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ÖNKORMÁNYZAT - KÖZÉLET2
          

   Megtartotta idei első ülését Berettyóújfalu képviselő testülete. A január 
26-i ülés kezdetén Muraközi István polgármesteri beszámolóját kiegészítette 
azzal, hogy köszönetet mondott a magyar kultúra hete rendezvénysorozat 
szervezőinek, valamint minden egyes résztvevőnek.
   

  A testület tagjai beszámolót hallgattak meg a Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől a múlt év december elsején bevezetett 
parkolási rendszer tapasztalatairól. Eszerint a fizető parkoló rendszer 
beállításához, illetve működtetéséhez szükséges kiadások összege 5 millió 
100 ezer forint volt. Az első hónap bevétele meghaladta a 3 millió
800 ezer forintot. Január 25-ig pedig a bevétel 3 millió 45 ezer forint volt 
– mondta el Krisztik Csaba ügyvezető igazgató. A kiadások között 
szerepeltek olyan tételek is – KRESZ-táblák legyártása és kihelyezése, 
parkolójegyek nyomtatása – amelyek már a későbbiekben nem 
jelentkeznek. A decemberi bevétel fedezte a Nova Villa Kft. teljes 
dolgozói létszámának bérét, valamint a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ működési költségeit. Az elmondottakhoz Muraközi István 
polgármester hozzáfűzte: megértette az első időszak lakossági 
felháborodását és ellenérzését, ám a szolidaritás és összefogás 
fontosságára helyezte a hangsúlyt, s azon meggyőződésének adott 

hangot, miszerint az elkövetkező időszak már nyugodtabb lesz, és a 
rendszer bevezetése beváltja a hozzá fűzött reményeket.
Tisóczki József képviselő hozzászólásában elmondta, hogy fontos a 
tapasztalatok összegzése, valamint a jelenleg ingyenesen használt 
parkolóhelyek felülvizsgálata, hiszen így naponta 30 ezer forintnyi 
bevételtől esik el az önkormányzat. 
    A képviselők egyhangú támogatása mellett, az önkormányzat pályázatot 
nyújt be belterületi utak fejlesztésére, aminek következtében a Népliget utca 
átépítése történik meg, illetve a Millennium út továbbépítése a Népliget utcáig. 
A másik nagy változás: a Népliget utca a Tardy utca irányában kétirányúvá 
válik. Ennek a pályázatnak köszönhetően újabb 59 parkolóhely is létesül a 
városban. Ez a pályázat rendkívül fontos a piac és a Bihar Termálliget 
környékén megnövekedett forgalom miatt – hangsúlyozta a polgármester.
  Szintén pályázatot nyújt be az önkormányzat a határon átnyúló 
együttműködési program keretében útfejlesztésekre. Ennek eredmé-
nyeként megújul a Béke, a Bercsényi utca, a Táncsics tér, valamint a 
Fazekas Mihály utca, a Fűzes és Hársfa utca. Külön érdeme a pályázat-
nak, hogy csupán ötszázalékos önkormányzati önerő szükséges hozzá – 
derült ki az előterjesztésből.
   Az önkormányzat szándéknyilatkozatot fogadott el, mely a vízközmű 
szolgáltatás jövőbeni szervezeti alakításának irányáról szól.
A bekötések száma alapján a jelenlegi szolgáltató, a Herpály-Team Kft. 
önállóan nem végezhet ilyen tevékenységet, ezért 17 település 
összefogásával, egyenrangú partnerséggel egy új víztársulat jöhet létre.
   A képviselő testület sürgősséggel tárgyalta a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium helyettes államtitkárának előző napi kérését, mely szerint az 
önkormányzat foglaljon állást az M35-ös autópálya Debrecen – 
Berettyóújfalu közötti szakasza nyomvonalának tekintetében. A képviselők 
egyöntetűen az M35-ös autópálya szakaszának a kormányprogramban is 
szereplő és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott nyugati 
nyomvonalon történő megépítését támogatják. 
    Végül a képviselők megválasztották a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 3 
fős felügyelő bizottságát, melynek megbízatása 2014. november 30-ig szól.

 
Előző számunkban tévesen jelent meg két háziorvos rendelési ideje 
és telefonszáma. A helyes időpontok: 

Dr. Schwanner István
hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig

kedd, csütörtök: 8-12 óráig 
Telefon: (54) 402-217 

Dr. Baglé Magdolna 
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 13-17 óráig 
Telefon: (54) 402-284 

„Igazságosabb államot szeretnénk” 
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő vendégeként – az állami vezetők 
országjárása keretében - érkezett városunkba Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium államtitkára, hogy az embereket leginkább érintő problémákról 
szóljon. 

 A vendéglátó honatya elöljáróban 
beszélt arról a törvénykezési 
dömpingről, ami az egész elmúlt 
évet jellemezte, amikor is 230 
törvényt alkotott a Parlament, 
köztük az új Alkotmányt. Vitányi 
István nagy eredményként 
könyvelte el azt, hogy a választó-
kerületébe több mint 900 millió 

forint önhikis támogatást sikerült szerezni, ebből 260 millió forint újfaluba 
érkezett, míg a korábbi hat évben egy fillért sem kaptak. A városban megvaló-
sult beruházások mellett megemlítette a Nagyváraddal közösen benyújtott, 
határon átnyúló pályázatot, aminek eredményeként ötmillió euróból épül meg a 
két város közötti kerékpárút. A nehéz gazdasági helyzetben sem felejtkezett 
meg a kormány a bihari végekről – nyugtázta a képviselő, aki szerint nemcsak 
szavakban, tettekben is támogatja a kormány az önkormányzatokat. – Bízom 
abban, hogy ebben az évben is hasonló mértékű támogatást nyújt a kormány, s 
jövő ilyenkor hasonló eredményekről számolhatunk be.
    Kontrát Károly államtitkár a legnagyobb problémaként a foglalkozta-
tást jelölte meg. Mint mondta, ebben az évben célul tűzték ki 200 ezer 
ember közcélú foglalkoztatását, melynek forrását – 132 milliárd forintot 
– a kormány az idei költségvetésben biztosítja. Az elmúlt év második 
felében a berettyóújfalui kistérségben is beindultak a Start közmunka-
programok, melyek keretében 1142 főt tudtak alkalmazni, elsősorban 
belvíz-elvezetési, illetve egyéb mezőgazdasági jellegű munkára. Ezt 

szeretné a kormány bővíteni idén, hiszen 594 ezer fő él jövedelempótló 
támogatásból. Az ő részükre kínálja fel a kormány annak lehetőségét, 
hogy értelmes munkával vegyenek részt saját maguk és családjuk 
eltartásában. Ehhez tisztességes jövedelmet kínálnak, ami sokkal több, 
mint a segély, de nem éri el a minimálbért. 
     Kiemelt területként szólt az államtitkár a közbiztonságról is. Ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy idén is folytatódik a rendőrség személyi állományának 
feltöltése. Bevezették a három csapás törvényét, aminek következtében nőtt a 
büntetés végrehajtási intézetekbe kerültek száma. A kormány célja, hogy ezek 
az intézetek önellátók legyenek, ezzel is egy igazságosabb állam megterem-
tése irányába haladunk – szögezte le. Bejelentette még Kontrát Károly, hogy 
az elmúlt év végén az állam 24 milliárd forintot adott az önkormányzatok 
megsegítésére, amire a korábbi években nem volt példa.
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Kyokushin karate bál

Március 10-én ünnepi bállal emlékezik 
fennállásának 30 éves évfordulójára a 
Berettyó Budo SE. Ezúton szeretettel 

meghívunk minden érdeklődőt, 
ünnepeljen együtt velünk ezen a jeles 
napon. A bál díszvendégei: a Magyar 

Kyokushin Karate Szervezet elnökségé-
nek tagjai. Számos meghívott vendég és 

program gondoskodik a jelenlévők 
szórakoztatásáról. Tombola és más 
meglepetések, illetve svédasztalos 
vacsora szerepel még a kínálatban.

Érdeklődni a 06 30 207-5580 és a 06 
30 619-4396 telefonokon lehet. 
A bál helye: Kabos Endre Városi 

Sportcsarnok 
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- Honnan ez a magabiztosság?
- Egyrészt otthonról hoztam, ugyanis szüleim jól látták, hogy - egyedüli 
gyermekként - , engem önállóságra kell nevelni. Ezért aztán hamar – 
úgymond – elengedték a kezemet, s valóban, kellő határozottságra tettem 
szert.  
- Mindig is szociális területen szerettél volna dolgozni?
- Nem. A véletlen hozta így. Érettségi után – az Arany János Gimnázium-
ban végeztem 1997-ben – kerestem a helyemet. A szegedi József Attila 
Tudományegyetemre felvételiztem, sportmenedzser szakra, mivel sokáig 
kézilabdáztam a BMSE csapatában, s úgy gondoltam, a sport lesz az 
életem. A felvételi nem sikerült, s akkor a fővárosban próbálkoztam, ahol 
marketinget tanultam. 2000-ben végeztem marketing és reklámmened-
zserként. A végzés után hazajöttem, mert a szívem hazahúzott. 2000. 
december végén teljesen véletlenül összefutottam és megismerkedtem a 
munkaügyi központban Patyánné Ica nénivel, aki éppen munkaerőt 
keresett. Elvárása az volt, hogy a számítógépet felhasználói szinten 
használja a leendő munkatárs. Ez az alkalmi ismeretség szülte aztán a 
tízéves közös munkánkat. 
- Hol kezdtél el, s milyen munkakörben dolgozni?
- Itt, a Mátyás utcai BERÉPO Kht-nál, szociális ügyintézőként. Feladatom 
volt az ellátottak vásárlásainak intézése, kolléganőmmel, Csarkóné Nagy 
Juliannával. Rövidesen azonban bővült a munkaköröm, mert távozott 
tőlünk a gazdaságvezető, s az ő feladatkörét is átvettem. Ez azzal járt, 
hogy hozzám tartozott az anyagbeszerzés és a könyvelés előkészítése. 
2001. szeptemberében pedig megkezdtem tanulmányaimat a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának általános szociális munkás szakán, 
Ica néni inspirálására. Ezt el is végeztem, 2005-ben szereztem meg a 
diplomámat. Két évvel később pedig megszületet kislányunk, akivel húsz 
hónapos koráig voltam otthon. 2009. szeptember 1-én álltam újból 
munkába, s rögtön intézményvezetéssel bízott meg Ica néni. Ez azt 

