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   Idén nyáron új eszközökkel gazdagodott a polgárőr egyesület – tudtuk meg 
Mazács Ferenc elnöktől.
   Az Országos Polgárőr Szövetségtől – OPSZ – egy digitális fényképezőgé-
pet – tartozékaival együtt – és egy navigációs rendszert kaptak. Saját 
anyagi forrásaikból pedig beszereztek egy rendszámfelismerő szoftvert, 
valamint egy eseményt rögzítő kamerát. Az elnök reméli, Berettyóújfalu 
földrajzi fekvéséből - főútvonalak metszéspontja – adódóan, illetve a 
zsúfolt városközpontban, a rendőrséggel hatékonyan együttműködve, 
eredménnyel fogják használni ezeket az eszközöket: kiszűrni a lopott vagy 
körözött gépjárműveket, a kamera segítségével pedig felkutatni az általa 
rögzített bűncselekmények elkövetőit. – Mivel nekünk intézkedési jogkörünk 
nincs, csupán értesíteni tudjuk a rendőrséget, a lehető legrövidebb időn belül 
– mondta el Mazács Ferenc.

 Rendkívüli testületi ülést tartott az önkormányzat 
július első hetében. A három napirendi pont mellé 
két napirendi pontot sürgősséggel tárgyaltak a 
képviselők.
  Korábban a testület elfogadta a Hajdúsági és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodását, amit viszont most módosítani 
kellett, mivel Tiszavasvári Város Önkormányza-
ta, valamint Szorgalmatos Község Önkormány-
zata jelezte csatlakozási szándékát a Társulás-
hoz. A képviselő testület a társulás módosított 
társulási megállapodását jóváhagyta, egyúttal 
felhatalmazta Muraközi István polgármestert a 
megállapodás aláírására. A két új önkormány-

zat tagként való belépését követően a Hajdúke-
rületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság jegyzett tőkéje 
22.140.000 Ft összegre nőtt. A csatlakozással 
alapszabály módosítás is együtt jár, amit 
képviselőink szintén elfogadtak.
  Az önkormányzat mintegy 400 millió forint 
értékben nyertes pályázattal rendelkezik a 
Népliget utca közlekedési létesítményeinek fejlesz-
tésére. Ennek megvalósítása érdekében felhatal-
mazták a polgármestert a Magyari Zsolt és 
Magyariné Kokes Mária tulajdonában lévő 928 
m2 ingatlan megvásárlására, az adás-vételi 
szerződés megkötésére. A vételár 25 millió forint. 
Sürgősséggel tárgyalták és elfogadták Váncsod 

Községnek az általános iskolai nevelés-oktatási 
feladatai ellátására történő csatlakozási szándé-
kát a Berettyóújfalu, Mezőpeterd és Mezősas 
Önkormányzatok Közoktatási Társulásához. 
Szintén elfogadták a váncsodiaknak az óvodai 
nevelés feladatának ellátására történő csatlako-
zási szándékát a Berettyóújfalu és Mezősas Önkor-
mányzatok Óvodafenntartási Társulásához.
   Döntöttek a képviselők arról is, hogy az Európai 
Mobilitási Hét – 2012. szeptember 16-22. között - 
idején csatlakoznak az Európai Autómentes Nap, 
az „Autó nélkül a városban” nevet viselő rendez-
vényhez. Ennek során a programban részt vevő 
települések egy vagy több területet, szeptember 
22-én, egész napra kizárólag a gyalogosok, a 
kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára 
tartanak fenn. 
 

Új eszközök a berettyóújfalui 
polgárőröknek

Alapszabály módosítás és új iskolatársulás
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1. A pályázat célja:
- Hajdú-Bihar megyében előállított termékek 
magas minőségi színvonalának elismerése, nép-
szerűsítése, piacra jutásának segítése.
- A fogyasztók segítése a minőségtudatos, 
környezetbarát termék kiválasztásában.
- A megye területén fellelhető nemzeti értékek 
azonosítása, azok továbbítása a nemzeti értéktárba.
2. A pályázók köre:
Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes 
személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek.
Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoport-
ra nyújthat be pályázatot.
3. A termék:
Kizárólag kereskedelmi forgalomra képes 
termék, tárgy, amely a megyére jellemző 
alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a 
megyében készül, és megjelenésében egyedisé-
get hordoz.
A kitüntető díjra pályázott termék legyen 
besorolható a következő kategóriák egyikébe:
- kézműves alkotás, kézműipari termék,
- mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék,
- ipari termék.
4. A pályázat benyújtásának módja, helye és 
határideje: 
A pályázat egységes pályázati adatlapon 
nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatalában szerezhető be 

