 
No persze ez így nem teljesen igaz. A lélek és a szellem állapotának, 
fejlettségének, tisztaságának stációi vannak. Ki itt, ki ott tart a fehérhez, 
a fényhez vezető úton, aminek igazából nincs is jelentősége, csak időbeli 
tényező ez a különbség, ami emberi találmány. Ha valaki már keresi az 
utat, mely a célhoz, az élet teljességének megragadásához vezet, 
felismeri, hogy a legfőbb, legtisztább tanító: maga a természet. Tisztán 
hordozza minden eleme az élet törvényszerűségeit, együtt áramlik az 
élettel, nem lázad, mert tudja, önmagában nem létezhetne, csak a 
természet többi elemével összefüggésben, kölcsönhatásban. Nekünk, 
embereknek pedig nem az a feladatunk, hogy Istent játszva legyőzzük a 
természetet és embertársainkat, hanem, hogy alázattal felnőjünk hozzá 
és megértsük, mi sem létezhetünk a másik nélkül. Ha végigjátszottuk az 
élet játékát, úgyis lelkünk érdemei szerint kerülünk vissza az élet állandó 
körforgásába. Megtisztulva szenvedéseinktől a zöld által, belegyöke-
rezve a barnába, előbb vagy utóbb, úgyis mind a fehérbe jutunk.
Én ezt tanultam Ujhelyi Sándor berettyóújfalui festőművész alkotásaitól, 
vagy legalábbis az én lelkemnek erről meséltek…              

Szatmári Kinga

Ujhelyi Sándor festőművész kiállítása a Bihar Vármegye 
Képgalériában

Polgárőr kitüntetés



Tudományos üléssel ünnepelt a kórház  

  A zsúfolásig megtelt Dr. Böszörményi Nagy 
Géza teremben megjelenteket – köztük a 
jelenlegi és korábbi kórházvezetőket – Muraközi 
István polgármester köszöntötte. A polgármester 
példaértékűnek nevezte a megemlékezést, mely 
tudományos üléssel párosult. Mint fogalmazott, 
születésnapra ajándékkal illik jönni, ám most az 
ajándék késik, ugyanis a kórház előtti Orbán 
Balázs tér elkészülte és átadása november 
30-a, tehát azt a kis időcsúszást elfogadhatjuk. 
  Az önkormányzat hosszú távon is számol a 
kórházzal, ennek ékes bizonyítéka a hamarosan 
megkezdődő tömbösítési beruházás, melynek 
átadásával ünnepelhetjük a következő születés-
napot. A továbbiakban reményét fejezte ki a 
polgármester arra vonatkozóan, hogy a 85-ik, 
90-ik és 100-ik születésnapot is együtt fogják 
megünnepelni, hiszen a legfontosabb ajándék: 
hinni jövőnkben!
  A mikrofonhoz lépő főigazgató, Muraközi 
Zoltán, feltette a kérdést: mit is ünneplünk most? 
A válasz: magunkat, azt a közösséget, amely 
létrehozta és működteti a kórházat. – „Azokról is 

meg kell emlékeznünk, akik már nincsenek 
köztünk. Mert aki a múltját nem tiszteli, az a 
jövőt nem érdemli” – intézte a jelenlévőkhöz a 
főigazgató. A jelenről elmondta: életerős egész-
ségben van a kórház, a jövőről pedig 
bejelentette: az újfalui kórház rajta van az 
egészségügy leendő térképén, változatlan 
struktúrában számít a kormányzat az intéz-
ményre. Mindenkinek megmarad a státusza, s 
nem vesztese, talán nyertesei leszünk az átalakí-
tásnak – vetítette előre. A nagyberuházás két 
héten belül elkezdődhet, elkészülte után pedig 
öt évig fenn kell tartani, tehát addig sorsunk 
biztosított – nyugtatta meg a dolgozókat a 
főigazgató. 
  Szakdolgozók nélkül nincs gyógyulás, ezt 
ismerte fel Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet 
ápolási igazgató, akinek köszönhetően idén első 
ízben adtak át hat munkatársnak szakdolgozói 
díjat. Kimagasló szakmai munkájáért, elhiva-
tottságáért, emberi kvalitásáért részesült ebben 
a díjban Aburdán Zoltánné, Élesné Bedő Berna-
dett, Pap Mária Zsuzsanna, Szabó Lajosné, 
Sziklai Emőke és Bartha Barna. 
  Előadások hangzottak el a gyermekbántal-
mazásról (Borsósné Csillag Anikó), az 
agyérgörcs múltbeli és jelenlegi kockázatairól, 
kezeléséről (Túri Tamara), a betegekkel való 
kapcsolattartásról (Juhászné Gitye Ildikó), a 
pszichiátriai osztály humánerőforrásáról 
(Szatmári Csaba), valamint a betegellátást 
végzők és az ellátottak jogairól (Mezeiné 