jelentette, hogy az ápolási, gondozási feladatokat kellett irányítanom, 
koordinálnom. 
- Szépen haladtál a ranglétrán. Minek köszönhető ez a szakmai siker?
- Röviden: nagyon jó mentorom volt Ica néni személyében! Tudatosan 
egyengette szakmai utamat, én pedig igyekeztem megfelelni az elvárá-
sainak. Úgy érzem, teljes összhangban dolgoztunk együtt ahhoz, hogy 
zökkenőmentes legyen az intézmény működése, sőt, még fejlesztésekben is 
gondolkodhattunk az elmúlt évtizedben.
- Tíz év nem nagy idő, de bizonyára van összehasonlítási alapod arra 
vonatkozóan, mennyit változott ez idő alatt a szociális ellátás?
- Elsődleges a finanszírozás területén bekövetkezett változás. 2001 óta 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az állami normatíva támogatása. 
A jogszabályok gyakori megváltoztatása pedig rengeteg adminisztrációt 
jelent a kollégáinknak, ami sok időt elvesz az ellátottak mentális gondo-
zásától.
- Tudom, hogy a szomszédos ingatlanon élsz családoddal együtt. Ez előny 
vagy hátrány?
- Előny az, hogy hamar ideérek a munkahelyemre, de szinte ugyanez a 
hátránya is. Azt viszont elmondhatom, hogy mind a munkatársaim, mind az 
ellátottak tiszteletben tartják a magánéletemet, feleslegesen nem zaklat-
nak, nem élnek vissza azzal, hogy itt lakom.                        Nyírő Gizella
 

 

 

   Amikor először találkoztam a talpraesett fiatalasszonnyal, feltűnt magabiz-
tos, határozott fellépése. Egy szakavatott idegenvezető benyomását keltette, 
amikor még elődjét, Patyán Lászlónét vártam, hogy a mára már elkészült 
beruházásról kérdezzem. Most pedig az újdonsült ügyvezetővel, a múlt év 
decemberétől intézményvezetővé kinevezett Krisztinával beszélgetek.

– interjú Karalyos Krisztinával, a BERÉPO ügyvezető igazgatójával

„Kiváló mentorom volt!”

Hirdetés

 
21. 17 óra: Az ÉDES Egyesület klubfoglalkozása
22. 19 óra: Színházi előadás: Egy csók és más semmi
27. 14 óra: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete kötetlen klubnap
29. 16.30 óra: Méhészegyesület klubfoglalkozása
25. Megemlékezés kommunizmus áldozatainak emléknapján 
      a népligeti kopjafánál
28. Ifjúsági hangversenysorozat előadása 11.00 óra 
      Farkas Ferenc: A bűvös szekrény meseopera, 
      kosztümös előadásban, zenei magyarázattal

 

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ februári programjai: 
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  Példamutató együttműködés valósul meg a 
berettyóújfalui Gróf  Tisza István Kórház és a 
partiumi Élesd kórháza között – köszönhetően a 
két intézmény által benyújtott és elnyert határon 
átnyúló közös pályázatuknak. A sajtótájékoz-
tatóval egybekötött nyitórendezvény január 
21-én volt Élesden.

  A berettyóújfalui kórház küldöttségét, melyet 
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató vezetett, 
elkísérte Pálfi Anikó alpolgármester, Dr. Ökrös 
Zoltán főjegyző és Nagyné Székely Katalin 
aljegyző. A sikeres HURO pályázat bemuta-
tásán jelen volt Cseke Attila szenátor, Románia 
korábbi egészségügyi minisztere, Szabó Ödön, 
az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetője, a város 
polgármestere, alpolgármestere, Dr. Szász 
Tünde az élesdi, Dr. Pete László, a Gróf Tisza 
István Kórház orvos-igazgatója. 
  A kölcsönös bemutatkozások után a projekt-
menedzserek – Dr. Szász Tünde és Dr. Pete 
László – röviden ismertették az egy év alatt 
megvalósuló projektet. Kiderült: a pályázat 
három részből áll. Négy-négy alkalommal 
szakmai konferenciát szerveznek a két kórház-
ban, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, 
nőgyógyászat és a sürgősségi ellátás területén, 
orvosok, szakápolók részvételével. Nyelvi 
kurzusokat is tartanak, hiszen a határok légie-
sülése következtében, sokan járnak át a 
berettyóújfalui kórházba, s a kommunikáció 

érdekében fontos a nyelvismeret: az élesdi 
kórházban magyarul, az újfaluiban románul 
tanulnak majd a projektben résztvevők. A 
pályázat részeként informatikai fejlesztésekre is 
lehetőség nyílik. Mindkét intézmény 50-50 
százalékban részesül az európai uniós forrás-
ból, ami közel 30 millió forint lesz a hazai 
oldalon – mondta el Dr. Pete László.
 „Az összefogás és határon átívelő 
együttműködés az egészségügyi szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében” címet viselő 
pályázat nyereség, ugyanakkor verseny is 
nemcsak a két ország, hanem az orvosok, 
paciensek, de a két város lakossága számára is 
– húzta alá Tipter Zénó, Élesd polgármestere. 
Pálfi Anikó alpolgármester pedig azt emelte ki, 
hogy Berettyóújfalu eddig is igyekezett 
kihasználni a határmenti pályázati 
lehetőségeket, Nagyváraddal, Margittával, 
most pedig Élesddel. 
   Szabó Ödön szerint példás együttműködés 
valósul meg az egészségügy területén, mellyel a 
nemzetiségek is nyerhetnek. Cseke Attila pedig 
azt ajánlotta a két város kórházvezetői figyel-
mébe, hogy egymás erősségeit fejlesszék a 
jövőben az egészségügy piacán.
  Dr. Muraközi Zoltán főigazgató gratulált a 
pályázatíróknak, s reményét fejezte ki a sikeres 
együttműködés továbbvitelét illetően. 
   A projektismertető után adták át ünnepélyesen 
a kórház új épülettömbjét. Az ünnepi beszédből 
kiderült: a közel tízezer lakosú Élesd kórháza 
mintegy 60 ezer ember egészségügyi ellátását 
szolgálja. Míg 8-9 évvel ezelőtt három orvosa 
volt a kórháznak, ma már 22-en vannak. 

 

  

A határmentiség nem hátrány, hanem előny!

  

   
   

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása által 2012. január 24-én tartott 
nyitórendezvényen kaphattak bepillantást a 
résztvevők az “Éljünk egészségesen!” projekt 
keretében megvalósításra kerülő programok 
részleteibe. A projekt a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében az Európai Unió 
támogatásával, a Magyar Állam társfinan-
szírozása mellett, 100 százalékos támogatási 

intenzitással valósul meg. A projekt nyitórendez-
vényén Muraközi István társulási elnök, 
Berettyóújfalu polgármestere köszöntőjében 
elmondta, hogy kiemelten fontos és hiánypótló 
jellegű projektről van szó, mivel annak célterü-
lete az ország egyik leghátrányosabb helyzetű 
kistérsége, ahol átlagon felüli számú család él 
rossz életkörülmények között, így az átlagosnál 
nagyobb mértékben van jelen a gyermeksze-
génység, annak minden rövid és hosszú távú 
káros következményével együtt.
    A polgármesteri köszöntőt követően Czeglédi 
Mónika projektmenedzser részletesen bemu-
tatta a projekt egyes célkitűzéseit és program-
elemeit. Mint elmondta, a projekt különleges-
sége abban áll, hogy az különösen széles 
körben vonja be az egészséges életmód egyes 
területeinek szakembereit. Ennek keretében a 
megvalósításban részt vesznek a térségi kórház 
orvosai, dietetikusok, a védőnői hálózat, 
rendőrségi szakemberek, valamint több 
országosan ismert és elismert szakember, köztük 
Dr. Zacher Gábor toxikológus és Katus Attila 
életmód tanácsadó.

   Az előadások sorát Dr. Muraközi Zoltán a 
berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 
főigazgatójának előadása zárta, melyben a 
gyermekek testi, lelki és mentális egészségének 
fontosságát hangsúlyozta. Az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló “Éljünk egészségesen!” 
projektet kiemelkedő fontosságúnak nevezte, mivel 
az a résztvevő gyermekeket hozzásegítheti a 
generációról generációra újratermelődő szegény-
ség mókuskerekéből való kitöréshez.

Egészséges életmódra 
nevelnek Biharban!

TÖBB, MINT 130 MILLIÓ FORINTBÓL VALÓ-
SÍT MEG EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELŐ 
ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMSORO-
ZATOT A BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA .

A sürgősségi ellátást vitat-
ták meg kórházunkban
  Két héttel a nyitórendezvény után, a Gróf Tisza 
István Kórházban megtörtént az első szakmai 
konferencia, melynek témája a sürgősségi ellátás volt.
 Az „Összefogás és határon átívelő 
együttműködés az egészségügyi szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében” nevet viselő, 
európai uniós támogatással megvalósuló projekt 
következő állomásaként az élesdi kórház küldött-
sége érkezett hozzánk, akiket elkísért Tipter Zénó 
polgármester is. A Dr. Böszörményi Nagy Géza 
terem zsúfolásig megtelt a helyi és a vendég 
kórház orvosaival, szakdolgozóival, akiket Dr. 
Muraközi Zoltán főigazgató köszöntött. 
    A Berettyóújfalut bemutató film előtt az élesdi 
polgármester szólt röviden városukról. Kiderült: a 
70 km-re, az E60-as nemzetközi főútvonal mentén 
található városnak közel tízezer lakosa van, a 
magyarság aránya 18, a szlovákoké 7, a romáké 
11 százalék. Élesd is rendelkezik a városokban 
nélkülözhetetlen intézményekkel, így vannak 
bölcsődéi, óvodái, általános iskolái, de van 
középiskolája, rendőrsége, kórháza. Utóbbit a 
főigazgató, Todoca Ioan mutatta be. A térség 
mintegy 60 ezer lakosának egészségügyi 
ellátását biztosító kórházban öt osztály – gyer-
mekgyógyászat, belgyógyászat, nőgyógyászat, 
sebészet és tüdőgyógyászat – működik. A tavalyi 
év a legnehezebb volt Romániában, ugyanis száz 
kórházat zártak be, szerencsére az élesdi 
megmaradt, s a közös európai uniós pályázatnak 
is köszönhetően, remélik, a jövőben is megmarad.
   A továbbiakban két szekcióban folytatódott a 
konferencia. Az orvosi szekcióban – Dr. Pete 
László orvosigazgató moderálásával – a 
sürgősségi esetek kezelését, a légútbiztosítást, 
az újraélesztés időszerű kérdéseit osztották meg 
egymással a szakemberek.
   A szakdolgozói szekcióban – Dr. Korcsmárosné 
Melher Erzsébet ápolási igazgató moderálásával 
– előadások hangzottak el a sürgősségi ellátás 
élesdi és magyarországi rendszeréről, a triázs, 
azaz a betegosztályozás szerepéről, illetve a 
betegészlelés és a monitorozási lehetőségekről.
  A közösen elfogyasztott ebéd után lehetőség 
nyílt a kórházzal való ismerkedésre.