(4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz. 13. szoba) vagy 
letölthető a www.hbmo.hu internetes oldalról.
A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos 
információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt 
(elérhetőségei:52/507-544, terrend@hbmo.hu, 
Jogi és Koordinációs Osztály, fsz. 13. szoba).
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, 
postai úton ajánlott küldeményként a
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság
4024 Debrecen, Piac u. 54. címre kell elküldeni, 
vagy személyesen a megyei önkormányzat Titkársá-
gán kell leadni (Debrecen, Piac u. 54. fsz. 1.). A 
borítékon kérjük feltüntetni:
„Minőségi Termék Pályázat 2012”
A pályázatok beérkezésének határideje:
2012. szeptember 28. (péntek) 12.00 óra 
5. Az elbírálás szempontrendszere: 
Az elbírálás az 1. pontban meghatározott célok, 
valamint a 3. pontban felsorolt feltételek figyelem-
bevételével történik. Előnyt élveznek a környezet-
barát-, bio-, valamint ökotermékek, továbbá azok 
a termékek, amelyek előállítása környezetbarát-, 
bio-, ökotechnológiával, környezetbarát csomago-
lásba, illetve környezetkímélő anyagok felhaszná-
lásával történik. Nem kerül elbírálásra a beérke-
zési határidő után érkezett pályázat, valamint az 
a pályázat, amely nem az erre a célra szolgáló 
adatlapon lett benyújtva. Amennyiben egy pályá-
zó több pályázatot nyújt be, úgy az összes pályá-
zatát kizárja az elbírálásból.

6. Egyéb tudnivalók:
A pályázatok elbírálására a pályázati határidő 
lejártát követően a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi 
Termék Társaság ülésén kerül sor.
A Társaság dönt a „Hajdú-Bihar Megye Minőségi 
Terméke” díj, valamint a „Hajdú-Bihar Megye 
Kitüntetett Minőségi Terméke” díj odaítéléséről. A 
kitüntetett minőségi termék díjat az arra érdemes-
nek talált termék (termékcsoport) kapja, ez a díj 
minden kategóriában egy-egy terméknek adható.
A Társaság döntéséről a pályázók értesítést 
kapnak. A nyertes pályázók oklevelet kapnak, 
valamint feltüntethetik termékeiken a “Hajdú-Bihar 
Megyei Minőségi Termék” védjegy emblémáját. A 
díjazott pályázó részére az embléma elektronikus 
formában az oklevéllel együtt kerül átadásra.
A védjegy egy jelző, amely termékek, szolgálta-
tások egymástól való megkülönböztetését segíti. 
A védjegy az a jel, ami megkülönböztet egy 
árut, vagy szolgáltatást a versenytársak más, 
hasonló, vagy akár azonos tartalmú, termékei-
től. A védjegy a legtöbb vállalkozás számára 
értékes tőke. A fogyasztók érzelmileg kötődnek, 
bizonyos nevekhez, aminek alapját a már 
megszokott védjeggyel ellátott termékekkel, 
szolgáltatásokkal kapcsolatos érzelmek adják.
A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék emblé-
ma használatára vonatkozó szabályzat, 
valamint a korábbi díjazottak felsorolása 
megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat honlapján, a www.hbmo.hu címen a 
letölthető dokumentumok között.

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG
Pályázatot hirdet „Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék” kitüntető díj elnyerésére 2012. évben 



 