Csicsely Mónika).
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„Kiútkereső”

  Folytatódik az úgynevezett „Kiútkereső” A 
Berettyóújfaluban élő hátrányos helyzetű 
családok adósságcsapdába kerülésének mege-
lőzősét elősegítő projekt. A témával kapcsolatos 
konferenciát a Kossuth utca 6 szám alatti Díszte-
remben tartották október 28-án.
   A „Kiútkereső” egy kísérleti program, mely az 
eladósodó, elszegényedő családoknak kíván 
segítséget nyújtani a szociális ellátórendszer segítsé-
gével, valamint új megoldások keresésével.  Prog-
ramjukban 200 hitel- és rezsihátralékos családot 
vonnak be, melyekkel egy-egy mentor heti kapcso-
latban fog állni. Egyéni és csoportos fejlesztésekkel 
segítséget nyújtanak abban, hogy pénzügyi 
helyzetük stabilizálódjon, munkavállalási, jövede-
lemszerzési képességük javuljon. Számukra 
tanácsadást, információnyújtást, ügyintézést, közve-
títést, kapcsolattartást, segítő beszélgetést 
biztosítanak 15 hónapon keresztül. 
   Az adósságkezelés mellett kiemelt szerepet kap 
a megelőzés, hogy a jövőben csökkenjen az 
eladósodás mértéke. Céljuk, hogy a családok 
önállóan is képesek legyenek változó körülmények 
között is hatékony háztartásgazdálkodást folytatni, 
ezáltal élethelyzetükön javítani. Ügyfeleik minden 
esetben adósságrendezési tanácsadást kapnak, 
mely egyfajta együttgondolkodás az ügyféllel 
hátralékának rendezése érdekében.
  A konferencián Ökrös Zoltán jegyző köszöntője 
után előadásokat hallhattak az érdeklődők. Az 
adósságkezelés fejlődéséről Berettyóújfaluban 
Bónácz Ildikó a Bihari Szociális Szolgáltató 
Központ adósságkezelési tanácsadója számolt 
be. Az E-on képviseletében Mezősi Melinda a 
kártyás fogyasztómérők kihelyezésének lehető-
ségeiről tartott előadást. Bacsó Nándor a HÉRA 
Alapítvány ügyvezető igazgatója a szociális 
rászorulók energiatámogatásairól beszélt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai                             

Erdélyi Gábor-díj – 2012.
Felhívás javaslattételre

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete 
szól a Képviselő-testület által alapított kitünte-
tések odaítéléséről. 
E rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az „Erdélyi 
Gábor-díj” kitüntetés annak a Berettyóújfa-
luban élő és alkotó személynek, illetve csoport-
nak adományozható, aki, illetve amely tevé-
kenységével a város kulturális életét gazdagí-
totta, vagy a közművelődés területén szolgálta, 
szolgálja az itt élőket. 
A kitüntetés 3 évente egy személynek, illetve 
csoportnak adományozható, és a Magyar 
Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó 
ünnepi rendezvényen kerül átadásra. 
A Képviselő-testület a 2011. decemberi ülésén 
dönt az Erdélyi Gábor-díj odaítéléséről. 
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben az 
elismeréssel kapcsolatban javaslatuk van, azt  
írásban, indoklással, 2011. november 30-ig 
beérkezően szíveskedjenek benyújtani az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére: 
Postán: 
Muraközi István polgármester 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. 
E-mailben:  murakoziistvan@berettyoujfalu.hu 

    A napokban lett 83 éves a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, mely a jeles napot tudományos 
konferenciával és szakdolgozói elismerések átadásával ünnepelte meg.