Az élesdi kórház a Batthyány - Bethlen kastélyban
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 TÁJÉKOZTATÁS - a tankötelezettség teljesítéséről -

Tisztelt Szülők!
  A közoktatási törvényben foglaltak szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget elérte, abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyikben a 
hatodik életévét május 31-ig betölti. Ebben az évben a 2005. június 1. - 
2006. május 31. között született gyermekek tankötelesek. A szülő kérelmére 
a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik 
életévét december 31. napjáig tölti be. 
   A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy 
magántanulóként teljesíthető.
1. osztályosok jelentkezése és beíratása: A város általános iskoláiba a 

tanköteles gyermekek az általános iskola első évfolyamára történő 
jelentkezésének időpontja: 2012. március 19-20-21. 
A jelentkezéskor a szülő az általános iskolában személyesen nyilvánítja ki 
szándékát gyermeke első évfolyamra történő felvételéről. A tanköteles 
gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató döntéséről 
2012. március 27-ig határozat formájában postai úton értesíti a tanköteles 
gyermek szülőjét. Amennyiben a szülő nem ért egyet az igazgató dönté-
sével, fellebbezéssel élhet, amelyet a település jegyzőjéhez kell benyújtania. 
Az első osztályosokat  2012. április 23-24-25-én a szükséges dokumentu-
mok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, az óvoda által kiadott           
igazolás arról, hogy a gyermek a tanköteles életkorba lépéskor elérte az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget) bemutatásával lehet beíratni. 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

   Tavaly második alkalommal hirdette meg az 
Országos Alapellátási Intézet „Az év praxisa” 
pályázatát, melyre határon inneni és túli 
jelöléseket vártak. Az ünnepélyes eredményhirde-
tés január 31-én volt Budapesten, a Hélia 
Hotelben, ahol városunkból Dr. Mitrán Ildikó 
Mónika és asszisztense, Varga Zsigmondné is 
bekerült a legjobb 10 praxisba.

  Az előzményekről a doktornőt rendelőjében 
kérdeztük, ahol elmondta: tavaly ősszel értesült a 
pályázatról, amikor is egy volt berettyóújfalui 
betege jelölte erre a címre, s valamilyen adatot 
kért tőle. A doktornő saját bevallása szerint, 
semmit nem tudott a pályázat jellegéről, 
kitételeiről. Január 18-án viszont kapott egy 
e-mailt az Országos Alapellátási Intézettől, és 
kiderült: a 218 jelöltből toplistás lett, azaz 
bekerült az első tíz közé. Asszisztensével utazott 
fel a díjátadóra, ahol kiderült, hányadik helyen 
végeztek, de számára nem is ez volt fontos, hanem 
az elismerés, ugyanis 30 éve működő praxisa 
alatt még soha nem részesült elismerésben. 
  A pályázat részleteiről megtudtuk, hogy az 
orvosokat a betegeik jelölhették, s az interneten 
lehetett rájuk szavazni, a velük kapcsolatos 
történetek, személyes tapasztalatok alapján. 
Meglepően kedves sztorik derültek ki. Egy ma 
már Dunakeszin élő volt betege azt emelte ki, 
mennyire szívén viselte gyermeke sorsát a 
doktornő. „Jóságos nagymama, soha nem kért 
ellenszolgáltatást, hálapénzt, ajándékot, sokszor 
szabadidejét áldozta fel a gyógyítás szolgála-
tában” – szólt a másik méltatás. „Szavak 
nincsenek arra, hogy leírjam áldozatkészségét” 
– így a harmadik vélemény a gyermekgyó-
gyászról. A doktornő szerint a zsűri azt emelte ki, 
hogy milyen sokan szavaztak az év praxisa 

címre. A díjátadón nagyon szívmelengető érzés 
volt, hogy a méltatásban elhangzott: az alulról 
jövő kezdeményezés értelmében, a betegek 
véleménye döntött a végső sorrend kialakí-
tásában – mondta el a doktornő. 
   A zsűriben foglalt helyet Berszán atya 
Gyímesfelsőlokról, egy onkológus, Balogh 
Sándor, az OALI igazgatója, Szócska Miklós 
szakállamtitkár, Béres József, a Béres Zrt. elnöke 
és a Duna TV programigazgatója. A díjátadón 
valamennyi nagy TV-társaság képviseltette 
magát, volt egy szavalat Béres Itala színésznő 
előadásában, valamint egy operaénekes is 
fellépett. A szponzorok 100-100 ezer forint 
szakmai továbbképzési költségtérítést adtak 
valamennyi díjazottnak, illetve orvosi műszert. 
Mitrán doktornő emellett vércukorszintmérőt 
kapott, valamint az elismerésről szóló diplomát.

Megtisztelő elismerés a gyermekorvosnőnek
EGÉSZSÉGÜGY - OKTATÁS  

  Jelentős változásokat hozott a nemdohányzók 
védelmében törvény módosítása

  2012. január elsejétől kell alkalmazni a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabá-
lyairól szóló törvény módosított előírásait.
   A törvénymódosítás alapvető célja a lakosság 
fokozottabb védelme a dohányzás egészségkáro-
sító hatásaival szemben, így a legtöbb változás a 
dohánytermékek fogyasztásának korlátozása 
terén következett be. Nem lehet rágyújtani 
közintézményekben, munkahelyeken, vonatokon, 
buszmegállókban, gyalogosok által használt 
aluljárókban, valamint iskolák, gyermekjóléti 
intézmények és kórházak udvarán sem. Ezen felül a 
helyi önkormányzat rendeletben egyéb közterü-
letet is nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
   Dr. Pásti Gabriella kistérségi tisztifőorvos a 
legfontosabb változásokról tájékoztatta a Bihari 
Hírlap olvasóit. 2012. január 1-jétől a munkahe-
lyeken és a közforgalmú intézményekben nyílt 
téren kijelölt helyen engedhető csak meg a 

dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a 
szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó 
egységeket is) viszont ki kell jelölni és fenn kell 
tartani nyílt légterű helyet a dohányzók számára 
(kivéve, ha az üzemeltető, munkáltató 
nemdohányzó intézménnyé nyilvánítja a helyet, 
vagy tűzvédelmi, munkabiztonsági előírások nem 
engedik azt).
   Ez a dohányzóhely nem lehet az intézmény 
bejáratától számított 5 méteren belül, kivételek ez 
alól a szórakoztató, vendéglátóhelyek. Itt 
kijelölhető 5 méteren belül is abban az esetben, 
ha annál távolabb nem állnak fenn a 
dohányzóhely kijelölésének feltételei. Ezzel 
szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen 
is csak úgy jelölhető ki dohányzóhely, ha az, az 
egészségügyi szolgáltatást igénybevevők 
szokásos vagy szükségszerű útvonalától elkülönül.
   Van olyan terület, ahol teljes a dohányzási 
tilalom. Ilyenek az egészségügyi, közoktatási, 
gyermekvédelmi intézmények. Itt még az udvaron 
sem lehet rágyújtani.
    A jövőben a kistérségi intézet munkatársainak 

a feladata, hogy a törvény rendelkezéseinek 
betartását ellenőrizzék. Áprilisig szinte minden 
intézményben elvégzik a szükséges 
ellenőrzéseket, de eddig a határidőig csak 
figyelmeztetnek. Egészségvédelmi bírságot csak 
ezután alkalmaznak.
  A jogszabály bevezetését követően három 
hónap átállási idejük van a dohányosoknak, így 
csak április 1-jétől büntetik azokat, akik a 
törvényt megszegik. A dohányzási korlátozással 
érintett, valamint a dohányzásra kijelölt területet, 
helyiséget továbbra is megfelelő felirattal vagy 
piktogrammal kell ellátni.  
Az egészségvédelmi bírság mértéke magánsze-
mélyek esetén húsz és ötvenezer forint, intézmé-
nyek esetében egymillió és kétmillió ötszázezer 
forint is lehet.

Szinte mindenhol tilos a dohányzás



Január 19-én 15 órától a könyvtár olvasótermé-
ben tartott könyvbemutatót Fleisz János várostörté-
nész, egyetemi tanár és Péter I. Zoltán újságíró, 
szerkesztő. A magyar kultúra ünnepe programsoro-
zat keretében zajló rendezvényt Pálfi Anikó 
alpolgármester köszöntötte a közreműködő 
Aranyiné Csalánosi Csilla versmondása után, aki 
Juhász Gyula Várad című versével hangolta 
témára a közönséget és a szerzőket egyaránt. 
Akár a magyar kultúra sorsát a Kárpát-
medencében is reprezentálta a két vendég azzal a 
mondanivalóval, ami a bemutatott könyvekből 
áradt. Nagyvárad várostörténetéről, a szecessziós 
építészetről, és főleg a fiatal Ady Endrével való 
képzelt beszélgetésekből kiderült, hogy az Ady, 