„Rózsaszín Séta”
„A gyógyulni akarás a gyógyulás része.”

                                                                    (Seneca)

 A Berettyóújfalui Emlő Klub szervezésében, 
október 7-én, pénteken rendezték meg a „Rózsa-
szín sétát”, a mellrák elleni küzdelem jegyében.
 A Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi 
Gábor termében rövid előadást hallhattak az 
érdeklődők. Kéri Ibolya, a Magyar Rákellenes Liga 
vezetője elismerését fejezte ki, hogy ilyen szép 
számban összegyűltek és elmondta a helyi közös-
ségszolgáló erők rendkívül fontosak egy ilyen 
kezdeményezésben.  
 Kóti Csaba főorvostól szakmai betekintést 
nyerhettünk a rákos megbetegedés, azon belül 
is az emlőrák kialakulását, kezelését illetően. 
Természetesen ő is a szűrések fontosságára és a 
megelőzésre hívta fel a figyelmet.
 Az emlőrák elleni világnap alkalmából rendezett 
figyelemfelkeltő sétáról nem hiányozhatott a két 
szimbólum, a rózsaszín szalag és a léggömb sem. 
Így indult a népes társaság útjára a Szent István 
térre, ahol elengedték a szívhez szóló üzeneteket 
tartalmazó rózsaszín léggömböket.

Közhasznúsági jelentés
A Segítő Kezek Alapítvány köszönetet mond 
azoknak, akik adójuk 1%-val támogatták tevé-
kenységünket 2010-ben. Alapítványunk munkáját 
közhasznú formában végezte.
Összbevétele: 578.856 Ft
Összes költségráfordítás: 413.210 Ft
Tárgyévi eredmény: 165.646 Ft
Szja 1%: 153.320 Ft, mely összeget az Arany 
János Gyermekotthon lakói szabadidős és kulturá-
lis programjainak finanszírozására fordítottunk.
                  Zámecsnikné Bezerédi Anikó Kuratóriumi elnök

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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   Olasz, francia, német, horvát, román szavak 
„zavarták meg” Biharország fővárosának, 
Berettyóújfalunak amúgy is pezsgő hétköznap-
jait. Tíz európai város küldöttsége vett részt „A 
víz, mint gazdasági tényező” nevet viselő 
konferencián, illetve a kísérő rendezvényeken.
  A konferenciát az Európai Unió által támoga-
tott „Európa a polgárokért – Testvérvárosi 
Hálózatok” pályázat keretében rendezték meg 
október 12. és 14. között. Mint azt Nagyné 
Székely Katalin aljegyzőtől megtudtuk, az 
olaszországi Sacile város önkormányzata által 
elnyert „Welcome – a víz, mint városokat 
összekötő elem” című pályázat célja az, hogy az 
abban résztvevő városok polgárai a víz, mint 
mindenütt meglévő központi elem kapcsán 
megismerjék egymás értékeit, és kerüljenek 
szorosabb kapcsolatba, ami által erősödik az 
európai állampolgári együttműködés. A 
pályázatban résztvevő városok: Sacile, Brugn-
era, Porcia, Caneva, Fontanafredda 
(Olaszország), Berettyóújfalu (Magyarország), 
Novigrad (Horvátország), Spittal (Ausztria), La 

Reole (Franciaország) és Margitta (Románia). 
  A berettyóújfalui konferencián a megjelenteket 
Muraközi István polgármester köszöntötte, aki 
elmondta: városa évezredek óta együtt él a 
vízzel – jelesül a Berettyó folyóval – ami 
nevében is szerepel. Nem szabad azonban 
elfelejtkezni a felszín alatti vizekről sem, hiszen 
a termálvíz fontos gyógyászati szerepet tölt be. 
Vitányi István országgyűlési képviselő szerint a 

konferencia valódi összekötő hidat jelent az 
európai állampolgárok között, hiszen az újfalui 
termálvíz a város sikertörténete, amit megta-