Móricz, Szabó Dezső-i életműből felsejlő mondani-
való ma is aktualizálható. És a váradiság mint 
kulturális, centrális erő a „kis magyar élet” hatása a 
történeti és a jelenlegi csonka Biharra egyaránt 
számottevő. Értékrend és mentalitás, divat és 
szórakozás, viselkedés és gondolkodásmód 
egyaránt átvehető modell és eligazodási lehetőség 
a berettyóújfalui polgárok és proletárok számára. 
Mert nemzeti és egyetemes, értékalapú és 
reprezentatív az a felhalmozott kultúrkincs, ami 
Szent László városából szétárad a világban. Nem 
véletlenül választottuk e szerzőket és ezeket a 
könyveket erre a délutánra. Azt a kultuszt, illetve 
legendát szeretnénk folytatni, amely nemzeti 
kultúránk őrhelyén igen régen tartja magát a 
„boldog” városban. Szent László városában, a 
„Péce-parti Páris”-ban, a Körös-parti Athén-ban a 
holnaposok egykori városában, és mondjuk ki: Ady 
vér-városában, a szecesszió és a kabaré 
műhelyében. Beültünk egy irodalomtörténeti, illetve 
építészet és helytörténeti időgépbe és fantasztikus 
tényeket górcső alá véve közvetlenül figyeltük 
korabeli polgári és pórszemmel Nagyvárad szine 
-javát és apraját egyaránt. A századelő modern 
indulatát, a nagyra törő vállalkozások sikerét és 
kudarcát, a villanyváros hangulatát. És 
beszélgettünk a fiatal vátesszel, akár aktualizál-
ható jelenünkről is. Vajon mit válaszolt? Illetve mit 
válaszolna, ha tudna? Csak jó kérdéseket kell 
feltenni Neki és útba igazít talán? Akik figyelemmel 
hallgatták a szerzőket, és majd elolvassák a 
műveket, többet is 
megtudhatnak az egy-
kori és mai váradiság-
ról.                     (kvt)                             

Nagyváradi magyar 
kultúra dióhéjban

  Idén is Nagyváraddal közösen szervezte meg 
városunk a magyar kultúra hetét.
 Az első rendezvény a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban lezajlott műveltségi vetélkedő volt, 
melyen négy berettyóújfalui és három nagyváradi 
csoport vett részt. Köszöntőjében Muraközi István, 
városunk polgármestere, kiemelte: 12. alkalommal 
rendezik közösen a Bihar megyei Nagyváraddal a 
Himnusz születésének évfordulóján a magyar 
kultúra ünnepét, s negyedik alkalommal közös 
műveltségi vetélkedővel emlékeznek. A mostani 
vetélkedő kultúránk gyökereit tárta fel, Bihar 
hiedelem- és mondavilágát boncolgatta a diákok 
szemszögéből. A feladatok közül talán a legsike-
resebb volt az, amit előre megkaptak a 
versenyzők: egy népmesét vagy egy mondát kellett 
választaniuk, s azt előadni. A Kapornai Andrásné, 
Magyar Zita és Kálnai Zsolt alkotta zsűri értékelése 
alapján első lett a Hunyadi Mátyás Tagiskola Bihari 
Táltosok nevet viselő csoportja, második az Ady 
Endre Elméleti Líceum Kincskeresők csoportja, 

harmadik a József Attila Általános Iskola Oroszlán- 
pásztorok nevű csoportja. Említést érdemel, hogy 
idén először nyert berettyóújfalui csoport, koráb-
ban a váradiak arattak győzelmet!
  A Vándordíjat, mely Birizdó Gabriella márvány 
kisplasztikája, egy évig őrizheti a győztes csapat.

Kultúránk gyökerei – műveltségi vetélkedő

 A Bihari Múzeum egy különleges 
magángyűjteményből rendezett kiállítás megnyi-
tásával kezdte eseményei sorát január 19-én, 
amellyel csatlakozott a magyar kultúra napja 
rendezvénysorozathoz.
    Dr. Kovrig Nagy Ádám, a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum nyugalmazott numizmatikus muzeoló-
gusa közel 50 éve gyűjti a nemzetek himnuszaival 
kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat.
  Gyűjteményében természetesen a magyar 
Himnusz kialakulásával, illetve kultuszával 
kapcsolatos relikviák száma a legnagyobb. 
Ezekből 1990-től kezdve – a Himnusz születés-
napjának a magyar kultúra napjává nyilvání-
tása óta – kiállítást is rendezett, amely eddig 
Csongrád megyében öt településen volt látható. 
2008 óta a közönség Várpalotán, a Trianon 
Múzeumban is megtekinthet egy tárlatot ebből 
a különleges kollekcióból.

 A berettyóújfalui kiállításon Kölcsey Ferenc 
költeménye és Erkel Ferenc zenéje áll középpont-
ban: mindkettő kézirata megtekinthető itt másolat-
ban. A Himnusz kultuszának nyomába pedig a 
legkülönfélébb tárgyakkal ered a tárlat. Könyvek 
mellett láthatók itt emlékérmek, ex librisek, 
könyvjelzők és természetesen az elmúlt 100 év 
hanghordozói, kottái. A figyelmes látogató azt is 
megtudhatja, hogy az idősebb generáció miért 
énekli ma is egy kis eltéréssel nemzeti imánkat.
  A Himnusz kultuszának nyomában című kiállítás 
március 31-ig tekinthető meg a Bihari Múzeum 
időszaki kiállítótermében nyitvatartási időben 
(kedd–szombat 10–16 óráig). Előre bejelentett 
csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadunk. 
A tárlathoz múzeumi óra is kérhető általános és 
középiskolás csoportoknak, amelyen a diákok 
vetítéses előadás során ismerhetik meg nemzeti 
imánk történetét, és belehallgathatnak más 
országok himnuszaiba is.  

Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus

Kiállítás nemzeti 
imánkról

Tolvaj Petra, Nagy Martin Gyula, Szima Eszter, 
Nagy Andrea felkészítő tanár, Pintácsi Olivér, 
Szász Máté.

 Január 21-én a kisgyermekes családokat várták a Bihari Múzeumba. A 
történeti játszóház témája a honfoglalás kora volt. A résztvevők készíthettek 
maguknak domborításos lemezzel díszített tarsolyt, kipróbálhatták a 
nemezelés technikáját, készíthettek „elszakíthatatlan” madzagot sámánszövés-
sel, és megismerhették az ősi rovás ábécét. A 70 résztvevő körében igen 
népszerű volt az íjjal való célba lövés Török Zsolt segítségével, illetve a 
honfoglalás kori öltözék felpróbálása is.
A Családi múzeumi délután sorozata 2012. március 10-én, szombaton 14 
órától folytatódik szintén történelmi témával: ekkor az 1848/49-es szabad-
ságharcot idézik meg a Bihari Múzeum munkatársai a résztvevőkkel együtt.

A megnyitón a gyűjtő tartott tárlatvezetést.
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Január 19-én a magyar kultúra napja alkalmából 
Bakó Endre irodalomtörténész látogatott el az 
iskolánkba, hogy az érdeklődők számára bepillan-
tást nyújtson regionális irodalmunkba.

Az előadás során számos hasznos információval 
bővíthettük ismereteinket, azonban azt nem is 
gondoltuk volna, hogy városunk ebben a 
tekintetben igen előkelő helyet foglal el. 
Megtudhattuk, kik azok a személyek, akik 
valamilyen okból településünkhöz köthetőek. 
Nemcsak az életrajzi adataikról kaptunk 
részletes beszámolót, hanem az idekapcsolódó 
munkásságukról is egyaránt.  Csakhogy néhány 
nevet említsek ízelítőül: Orbán Balázs, Móricz 
Pál, Kollányi Boldizsár, Nadányi Zoltán minda-
zokhoz az elismert alkotókhoz tartoznak, akik 
így vagy úgy hozzájárultak városunk hírnevének 

öregbítéséhez. Az 
előadás zárásaként 
pedig néhány verset is 
meghallgattunk Lakatos 
Viktória 11. a osztályos 
tanuló felolvasásában az 
említett költők munkáiból. 
Úgy gondolom, hogy a 
résztvevő végzős diákok mindenképp hasznát 
tudják venni az elhangzottaknak, ami által 
nemcsak az irodalmi műveltségüket szélesíthet-
ték, de még az érettségire való eredményes 
felkészüléshez is nagy előrelépést tehettek.
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2012. január 23-án délután egy induló honlap 
szerkesztősége várta az érdeklődőket a Bihari 
Múzeum előadótermébe, ahol az új tudományos 
internetes oldal – a www.biharkutatas.hu – 
mutatkozott be a nyilvánosság előtt. A 2010 óta 
szerveződő és dolgozó szerkesztőség nyolc tagja 
azzal a céllal hozta létre ezt a felületet, hogy a 
tudományos Bihar-kutatás ismételten megkaphassa 
azt a figyelmet, amelyet az utóbbi évtizedekben 
különböző okok miatt elvesztett. 
  Az oldal szerkesztői – Bihari-Horváth László, 
Katona Péter, Kerepeszki Róbert, Kiss Tamás, 
Kolozsvári István, Papp-Kiri Edit, Sándor Mária, 
Török Péter – szeretnék, hogy a Bihar múltjával, 
jelenével foglalkozó szakemberek, egyetemisták és 
a szűkebb hazájuk iránt érdeklődők első kézből 
kapják meg azokat az információkat, amelyek 
fontosak lehetnek számukra. 
 A szerkesztőség tagjai hatalmas munkát próbál-
nak elvégezni, hiszen a Biharral, Bihar 
vármegyével foglalkozó szakpublikációk, 

monográf iák , 
k i a d v á n y o k 
száma igencsak 
terjedelmes. Ezek 
összegyűjtése, 
digitalizálása és 
k ö z z é t é t e l e 
évekig tartó 
folyamat, amelyet az oldal elindításával egy 
időben kezdtek meg a lap munkatársai. 
 A biharkutatas.hu oldalon a látogató elolvashatja 
a lappal és a Bihar-kutatással kapcsolatos legfon-
tosabb információkat, azonnal értesülhet egy-egy 
konferenciáról, előadásról, könyvbemutatóról. A 
folyamatosan bővülő Bihar-bibliográfia és 
E-könyvtár rész hatalmas segítség lehet szakdol-
gozók, doktoranduszok és szakemberek számára, 
hiszen pár másodperc alatt akár otthonról 
könyvtárnyi szakirodalmat érhetnek el. A 
Bihar-kutatók menüpont friss és aktuális tájékozta-
tást nyújt arról, hogy kik kutattatták és kutatják ma 

is Bihar múltját. Korunk kutatóinak megismerése az 
oktatás számára is új kapukat nyithat meg, mivel a 
szakemberek meghívása színesebbé, gazdagabbá 
teheti a gyermekek nevelését. A Recenziók rovat a 
tudományos kereteken átlépve közel tíz év bihari 
vonatkozású kiadványait – amelyek közül több is 
kis példányszámban jelent meg és piaci 
forgalomba sem került – veszi górcső alá és 
mutatja be.
  Az oldal az aktuális, friss kutatási eredményeket is 
szeretné megjelentetni, ezért a Dankó Imre által 
kilenc évfolyamon keresztül szerkesztett Rálátás 
folyóiratot indítja ismét útjára a szerkesztőség. Az 
egykori Bihar-kutató szellemi öröksége predesz-
tinálja a Rálátást arra, hogy a Bihar-kutatás 
állandó, online folyóirata legyen.
   Számtalan példát lehetne még sorolni, hogy ez 
az új felület milyen közvetlen és közvetett 
formában segítheti, gyarapíthatja Biharral kapcso-
latos ismereteinket, de reményeink szerint az oldal 
önmagáért fog beszélni, és a folyamatos munka 
egy mindenki számára elérhető és hasznos honlap-
pal bővíti az internet világát. 