pasztalhatnak a vendégek. – Vigyék el hírünket, 
hozzanak el minél több polgárt városunkba! – 
ajánlotta a vendégek figyelmébe.
   Tóth Attila, a megyei önkormányzat alelnöke 
kiemelte: a termálvíz hasznosítása igen fontos 
stratégiai ágazat, ezt ismerte fel Berettyóújfalu is, 
amikor idén felújította s átadta a Bihari Termál-
ligetet. – A város a bihari térség legdinamikusab-
ban fejlődő települése, melyről a vendégek is 
meggyőződhettek – fogalmazott a politikus.
   A köszöntők után előadások hangzottak el a 
termálvíz gyógyászati hasznosításáról 
(Muraközi Zoltán, főigazgató, Gróf Tisza István 
Kórház), a geotermikus energia hasznosítási 
lehetőségeiről (Sólya László, műszaki irodaveze-
tő, Polgármesteri Hivatal), illetve Bondár Sándor 
(ügyvezető, Herpály Team Kft.) bemutatta a 
felújított strandot és termálfürdőt. 
  A három nap alatt a vendégek megis-
merkedtek nemcsak Berettyóújfalu, hanem 
Debrecen nevezetességeivel is, s ellátogattak a 
Bihari Számadó Napokra is.

Nyírő Gizella

Sacile                 Brugnera                  Porcia                     Caneva              Fontanafredda         Berettyóújfalu               Novigrad            Marghita                      Sprittal                                          La Réole                                     

 A víz, ami összeköt

Fotó: Bogya Pál

Nyugdíjas igazságügyi dolgozók találkozója

   Immár negyedik alkalommal rendezték meg 2011. 
október 14-én délután a nyugdíjas igazságügyi 
dolgozók találkozóját. 
  A megjelent nyugdíjasok, családtagjaik, meghívott 
vendégek, legidősebb és új nyugdíjasok köszöntése 
és az egyik családtag emlékezése után egy kedves 
vers hangzott el. Majd a városi zeneiskola 
növendékei adtak színvonalas ízelítőt tudásukból 
Tóth Gyula tanár vezetésével. A jelenlévőket 
megnyugvással töltötte el, hogy van jövő, ha a 
fiatalok hasznosan töltik el szabadidejüket, és ilyen 
odaadással zenélnek. Ezt követően Robert Calin 102 
éves amerikai állampolgár gondolatai hang-
zottak el, végül pedig a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre citera-
kísérettel két népdalcsokor eléneklésével teremtett 
vidám hangulatot ékes bizonyítékaként annak, hogy 
a „szépkorúak” is lehetnek kiegyensúlyozottak és 
boldogok. A pohárköszöntő után elkezdődött a 
vendéglátás Tóth Gyula zeneszolgáltatása mellett. 
Egymás után hangzottak fel a jelenlévők kedvenc 
slágerei, nótái. Az önfeledt „együtténeklés” késő este 
ért véget. Mindenki felejthetetlen élménnyel gazda-
godva tért haza. Nagy bajban vannak a szervezők: 
hogyan lehet ezt jövőre felülmúlni?

 
 

„Az életet nem a lélegzetvételek számával mérjük, 
hanem az olyan pillanatokkal, amikor elakad a 
lélegzeted. Mindannyiunknak minden napot teljesen 
végig kell élnünk.” (Robert Calin)

POSTALÁDÁNKBA ÉRKEZETT

(x)
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    Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-
Alföldi Operatív Program keretein belül meghir-
detett „Közösségi közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése a komplex programmal kezelendő 
LHH kistérségekben” című pályázati kiírás 
alapvető célja a korszerű és színvonalas helyi és 
regionális közösségi közlekedés biztosításához 
szükséges infrastrukturális feltételek javítása, 
valamint a több település együttműködésével, 
térségi alapon megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések ösztönzése.
    Mindezen célok figyelembe vételével nyújtotta 
be pályázatát Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata konzorciumi partnereivel Bakonszeg, 
Mezőpeterd és Mezősas Község Önkormányza-
tával közösen. A pályázat pozitív elbírálásban 
részesült. Az „Autóbusz állomás területének és a 
kapcsolódó infrastrukturális létesítmények fej-