A www.biharkutatas.hu szerkesztősége 

A tudományos Bihar-kutatásért
Elindult a www.biharkutatas.hu oldal

      Immáron tizenkét esztendős hagyomány, hogy 
a magyar kultúra ünnepe alkalmából itt, 
Berettyóújfaluban egy nagyváradi művész 
kiállítására kerül sor. Így történt ez most is, amikor 
Ferenczy Béla, tősgyökeres váradi 
grafikusművész mutatkozott be a Bihar 
Vármegye Képgalériában.
   Ferenczy Béla – akit váradszerte csak Citrom-
ként tartanak számon –a nagyhírű Premontrei 
Főgimnáziumban tanult, közben Mottl Roman 
osztályában elvégezte a Népművészeti Iskola 
grafika szakát. 1968-ban a Ion Andreescu 
Képző- és Iparművészeti Főiskolán szerezett 
diplomát. Tudását tanárként, illusztrátorként, 
karikaturistaként egyaránt kamatoztatta. 
   Számos egyéni és csoportos kiállítása nyílt már 
meg, többek között Nagyváradon, Bambergben, 
Egerben, Szarvason, Hajdúnánáson, Debrecen-
ben és most itt, Berettyóújfaluban. Alkotásai 
megtalálhatók Erdélyben, Magyarországon, 
Ausztriában, Svédországban, Belgiumban, 
Kanadában, Németországban és az USA-ban.

Ez hát röviden a hivatalos bemutatás. Ő azonban 
– figyelembe véve a már említett januári tradíciót 
– sokkal többet jelenthet az újfalui tárlatlá-
togatónak. Hivatásos képalkotó, mindamellett 
őszinte, feltáró, a saját, napi élmények mentén 
haladó misszionárius. Mindent megmutat mindab-
ból, ami őt pillanatnyilag körülveszi. Jelen 
kiállítása három pillérre épül. Torockó, Erdély 
gyöngyszeme, a világörökség része, ahol a 
Székelykőtől az istállóig a táj egésze és a benne 
élő ember élete tárul a szemünk elé. Néhány száz 
kilométert megtéve már Würzburgban vagyunk. 
Bár ide családi indíttatás vitte, felfedezhető 
benne a szülőföld analógiája. A Majna-parti 
város – történelmében hercegérsekséggel, 
egyetemmel, parasztháborúval és nagyherceg-
ségi központi ranggal, illetve a Röntgen által itt 
felfedezett sugarakkal – legalább oly jelentős a 
bajorok életében, mint a miénkben a harmadik 
helyszín. Ez pedig nem más, mint Várad, Szent 
László városa, a „villanyváros”, mely leginkább 
meghatározza Ferenczy Béla életét, napi 

„munkáját” és a galéria mostani hangulatát is. 
Bihar természetes központjának azt az arcát 
ismerhetjük meg, mely az évszázadok során 
hatással volt a szűkebb pátrián túl Európa 
kultúrájára és közéletére is. Így küldetésünket, 
célkitűzésünket nem csupán illusztrálta, hanem 
újabb töltetet adott annak. Ezen az úton bízvást 
virággal szegélyezett nyomvonalon járhat 
tovább Újfalu és Várad az egyetemes magyar 
kultúra országútján.
                                             Kolozsvári István

A Kárpátoktól az Alpokig
– Ferenczy Béla kultúra-napi tárlatáról –

A magyar kultúra napja az Arany János Gimnáziumban
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„A nemzet élete a 
kultúrával azonos” – 
gálaest a Kabosban 

  Egész estét betöltő kulturális programmal 
ünnepelt városunk közössége a magyar kultúra 
hete alkalmából rendezett gálaesten, melynek 
fővédnöke idén is Halász János, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára 
volt. Az ünnepségen jelen volt Nagyvárad és 
Margitta küldöttsége is.

  A teltházas közönség előtt, a színpadon, 
városunk méltán híres és tehetséges Ifjúsági 
Fúvószenekara játszotta el a Himnuszt, Szilágyi 
Péter vezényletével, majd Muraközi István 
polgármester mondott ünnepi beszédet. Emlékez-
tetett arra, hogy 1989. január 22. óta ünnepeljük 

ezt a napot, a Himnusz születésének időpontját, a 
magyar kultúra napjaként. A szónok párhuzamot 
vont a reformkor és napjaink gondjai között. – 
„Hasonló problémákkal küzdött a magyarság 
akkor is, mint mostanság. Akkoriban az 
identitástudat erősítésének legfontosabb eszköze 
a magyar nyelv ügye volt. Széchenyi azt mondta: 
“nyelvében él a nemzet”. Most az egyesült 
Európa részei vagyunk, de meg kell őrizni 
identitásunkat, önálló kultúránkat, s megmutatni 
saját értékeinket, tudásunkat, rátermettségünket.” 
Beszéde végén Isten áldását kérte népünkre, 
nemzetünkre, országunkra, s kívánt magunknak 
gazdagabb jövőt az elmúlt időszaknál.
   A színpadra lépő Biró Rozália, Nagyvárad 
alpolgármestere, azt emelte ki, hogy örömmel 
tölti el az a tudat, hogy egy nemzetben 
gondolkodva ünnepelhetünk – dacára annak, 
hogy a határok elválasztanak. – Nehéz időket 
élünk, gondjaink, örömeink azonosak. Olyan 
példa van előttünk, amire Európa odafigyel. Nem 
könnyű, de gyönyörű lehetőség magyarnak lenni 
– húzta alá Biró Rozália, majd Wass Albertet 
idézte, aki szerint „a nemzet élete a kultúrával 
azonos”. Nagyvárad üdvözletét tolmácsolta, s 
azt kívánva: „egymás kezét fogva erősödjünk, 
hogy méltók legyünk arra, amit őseink ránk 
hagytak”.
  Halász János államtitkár ünnepi beszédében 
utalt arra, mekkora megtiszteltetés számára, 
hogy immár második alkalommal lehet 
fővédnöke a magyar kultúra napi rendezvényso-
rozat gálaestjének csonka Bihar központjában. – 
A Himnusz a magyar történelem legszebb nyelvi 

építménye – jelentette be, majd felidézte Kölcsey 
életét is, aki gyermekkorát Újfalutól nem messze, 
Álmosdon töltötte. 
Az államtitkár örömét fejezte ki amiatt, hogy 
részese lehet annak a pillanatnak, amikor lelkün-
ket is ünneplőbe öltöztetjük, s együtt ünnepelhet a 
helyiekkel, a nagyváradiakkal, tehát népben, 
nemzetben, régióban gondolkodhatunk együtt.

   Az ünnepi műsor előtt került sor az idei Erdélyi 
Gábor-díj átadására. A város önkormányzata a 
közművelődés és az örökségvédelem terén 
végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként 
2012-ben a Bihari Népművészeti Egyesületnek 
adományozta a díjat, melyet Török Istvánné elnök 
vett át Halász Jánostól és Muraközi Istvántól. 
A gálaműsorban helyi csoportok léptek fel nagy 
sikerrel, egész estét betöltő produkcióikkal. Így 
az Ifjúsági Fúvószenekar, a Berettyóújfalui 
Pávák, a Bajnóca Néptáncegyüttes, a Bihar 
Gyermek Táncegyüttes, valamint a Szederinda 
Énekegyüttes.  

A magyar kultúra napját városunk küldöttsége 
Nagyváradon ünnepelte, a gyönyörűen felújított 
Szigligeti Színházban.

   A zsúfolásig megtelt színház közönségét Bíró 
Rozália alpolgármester köszöntötte. A politikusnő 
hatalmas eredményként könyvelte el, hogy a 
romániai rendszerváltás óta először áll magyar 
nemzetiségű politikus a kulturális tárca élén 
Kelemen Hunor személyében. A Himnusz születésé-
nek napja – 1823. január 22. – immár örökre a 
magyar kultúra napja. – Szükség is van ilyen 
évfordulókra, melyekhez igazodhatunk. A magyar 
kultúra napja nemzeti identitásunk megbonthatat-
lan alapja. A magyar kultúra értékei pedig olyan 
fogódzók, amelyekhez visszanyúlhatunk, ame-
lyekre építkezhetünk. A magyar kultúra túlélt 
minden megpróbáltatást, ezért elmondhatjuk, 
hogy a magyarságot a kultúra tartotta életben 
évszázadokon át – hangsúlyozta Biró Rozália.
   Kelemen Hunor ünnepi beszédében azt emelte 

ki, hogy a jövőt a nemzet értékeinek fundamentu-
mára kell építeni. Az RMDSZ elhatározta, díjat 
alapít az Erdélyi Magyar Kultúráért, melyet 
először 2013-ban adnak át – jelentette be 
Kelemen Hunor. Megőrizni és alkotni – ez a 
következő évek, évtizedek feladata, zárta ünnepi 
beszédét a kulturális tárca vezetője.
   Muraközi István polgármester ünnepi beszédé-
ben kitért arra, hogy az évfordulók alkalmat 
jelentenek értékeink számbavételére. – 
Nagyvárad kulturális kisugárzással bírt nemcsak a 
Kárpát-medencére, de egész Európára is – 
szögezte le a polgármester, hozzátéve, hogy 
példaértékű az az együttműködés, ami közel 
másfél évtizede tart Bihar és csonka Bihar 
központjai között. A kettős állampolgárság 
felvételével pedig erősítjük ezt a kapcsolatot – 
egészítette ki. 

   A Magyar Kultúráért Díjak átadása után 
Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című darab-
ját adták elő nagyváradi középiskolások, a mára 
aktualizálva, a mának, de még inkább a jövőnek 
szólóan.

„A jövő a nemzet értékeinek 
fundamentumára épül”

Csomagküldés a GLS futárszol-
gálattal, már Berettyóújfaluban is!

Gyors, pontos, megbízható!
Érdeklődni:

Dózsa György u. 50. alatti 
TOTÓ-LOTTÓ üzletben.

Tel.: 20/99-22-460

Szeretettel meghívjuk
2012. március 3-án

a Nadányi Zoltán Művelődési
   Központban tartandó

Bajnóca Néptáncegyüttes  
Jótékonysági Báljára!

A báli hangulatot és a táncos kedvet 
a résztvevők vidámsága és 

a Rocko Band biztosítja!
Kapunyitás:18.00 óra
A bálon fellépnek: 

Bajnóca NE csoportjai és 
a Keleti Gyöngyöcskék

Jegy kizárólag elővételben vásárolható a tánccsoport tagjainál!
Ára 3500 Ft, amely a vacsora árát is tartalmazza!

Hirdetés
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Intézményünk tanulói az elmúlt időben is szép 
számmal vettek részt különböző versenyeken, és 
képviselték iskolánkat eredményesen. Közülük a 
következő diákok érték el a legjobb eredmé-
nyeket:

  Az „Olvasom, értem” megyei szövegértési 
versenyen Püspökladányban Lisztes Szabolcs (2. 
a) 1. helyezést ért el Bohács István (4. a) 3. 
helyezett lett Török Gréta (4. a) 6. helyezést ért 
el Balogh Sára (5. a) pedig a 8. helyen végzett 
(felkészítő: Ráczné Vetési Enikő).
   A következő megmérettetés Debrecenben volt, 
ahol a Benedek napok alkalmából megren-
dezett megyei vers- és prózamondó versenyen 
1. helyezett lett Kiss Boglárka Emma (3. b) a 
megyei helyesíró versenyen szintén 1. helyezést 
ért el Tahóczki Réka (4. b) 8. helyezett lett Török 
Gréta (4. a) valamint Gál Csaba (3. b).
  Szintén ebből az alkalomból meghirdetett 

megyei matematika versenyen 1. helyen végzett 
Balogh Sára (5. a) és Tikos Bernadett (8. a).  2. 
helyezést ért el Szakállas János (8. a) 3. 
helyezett lett Balázsi Tímea (7. b) 4. helyezést 
ért el Erdei Zsófia (4. b) 5. helyen végzett Tóth 

Bettina (5. a) 6. helyezett lett 
Pásti Zoltán (5. b) és Dorogi 
Ádám (8. a). 7. helyezést ért 
el Fekete Fanni (6. b, 8. 
helyen végezett Nagy Imre 
(6. b) 9. helyezett lett Tóth 
Tamás (4. a) Erdélyi Nóra (5. 
a) és Tóth Nóra (7. b) 10. 
helyezést ért el Bohács István 
(4. a) és Hajdú Petra (7. b) 
A „16th International Children’s 
and Young People’s Art 
Competition” lengyel nemzet-

közi rajzpályázaton Gál Sándor (4. a) 1. 
helyezést ért el.
A Bozsik Egyesületi Program Berettyóújfalui Körzet 
U-11-es őszi bajnoka Lakatos Alex (4. a) lett. 
Gratulálunk tanulóinknak a versenyeken való 
részvételért, az elért szép eredményekért, és 
további sikeres szereplést kívánunk a következő 
versenyidényre! Köszönjük tanáraiknak – 
Czirjákné Pesti Irmának, Kiss Imrénének, Bihari 
Csabának, Tornyiné Kertész Denisének, Erdeiné 
Vincze Anitána Bagosi Sándornénak, Rácz 
Erikának - a versenyre való felkészítést. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

Sikerek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából 

  Az Országgyűlés 2011. november 21-én 
elfogadta a gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény módosítását, amely három 
lényeges változást tartalmaz:
A gazdálkodó szervezetek kötelesek:
 1. a kamarai nyilvántartásba vételüket kezde-
ményezni,
 2. a kamarai közfeladatok ellátásához évente 
5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a 
hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok 
esetén levonható a tagdíjból),
 3. a Kamara pedig köteles részükre a törvény-
ben meghatározott szolgáltatásokat 
(tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, 
hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkere-
sés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, 
vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozásokra, a 
mezőgazdasági termelőkre és az agrárkama-
rákra nem terjed ki a hatálya.
Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság 
továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált 
vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem 
válnak kamarai taggá.
  A törvény hatálybalépését követően létrejövő 
egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket 
követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások 
pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, 
legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely 

szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a 
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
   Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver 
elkészültéig a vállalkozások a kamarai 
honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével 
és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely 
szerint illetékes területi kereskedelmi és iparka-
marához címezve (4025 Debrecen Petőfi tér 
10.), illetve személyesen, a székhely szerint 
illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban 
nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. A banki 
átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszol-
gálatokon történő készpénz-befizetésre is.
Ez az ügyfélszolgálat Berettyóújfaluban:
      Dr. Balogh Ágnes 
      Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 47. 
      Tel.: 54/404-261, 20/265-5989 
      Hétfő –Csüt.:  9.00-12.00, 13.00-15.00
      Péntek:          9.00-12.00
 A gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba 
vételről e-mail cím birtokában a területi 
kereskedelmi és iparkamarától elektronikus 
értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás 
kamarai regisztrációs számát, valamint azt, 
hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is 
megfizette. A hozzájárulásról számla nem 
készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési 
pénztárbizonylat alapján elszámolható.

HBKIK – Berettyóújfalui Szervezete
                       

 

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek 
kötelező kamarai regisztrációjáról 

Változtatani kell a rendszeren
 - Lakossági fórum Volner Jánossal
  

„Hogy Ön is tisztán lásson” felhívással kötetlen 
beszélgetésre várta a Jobbik berettyóújfalui 
szervezete az érdeklődőket, február 1-jén, a volt 
megyeháza Fráter László termébe.
Az est vendége Volner János országgyűlési 
képviselő, a párt frakcióvezető-helyettese volt.
  A Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, 
alelnökei, vezető tisztségviselői, valamint a 
szervezet Európa Parlamenti képviselője, megyei 
tagok is jártak már városunkban vendégként több 
alkalommal. Boruzs Imre helyi elnök sorolta 
bevezetőjében az elmúlt lakossági fórumok 
résztvevőit. Lélekre ható szavaival elsőként 
Mohácsi László református lelkész szólt a 
jelenlévőkhöz, majd ezután Volner János 
következett a szószólók között. A politikus a napi 
problémák, az országot érintő gondok között első 
helyen említette a gazdaság helyzetét, azon belül 
is a globalizációs folyamatok negatív eredmé-
nyeként kialakuló szegénységet.
 Volner János napjaink legnagyobb 
problémájának a szegénységet, a zsebbe vágó 
súlyos gondokat tartja. Szerinte a legégetőbb, 
leginkább megoldásra váró probléma az, hogyan 
lehet gazdaságilag fenntartani a társadalmat.  
Családok is egyre nehezebb helyzetbe kerültek 
anyagilag. A Jobbik ezekre a kérdésekre keresi a 
megoldást – húzta alá a politikus. Volner szerint 
annak lehetünk tanúi, hogy a globalizációs tőke 
nem hajlandó hozzájárulni az oktatás, az egész-
ségügy finanszírozásához, az összes adóterhet az 
emberek vállára rakják – sorolta a politikus, aki 
szerint az állam nem vonja be a közteherviselésbe 
a multi cégeket. – Mi erre kínálunk és keresünk 
kiutat, alternatív adórendszerrel, mely felváltaná a 
mostani kormány által bevezetett egykulcsos 
adórendszert. Másik fontos problémaként említette 
a devizahitelek csapdájából való kiszabadítást. A 
Jobbik véleménye szerint a felvételkori árfolyamon 
kellene visszaváltani a meglévő hiteleket, mert az 
árfolyamnyereség a bankoknál képződik, ugyanis 
tényleges devizafedezet nem volt a hitelek mögött 
– taglalta Volner János. 
A magyar gazdaság számára pedig az lehet a 
kiút, hogy a termelő ipart megerősítjük. Az európai 
uniós piacok megőrzésével, újra kell nyitni a keleti 
piacokat, melyek óriási kitörési lehetőséget 
jelentenek – hangsúlyozta a politikus.
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   „A festményeknek legalább két életük van: az 
egyik, amíg az alkotója készíti és elkészül, a 
másik, amikor életre kel, amikor kiállításon 
bemutatják, vagy egy szoba falára helyezik”– 
kezdte ezen szavakkal Angyal Imre, zsákai 
művésztanár megnyitó beszédét február 3-án, 
pénteken a Bella Costa étteremben,  amikor is 
Dr. Hamvas Lászlóné Márti néni alkotásaival 
találkozhatott a nagyszámú érdeklődő. Nem is 
először, hiszen 2010-ben a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében a Bihari Múzeum időszaki 
kiállítótermében zenés, verses műsorral 

egybekötve már megismerhették alkotásait az 
egykori tanítványok, kollégák, 
művészetbarátok. A kiállítás óta azonban olyan 
sok új alkotás született, új technikákat is 
kipróbált a nyugalmazott rajztanár, hogy ideje 
volt ezeket is bemutatni. A lehetőséget városunk 
egyik művészetpártolója, mecénása, Csorba 
György teremtette meg azzal, hogy az idei 
évben először Márti néni képei számára 
ajánlotta fel a kiállítási lehetőséget éttermében. 
Angyal Imre - szintén rajztanár, kolléga, alkotó-
társ - beszédében szemléletesen mutatta be a 
festőt, az alkotás folyamatát, a készítési 
technikákat, nem véletlenül, hiszen jól ismerik 
egymást, évek óta együtt dolgoztak az alkotó-

táborokban. Márti néni természeti képeivel 
találkozni kell, „… ez a találkozó egy ünnep. Az 
ünnep pedig lélekemelő. El is lehet érzékenyülni: 
legyük képesek örülni és használjuk ki ennek a 
mai ünnepnek a lehetőségeit. Ő olyan festő, aki 
nem hivalkodik, egyszerűen, tisztességgel és a 
művészettel szembeni alázattal teszi a dolgát. 
Nem akar többnek látszani, mint ami, nem 
pózol, hanem jó kedvvel játszik.”
A több mint két évtizede nyugdíjas tanárnő 
sokat kirándul, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesülettel is, járja az országot, eljut külföldre 
is. Képei témája az Alföld, Berettyóújfalu 
környéke, a Dunántúl, a Balaton, ahol családja 
élt, és Erdély, ahol apai ősei éltek! Kis 
akvarelljei ezen emlékekről szólnak. „Az olaj 
bátrabbá teszi, mert átalakítható, variálható a 
kompozíció alaki, szerkezeti, színbeli formája. A 
tus egy új technika, játszik a formákkal, felderíti 
apró, finom vonalakkal, fokozatosan mélyíti a 
színt, a tónust remekül variálja.”
A péntek esti kiállítás megnyitó nemcsak az 
alkotó számára volt ünnep, minden résztvevő 
gyönyörűséggel nézte a képeket és hallgatta a 
műsort:  Kanalasné Harasztosi Judit szavalta el 
Nadányi Zoltán Ezüstkert című versét, melyre 
Papp Balázs, a Széchenyi-tagiskola 6. osztályos 
tanulója saját szerzeményű zongoradarabját 
játszotta el a megnyitó közönségének, majd 
muzsikájával egész este aláfestette a képek 
szemlélődését, a kötetlen beszélgetést.
A kiállítás március végéig lesz látható a Bella 
Costa étteremben.