lesztése” című, ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0010 
azonosító számú projekt 95 százalékos támoga-
tási intenzitás mellett 193.874.660 Forint 
Európai Uniós támogatást nyert el.
    A beruházás keretében Berettyóújfalu helyközi 
és helyi autóbusz közlekedési létesítményei 
kerülnek felújításra és átépítésre az Orbán 
Balázs téren, a Buszvég állomáson, valamint a 
Makó utcán. Mezőpeterden 2 db autóbuszváró 
felújítása történik meg, valamint a kapcsolódó 
utcák burkolatának felújítása és szélesítése is 
megvalósul. Mezősason 3 db buszváró épül, és 
egy buszváró kerül felújításra. Bakonszegen 6 db
új autóbusz megállóhely kerül kiépítésre. A 
kivitelezési munkálatok szeptemberben kezdőd-
tek, s várhatóan november végén be is 
fejeződnek. A vidéki települések közül már csak 
Bakonszeg községben folynak a munkálatok, 

Mezőpeterden és Mezősason már befejezték a 
buszvárók felújítását.
   Berettyóújfaluban, az autóbusz végállomás 
környékén is folyamatosan dolgoznak a munka-
gépek, folyik az új forgalmi rend kialakítása, 
hamarosan megtörténik az aszfaltozás is.
 Jelen fejlesztés során a települések 
együttműködésével egy korszerű és színvonalas 
helyi és helyközi közösségi közlekedés jön létre 
az infrastrukturális fejlesztések megvalósí-
tásának köszönhetően. A beruházás nagymér-
tékben hozzájárul a lakosság életszínvonalának 
emeléséhez, segítve a lakosok eljutását a 
célállomásokra, a munkahelyeikre, csökkentve a 
környezeti károkat és javítva az infrastrukturális
ellátottságot.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

 Autóbusz közlekedési infrastrukturális fejlesztések térségünkben

Köszönetnyilvánítás
Az Együtt – Értük Alapítvány nevében szeret-
nék köszönetet mondani mindazoknak, akik a 
tavalyi évben felajánlották személyi jövedele-
madójuk 1 %-kát alapítványunknak.
Az APEH által átutalt 122.910 Ft-ot fejlesztő 
játékok vásárlására fordítottuk.
Ez évben is szeretettel várjuk támogatásaikt.
Együtt- Értük Alapítvány adószáma: 
18548767-1-09
Mindennemű támogatást szívesen veszünk:
Számlaszámunk: 609000140 – 1704644

Konczné Rocska Edit a kuratórium elnöke

A „Szülők az iskoláért” Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazon 
személyeknek, akik a 2009. évi adójuk 1 %-
ával támogatták az alapítványt. Az APEH-tól 
visszajuttatott 226.388.- Ft-ot az alapítvány 
céljainak megfelelően, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tehetséges és hátrányos 
helyzetű tanulóink támogatására használta fel.
                                   Kovács Zoltán a Kuratórium elnöke                       

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az utóbbi 
időben tudomásunkra jutott, hogy Miskolc 
környékén úgynevezett „trükkös tolvajok” tevé-
kenykednek. Az ismertté vált esetekben, főleg 
időseket próbálnak megkárosítani a magukat 
TIGÁZ-szakembereknek kiadó tolvajok. Az 
elkövetők arra hivatkoznak, hogy a TIGÁZ 
megbízásából keresik fel az ügyfeleket éves 
gázkészülék ellenőrzés és CO (szénmonoxid) 
műszer felszerelése céljából. A munkáért előlegben 
készpénzt is kérnek, illetve hivatalosnak tűnő 
okmányt is aláíratnak a tulajdonossal, melyben ő 
egy későbbi fizetésre is kötelezettséget vállal.
Fontos, hogy a TIGÁZ ügyfelei csak olyan 
embernek nyissanak ajtót, és engedjék társasá-
gunk nevében eljárni, akinek személyazo-
nosságáról és szándékairól meggyőződtek! 
(Ezt elősegítendő, jelen tájékoztató anyagban 
összeállítottuk, hogy munkatársaink mely ügyek-
ben kereshetik fel ügyfeleinket.  

   
   A tudnivalókat röviden összefoglalva a két 
legfontosabb dolog: munkatársaink és megbí-
zottaink igazoló okmányokkal (igazolvány, 
megbízólevél) rendelkeznek, és kérésre ezeket 
kötelesek felmutatni; illetve soha, semmilyen 
körülmények között nem jogosultak készpénz 
átvételére vagy átadására. Amennyiben valaki 
a TIGÁZ nevében kopogtat ügyfelünk ajtaján, 
de nem tudja, vagy nem akarja igazolni magát, 
kérjük, ne engedjék be! Amennyiben valaki a 
TIGÁZ nevében pénzt kér, vagy pénzt szeretne 
átadni, ne fogadják el, ne engedjék be az 
illetőt! Ha bármilyen tevékenységünk díjköteles, 
azt mindig postai úton eljuttatott számla illetve 
csekk ellenében kell kiegyenlíteni; amennyiben 
ügyfelünk az éves leolvasás után visszatérítésre 
jogosult, az összeget mindig átutalással, vagy 
postai úton, lakcímre kézbesítve juttatjuk el. 
   Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben bár-
milyen kételyük támad, forduljanak bizalommal 
ügyfélszolgálatunkhoz a következő telefonszá-
mon: 06/40 333-338.

FELHÍVÁS
FELHÍVÁS

  Magyarország kontinentális időjárásából 
adódóan nem ritkák a nagy nyári hőségek, valamint 
a szeszélyes zord és enyhébb téli hőmérsékletek.
   A lakosság téli időjárásra való felkészítése fontos 
feladat, ami adott esetben komoly feladatok elé 
állítja, nemcsak a védekezésben, elhárításban 
résztvevő szervezeteket, hanem a lakosságot is. 
Megfelelő előrelátással viszont fel lehet rá készülni.
Kérjük a lakosságot, hogy mindig az adott 
időjárásnak, illetve az időjárási viszonyoknak 
megfelelően közlekedjen. Ha például esik az eső 
és a hőmérséklet fagypont alatti, számíthatunk 
jégréteg kialakulására. Gondolnunk kell esetleges 
szélsőséges időjárási viszonyokra is, hófúvásokra, 
hótorlaszokra, hóviharra, melyek kialakulása miatt 
fennakadások lehetnek mind a közlekedésben, 
mind az élelmiszerellátásban.
Ajánlott magatartási szabályok: 
Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel 
tudjon készülni! Tároljon otthonában egy hétre 
elegendő élelmiszert az egész család számára. 
Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, 
ha csecsemő van a családban, számára tápszerek. 
Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről. Gép-
kocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szüksé-
ges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban 
van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez 
szükséges felszereléssel, viszont ebben az esetben 
sem tanácsos egyedül elindulni. Legyen felkészülve, 
hogy gépkocsija bármikor elakadhat, öltözetét úgy 
állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes 
legyen folytatni útját. Alkoholt soha ne fogyasszon 
a hideg elleni védekezés céljából! 
A jégen való sportolást tekintve ajánlatos 
körültekintően, alaposan megvizsgálni a helyet. A 
kiválasztásnál mindenképpen szem előtt kell 
tartani, hogy folyóvíz jegén tartózkodni nem 
biztonságos. 

Nézze a Berettyó TV adását 
az interneten is! 

www.berettyotv.hu

(x)

MEGHÍVÓ
Isten különös kegyelmét tapasztaljuk a 
Baptista Imaház épülése során. Ennél 

nagyobb jóságáról hallhatunk 
evangélizációs istentiszteleteinken.

Vendégünk: Szabó András 
érmihályfalvi lelkipásztor.