Kállai Irén 

„Életem öröme” – Dr. Hamvas Lászlóné kiállítása 

   

     Születtek
December
20. Balázs Natasa 
     (Balázs Gábor – Kovács Gabriella)
Január
4. Bocska Dorina 
   (Bocska Tamás – Hagyó Ibolya)
4. Bocska Laura 
   (Bocska Tamás – Hagyó Ibolya)
7. Hermann Nándor 
   (Hermann Tamás – Tóth Szilvia Anita)
9. Katona Magor 
   (Katona Gergely – Sziklai Emőke)
9. Szabó Gergely Csanád 
   (Szabó Gergely – Fekete Ildikó)
15. Józsa Kristóf  
    (József Tamás – Cseke Diána Judit)
Február
5. Újhelyi Hanna 
    (Újhelyi Gyula Zsolt – Pósán Ildikó)
6. Nemes Nándor 
   (Nemes János – Gidai Anikó
     Házasságot kötöttek
Január
21. Vetró Tamás - Bere Andrea
27. Szilágyi Csaba – Sziklai Nikolett
    Elhunytak
Január
4. Sramkó István (1924)
9. Tóth László (1925)
16. Szilágyi Imre (1934)
18. Erdei Imre (1936)
19. Garabuczi István (1934)
25. Pap Gyuláné Szabó Róza (1925)
26. Balibán Sándorné Aranyi Margit (1931)
28. Boka József (1955)
Február
2. Pap Antalné Oláh Mária (1931)
3. Nagy Sándor (1921)
6. Kállai Istvánné Csóka Juliánna (1922)

Anyakönyvi hírek

Biharkeresztesen is „Együtt könnyebb”
Biharkeresztes Város Önkormányzata sikeresen 
megvalósította a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-
0001. kódszámú, „Együtt könnyebb” című 
projektjét az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott támogatásból, melynek összege 
6.657.608.- Ft. A projekt elsősorban a kompe-
tencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazására épült. Ezen belül előtérbe került 
az óvodai programcsomag, a hátrányos 
helyzetű tanulók integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítésének rendszere. A 
projektben 25 fő óvodapedagóguson keresztül 
a programban részt vevő óvodások száma 236 
fő volt. A projekt eredményeként a pedagógu-
sok új ismereteket szereztek, valamint az újszerű 
tanulásszervezési eljárások bevezetése a 
gyermekek esélyegyenlőségének biztosításához 
járult hozzá. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. (X)

Nincs elzárt település, 
sem járhatatlan út
Farkasordító hideggel, szélviharral, hatalmas 
hótakaróval szibériai tél köszöntött be február 
3-án. Bánáti Lászlót, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. berettyóújfalui üzemmérnökségének 
vezetőjét arról kérdeztük, mennyire érte őket 
váratlanul az időjárás, illetve hogyan végezték 
a hóeltakarítást.
- A február 3-i hófúvás előtt már csütörtökön 
sószórós hóekés gépekkel felszerelve, készen 
álltunk a bevetésre. Szombaton hajnalban 
indultunk el nyolc saját és nyolc bérelt géppel. 
Az ekézést folyamatosan végezte az 
üzemmérnökség a hozzá tartozó 387 km 
szakaszon: Sárándtól Csökmőn át Újirázig, de 
hozzánk tartozik az ország keleti része, egészen 
Létavértesig. Nem lett volna probléma a leesett 
26 centiméternyi hóréteg vastagsága, ám az 
eltakarítást nagyban nehezítette a keleti, 
észak-keleti viharos szél. A hóekés gépeknek 
gyakran vissza kellett fordulniuk, mert ahol 
végeztek, ott rövid időn belül a hóátfúvások 
miatt újra kellett tisztítani az érintett útszakaszt. 
Elzárt település vagy lezárt útszakasz a mai 
napig – február 8. – nem volt. Kisebb akadá-
lyok előfordultak Bakonszeg és Bihartorda 
között, a kórósszigeti és nagyzomlini bekötőn, 
Szentpéterszeg és Gáborján, Hencida és 
Nagykereki, Pocsaj és Létavértes között, illetve 
a cserekerti bekötő úton. A viharos szél és a 
mínusz 16 Celsius fok is külön nehezítette a 
hóeltakarítást. Az üzemmérnökséghez 
Berettyóújfaluban egyébként csak a két 
főútvonal, illetve a Földesi út, a Bakonszeg felé 
vezető, valamint a vasútállomáshoz vezető út 
tisztítása tartozik.
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1. Bihar Termálliget (Népliget)  10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.) 5 %
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)  10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)  5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)  10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)  5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.)  5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)  5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)  10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)  5 %
15. Euro-One (József A. ltp.)   10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)  5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület)   5 %
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)  5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)  3-5 % 
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 

(Váci M. u. 11.)                                10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)  5 %
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %

29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %
33. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %
34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)  5 %
36. Ékszerüzlet (Körépület)  5 %
37. Cerka Papír-írószer (Körépület) 10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)       5 %
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)   10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)       5 %
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)        5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér)   5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.)     5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)      2 %
47. Evita Divat (Mártírok u.)                         5 %
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)    10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)      5 %
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)  

kárpitos bútorokból                                  5 %
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)    10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)       5 %
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)      5 %
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)      5 %
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )    10 %

57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)      5 %
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)    10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)    10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló, 
        Műkörömépítő                                          10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)     10 %
62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)

elméleti oktatásból                                  20 %
63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %
64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 
      (Dózsa Gy. u.) 10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)       5 %
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)       5 %
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)        5 %
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)        5 %
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)       5 %
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)       5 %
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)      10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)     10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)       3 %
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.) 

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

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

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

állatorvosi ellátásból                                       10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs                    
(Bihar Termálliget)                                                 3 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

  A tavalyi két bronz és egy ezüstérem után az 
idén újra arany éremmel térhettek haza „Biharor-
szág” ifjú sportmászói a kiskunfélegyházi Darvas 
Szabadidőközpontban megrendezett országos 
megmérettetésről. A 2012. január 22-i egész 
napos látványos vetélkedésen a kilencfős 
küldöttségből hatan jutottak a döntőbe, és a 
megyénket méltón képviselő kis csoport a 
fináléban is keményen állta a sarat. A 
legfigyelemreméltóbb eredménynek Szabó Dóra 
a Tóth Árpád Gimnázium tanulója örülhetett, aki 
három olimpiai bronzérem birtokosaként az V. 
korcsoport kategóriájában régi riválisait 
megelőzve először léphetett a dobogó legfelső 
fokára.  A III. korcsoportban kitűnő eredményt ért 
el Papp Dóra is, aki megismételte az elmúlt év 
bronzérmet érő teljesítményét. A 138 főből álló 
mezőny egész napos küzdelmében a csapat többi 
finálés tagja sem vallott szégyent, hiszen két 
ötödik-, két hatodik s egy nyolcadik helyezéssel 
térhettek haza. Felkészítő tanár Szarka István 
tanár a Szirt Sport Egyesület tagja.
  Eredmények: 
II. korcsoport, lány: Erdei Vanda 5. hely, József 
Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola 
Berettyóújfalu, 
II. korcs.  fiú:  Fráter Iván 8. hely,  József Attila Ált. 
Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, 
III. korcsoport, lány: Papp Dóra 3. hely, József 
Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola 
Berettyóújfalu, Kurtán Kitti 6. hely, József Attila 
Általános Iskola EPSZ. Berettyóújfalu, 
III. korcsoport, fiú: Orosz Máté 6. hely, József 
Attila Általános Iskola EPSZ. Berettyóújfalu, 
IV. korcsoport, lány: Carvalho Dia 5. hely, József 
Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola 
Berettyóújfalu,

IV. korcsoport, fiú: Borsós Kristóf 6. hely, II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Tagiskola 
Berettyóújfalu, Nagy Krisztián 14. hely, József 
Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola 
Berettyóújfalu, V. korcsoport, lány: Szabó Dóra 1. 
hely, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen.
 A Szirt Sport Egyesület sportolói közül hárman a 
Sportmászó Magyar Kupa 2011. évi versenyein is 
sikeresen szerepeltek. Rácz Máté ifi  boulder  
kategóriában 2. helyezést, Orosz Máté serdülő 
boulder  5., serdülő nehézségi kategóriában 6. 
helyezést ért el. Erdei Vanda a mini kategória 
boulder 5. illetve. a nehézségi kategória 6. 
helyének birtokosa lehetett. Sport eredményei, 
valamint kiemelkedő tanulmányi eredményei 
alapján 2011-ben öten - Orosz Máté, Kurtán 
Kitti, Borsós Kristóf, Papp Rebeka és Szabó Dóra - 
elnyerték Hajdú-Bihar megye „Jó Tanuló, Jó 
Sportoló” címet is.
A sportmászás hatéves múltra tekint vissza a 
berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskolában. Az 
azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy e 
sportág különösen alkalmas az általános iskolai 
korosztály sokoldalú testi és mentális képessé-
geinek fejlesztésére. Mozgásanyaga olyan 
finoman összerendezett izom-, idegkapcsolatokat 
hoz létre, ami a fejlődő szervezet testi 
gyarapodása során az egyéni adottságoknak 
megfelelő testalkatot és mozgékonyságot 
eredményez.  Magas hatékonysággal alkal-
mazható kisgyermekkori mozgáskoordinációs, 
szenzomotoros problémák kezelésére, tartás-, 
illetve gerinc deformációk korrigálására is. A 
csoportban két testi és érzékszervi fogyatékos 
gyermek sportol eredményesen.  A függőleges 
síkokban való magabiztos összerendezett mászó 
mozgás  különleges élménye  hosszú távú ösztönző 

erő e természetközeli sport gyakorlására. Siker 
csak maximális együttműködéssel érhető el, így 
egymás segítése, és az önzetlen 
felelősségvállalás a mászók között, természetes.  
További ösztönző erő a különböző korosztályú és 
tapasztalattal rendelkező mászók közös edzései 
és túrái során kialakuló erős kohézió. A 
berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola  ÖKO 
Iskola programjának alapját képezik a bihari 
régióban szervezett határon belüli és túli 
sziklamászó, gyalogos, és helytörténeti 
kerékpártúrák. A fentebb felsorolt komplex 
hatások mellett a program egészséges 
természetközeli életmódra nevel, hangsúlyozottan 
járul hozzá a fenntartható fejlődés tudatosí-
tására, továbbá erősíti a tanítványok bihari 
identitástudatát