Helyszín: Református Imaház
Időpont: November 11. és 12. 18 óra, 

november 13. 14.30.
(X)



  

   A BMSE női kézilabda csapata nem túl 
sikeresen zárta a bajnoki szezont. A gárda a 
nyolccsapatos pontvadászatban az utolsó két 
hazai mérkőzését elveszítette, mellyel vissza-
csúszott a tabella negyedik helyére. Pedig nem 
indultak rosszul. Az első öt mérkőzésükből 
négyet megnyertek, csak a nagyhegyesiektől 
kaptak ki, ott is egy rendkívül szoros 
mérkőzésen. A szezonról Bence Zoltánt, a csapat 
edzőjét kérdeztem.  
- A bajnokságban történt változtatások mellett, 

a játékoskeretben is történt  "némi" átalakulás. 
Kik érkeztek és kik távoztak? Hogy érzed, 
lényegesen meggyengültetek?
- Dede Katalin és Csendes Ildikó munkahelyi, 
Pap Szeréna és Haraszty Gréta tanulmányi 
okok miatt abbahagyták. Az Incze ikrek és 
Kovács Enikő a DVSC-be, míg Lencsés Fanni a 
Békéscsaba ENK-ba igazoltak. Hajdu 
Magdolna vállsérülés miatt esett ki. Viszont újra 
elkezdte Szabó Judit, Koszorús Enikő és Bene 
Zsuzsa, ők mind saját nevelésűek.  A keretet 22 
játékos alkotja és egyáltalán nem gyengültünk. 
Annak ellenére, hogy ismét csapatnyi játékossal 
lettünk kevesebben, a játékoskeretünket 
alkalmasnak tartom az éremszerzésre.
- Egész jól rajtoltatok, az ötödik forduló után 
még nagyon optimistán vártuk az utolsó két 
rangadót. Aztán előbb a Balmazújváros, majd 
utána a másik nagy riválisotok, a Létavértes is 
győztesen távozott a Kabosból. A lányoknak 
nem ment igazán, a nézőtéren volt aki a kellő 
motiváltságot hiányolta, de volt, aki szerint 
inkább a tanácstalanság látszott a csapat 
játékán. Te hogy látod, mi volt a hiba?
- A Balmazújváros ellen igaz a motiválatlanság, 
azon a meccsen egyszerűen semmi nem 
működött, még csak küzdeni sem tudtunk. Ebből 
fakadt a tanácstalanság is. Sajnos a heti egy 
vagy nulla edzés nem teremt magabiztosságot 
vagy plusz motivációt. Ám ezt játékosaimon 
számon kérni nem lehet, hiszen a legtöbben 
tanulmányaik miatt hiányoznak. Ha csak heti 
kétszer együtt lenne a csapat, talán máshogy 

lenne. A Létavértes ellen a hatalmas rohanás-
ban a befejezésekkel voltak gondjaink. A 
támadásaink száma ebben az osztályban 
nagyon magasnak számít, de a ziccerek 
kihagyása ezen a szinten sem megengedhető. A 
Léta ellen, hacsak a kimaradt helyzeteink felét 
belőjük, bőven nyerünk. Ez a mérkőzés gyöke-
resen más volt, mint a Balmaz elleni. A hozzáál-
lással elégedett voltam, viszont az edzéshiány 
most is megmutatkozott.
- Egy tavalyinál gyengébb mezőnyben a 
féltávnál a negyedik helyen álltok. 
Csalódásként éled meg ezt a helyezést, vagy 
szerinted ez most a realitás?
- Jelenleg ez a realitás, nagyon kevés közös 
edzéssel nem lehet előrébb lépni. Ha tavaszra 
tudunk ezen változtatni, akkor egy hellyel 
feljebb léphetünk és az már a bronzérem! 
Elvárások csak akkor lehetnek, ha mögötte 
munka is van!
- Nagyobb játékszünet előtt vagytok, hiszen a 
bajnokság várhatóan majd csak jövő március 
végén, április elején folytatódik. Nem találod túl 
hosszúnak a pauzát, mivel fogjátok tölteni a 
következő öt hónapot?
- Sajnos ez a bajnoki lebonyolítás nem túl 
szerencsés, ha rajtam múlna három fordulót 
játszatnék a nyolc csapattal. De ez van… 
Decemberig edzegetünk, ahogy tudunk 
várhatóan részt veszünk egy-két meghívásos 
tornán, aztán januártól elkezdjük a tényleges 
felkészülést. Tavasszal szeretnénk bebizonyítani, 
hogy ennek a csapatnak a dobogón van a 
helye.

BÍZUNK A TAVASZI JOBB FOLYTATÁSBAN

Molnár Ákos

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 (Váci M. u.)   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) 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%

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek
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