 

„Aranyos” berettyóújfalui mászók a Sportmászó Diákolimpia Döntőn
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   A Magyar Kupában és a bajnokságban is igen 
nagy eséllyel pályázhat a bajnoki címre Mezei 
József csapata. A fiúk izgalmas első félidő után 
magabiztosan verték az üllői alakulatot a Magyar 
Kupában, bekerülve a négy legjobb csapat közé. 
Itt még a sorsolás is az MVFC-nek kedvezett, hisz 
az NB II-es veszprémi alakulatot kapták ellenfélül. 
A másik ágon a Rába Eto az Újszeged csapatával 
harcol a másik döntős helyért, így megismétlődhet 
a tavalyi bajnoki döntő, igaz most Magyar 
Kupában.
   Ezévben az is előfordulhat, hogy a nagy rivális 
Rába Eto csapatával két fronton is viaskodhatunk 
a bajnoki címért. Igaz, hogy még két mérkőzés 
hátra van a 2011/2012-es bajnokságból, de már 
borítékolható, hogy az MVFC második helyen 
zárja az „alapszakaszt”. Az első nyolc rájátszás-
ban dönti el a bajnoki cím sorsát, ahol az 1-8., 
2-7., 3-6. és 4-5. párosítások lesznek. Jelen 
pillanatban ez azt jelentené, hogy a Vasas csapa-
tát kapjuk ellenfélül, akiket még tavaly 5:3 arány-
ban legyőztünk. Nem is lehet más a cél a csapat 
előtt, csak a döntőbe jutás, hiszen látható, hogy a 
két nagy csapat (Rába Eto – MVFC) mellett a 
többiek csak másodhegedűs szerepet töltenek be. 
Tulajdonképpen mindegy is, hogy beérjük-e a 
győri futsalosokat, úgyis a rájátszásban dől el a 
bajnoki cím sorsa. Az MVFC jelenleg második a 
tabellán három ponttal lemaradva 11 győztes és 
három elvesztett mérkőzés mellett egy döntetlent 
tudhatnak magukénak. 84 gólt rúgott a csapat, 
melyből 25-öt egyedül Melo José Michel 
(Michelzinho) szerzett magasan vezetve ezzel a 
magyar bajnokság góllövő listáját. A csapatból 
Lovas Norbert a második ebben az összevetésben, 
21. helyezett kilenc rúgott góllal. Új igazolásként 

nagyon jó teljesítményt láthattunk már többedik 
alkalommal a 85-ös születésű Szécsi Barnától.
   Szurkolói létszám tekintetében nem csappant az 
új helyszínre, a Pálfi István Rendezvénycsarnokba 
kilátogatók száma. Hangulatában mégsem 
közelíti a „városközepi régi csarnok” feelingjét. 
Minőségében viszont nagyságrendi előrelépés az 
új helyszín, ahová bárki akár a családjával 
kilátogatva elsőrendű sportcsemegével gazda-
godhat. Remélhetőleg az április 14-15-i Magyar 
Kupa fordulóban is és a bajnokságban is 
kiharcolja az MVFC annak a lehetőségét, hogy 
már a csarnok avatásának első évében bajnoki 
döntőknek és akár címeknek is örülhessünk.                    

Rinyu Sándor

Mindkét fronton bajnokesélyes az MVFC

   A tavalyi évben NB II-es bajnokságot  nyert az 
MVFC női futsal csapata, amely feljogosította a 
lányokat az első osztályban való indulásra.
Mezei József biztosította az anyagi hátteret és a 
szükséges feltételeket a rajthoz, Pallai Gábor a fiú 
csapat válogatott kapusa pedig a megfelelő 
szakmai munkát,, a lányok pedig a hihetetlen 
lelkesedést és az edzésekhez való maximális 
hozzáállást. A kemény nyári felkészülés után ősszel 
kezdetét vette a bajnoskág, mellyel kapcsolatban 
az első évben, "újonc" csapatként a vezetőség és a 
szakmai stáb részéről a  bennmaradás  volt az 
elsődleges célkitûzés.
   A bajnokság eleje még kissé döcögősre 
sikeredett, ami betudható a rutintalanságnak, 
valamint az NB I-es jóval gyorsabb ritmus is.
Már az őszi fordulóban is elmondható, hogy a  
legjobbak ellen sem vallottak szégyent a lányok, 
hisz győzelmet értek el például  - a női fociban is 
nagymúltúnak számító -  Ferencváros csapata ellen. 
Az ellenfelek érezték, hogy oda kell figyelni az 
újonc berettyói egyesületre és pár NB I-es meccs 
után sikerült elérni, hogy hazai pályán- hála a 
fanatikus szurkolóknak - még inkább félve lépnek 
pályára a vendég egyesületek.
   Az  őszi szezont  a vártnál jobb helyen, a 
középmezőnyben zárták az MVFC-s lányok.
 Füredi Andrea csapatkapitány: - Szerettük volna 
az őszi szezonban elért eredményt megtartani, sőt 
megpróbálni még kicsit előrelépni, ezért év végén 
sem álltunk le, és gőzerővel készült a csapat a 
tavaszi szezonra, heti négy edzés, a szinte 100%-

os edzés látogatottság, sok-sok kitartás és 
lemondás meghozta a gyümölcsét.
Történtek változások is a csapat összetételében, 
hisz  a már veteránnak számító Ugrai  Csilla, 
valamint Tóth Tamara befejezte a bajnokság 
közben a futballt, de helyettük két kiváló 
képességű játékost sikerült igazolnunk.
A két debrceni lány Hóbel Tímea  és Farkas Éva  - 
az időközben megszűnt és Galaxis néven 
újjáalakult -bajnok Vesta csapatából érkezett.
A két új játékos új lendületet adott a csapatnak, az 
egyénileg gyors  és ügyes játékosok jól beépültek 
a csapatba,  pályán  és a pályán kívül egyaránt.
Mindkét lány meghálálta a bizalmat, és már az 
első mérkőzéseken góllal mutatkoztak be az MVFC 
színeiben.
Külön öröm számunkra, hogy a - női futball közeg-
ben már elhíresült - Berettyóújfaluban működő 
kiváló szakmai munka miatt igazoltak hozzánk a 
lányok, valamint a csapat közössége, összetartása 
és szervezettsége is a döntésük mellett szólt.
  A kemény felkészülést és a sikeres igazolásokat  
mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az új 
összetételű csapat rögtön az első fordulóban 
kiütéses 5:0-ás győzelmet ért el a Szegedi 
Boszorkányok csapata ellen, akikkel az őszi forduló 
első mérkőzésén még döntetlent játszottunk.  
Az első idegenbeli mérkőzés az első helyezett 
Miskolc csapata ellen zajlott, akik még 100%-on 
teljesítettek az idei bajnokságban. Óriási 
meglepetést okozva 5:5-ös döntetlent értek el a 
lányok az első helyezett borsodi csapat 

otthonában, és mindösszesen 15 másodperc 
választotta el a csapatot a bravúros győzelemtől.
Újabb kemény meccs várt a lányokra, hisz a tavalyi 
kupadöntőt játszó, jelenleg harmadik helyen álló 
fővárosi Univerzum csapata következett, ismét 
idegenben. A budapesti csapat vasárnap este 18 
óra 30 perces kezdése nem volt túl kedvező 
számunkra, de természetesen teljes létszámmal 
harcra készen álltak a lányok. A mérkőzés ismét 
nagy meglepetéssel zárult,  hisz 6:1-re 
győzedelmeskedtünk a tavalyi ezüstérmes csapat 
otthonában.  A hétfő hajnali érkezés így már nem is 
tűnt  annyira fárasztónak....
Jelenleg a lányok a negyedik helyen állnak, amely 
jóval meghaladja az előzetes célkitűzéseket.

Az első osztályban is a legjobbak között a női focistáink

Melo José Michel a góllövés pillanatában

2012. március 28. 19.00 óra

Jegyek elővételben kaphatóak a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központban 2600 Ft-os áron. 

(Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%)
Tel.: (54) 500-299.

Ha ezt a tanfolyamot elvégzed,  meglesz a kellő 
tudásod ahhoz, hogy a rendelkezésedre álló - 
fotózásra alkalmas berendezéssel - olyan képeket 
készíthess, amelyekkel Te és a Neked fontos emberek 
is elégedettek lesznek! Meggyőződhetsz fotós 
tehetségedről! Pontosan megismered a technikád 
képességeit, annak korlátait, bátran exponálhatsz, de 
azt is tudod, hogy mikor ne vedd elő azt, ami neked 
van! Ha fejleszteni akarsz, tudod, mit vegyél! 
Kipróbálhatod, és szárnyra kaphat fotós tehetséged. 
Olcsóbb, mintha otthon maradsz! 
Részletes információ: berettyofotosuli@gmail.hu vagy 
+36 30 9420-244

- berettyófotósuli - - berettyófotósuli - 

A Nadányi Zoltán Művelődési központban
 

Minőségi gyorstisztító szalon felvevőhely 
és kedvező árú pelenkák a Malommal 

szembeni TOTÓ LOTTÓ üzletben.
Ugyanitt: GLS csomagküldési lehetőség.

Tel.: 20/99-22-460
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