   Pontosan 15 éve, az 1997-es gazdatüntetések idején 
ismertem meg Bondár Sándort, mint aktív szervezőt és 
résztvevőt. Hogyan vezetett az útja idáig? – fordultam 
sorozatunk következő interjú alanyához.
- 1978-ban végeztem a Nyíregyházi Mezőgaz-
dasági Főiskola Gépész Karának gépjavító 
szakán. Egyébként tősgyökeres berettyóújfalui 
vagyok, itt születtem 1957-ben. Nagyapám 
gazdálkodó volt, ám a kollektivizálás miatt 
elvették a földjét, őt magát pedig belekényszerí-
tették a tsz-be. Édesapám viszont már az iparban 
kereste boldogulását, Budapesten, munka mellett 
szerzett villanyszerelő szakmát. Édesanyám 
ápolónő lett, szintén munka mellett. Szorgalmuk, 
kitartásuk, munkaszeretetük mindig követendő 
példa volt számomra. A diploma megszerzése 
után a helyi Dózsa MGTSZ-ben helyezkedtem el 
energetikusként, aztán különböző munkakörökben 
tevékenykedtem. Azt mondhatom, már fiatalon 
komoly feladatokat láttam el, miközben emberek 
munkáját irányítottam. Ez hét évig tartott, időköz-
ben 18 hónapos sorkatonai szolgálatomat is 
letöltöttem Lentiben. Ekkor nősültem meg. Első 
gyermekünk új munkahelyemre kerülésem napján, 
1986. január 2-án született meg. Amíg ott 
dolgoztam, még két fiúnk született.
- Miért került új munkahelyre?
- Egyszerűen váltottam. A Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság Berettyó Szakasz Mérnökségére 
kerültem, ahol gépészeti vezető voltam. Ez a 
munkakör 11 évig tartott.
- Miből állt az ottani  munkája?
- A belvízvédelmi szivattyútelepek üzemeltetése és 
fenntartása volt a feladatunk. Jó néhány árvíz- és 
belvízvédelmi védekezésben vettem részt. 11 év 
után aztán önállósodtam, visszatértem a mezőgaz-
dasághoz, de már saját és bérelt területeken, saját 
gépekkel gazdálkodni kezdtem. Hamar kapcsolat-
ba kerültem a gazda érdekképviselettel, s aktív 
szerepet vállaltam a gazdatüntetéseken. 1999 
végén pályázatot írt ki az önkormányzat a 
Herpály Team ügyvezető igazgatói posztjára, 
amit több pályázó közül én nyertem meg. 
- Mint önkormányzati alapítású és tulajdonú cég, 

milyen feladatokat lát el?
- A helyi közszolgáltatásokat végezzük: víz- és 
csatornaszolgáltatást, távhőszolgáltatást, piac-
üzemeltetést, strand- és uszodaüzemeltetést, 
kommunális hulladékszállítást és kezelést, 
bérlakás kezelést, és akkoriban végeztünk még 
építőipari kivitelezést is. A Herpály Team újította 
fel a volt megyeháza – jelenleg a Bihari Múzeum 
és a Sinka István Városi Könyvtár – épületét, a 
Fényes Ház bővítését, de a berettyószentmártoni 
orvosi rendelő új épületét is mi készítettük el. 
- Miért csappant meg az építési tevékenységük?
- A kiélezett versenyben alulmaradtunk az 
egyéni és társas vállalkozókkal szemben. 
Jelenleg minimális építőipari kapacitással 
rendelkezünk, ám a kőműves tanulók gyakorlati 
oktatása nálunk történik.
- Egyéb változások is történtek a cég életében, 
azokról is ejtsünk szót!
- Az elmúlt 12 évben majdnem 100 százalék-
ban kiépült városunkban a szennyvízhálózat, 
amelyre 90 százalék felett csatlakozott is a 
lakosság. A távhőszolgáltató ágazat csökkenése 
megállt, további leválások nem történtek, így 
jelenleg 600 lakás és intézmény fűtését és 
használati meleg víz ellátását végezzük. Sajnos, 
időközben megépült az új regionális hulladékle-
rakó telep, amelynek az üzemeltetését nem a 
kft. nyerte meg, így ez a tevékenységünk 
megszűnt. Egy évtizede még két piacot üzemel-
tettünk, mára ez is „összement”. Minimális 
létszámmal üzemel a jelenlegi piac. 2008-ban 
közfeladat ellátási feladat keretében a kft. 
tevékenységébe került az intézménytakarítás és 
karbantartás, a sportcsarnok üzemeltetése, 
valamint a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
a Bihari Hírlappal és a Berettyó Tv-vel együtt. 
Mára azonban ezekből a tevékenységekből 
csupán az intézményi karbantartás maradt meg.
- Azért nemcsak leépítésekről, hanem fejlesztések-
ről is beszámolhatunk.
- Természetesen, hiszen látványos fejlesztésen 
ment át a városi strandfürdő. 2008-ban pályáz-
tunk 50 százalékos, vissza nem térítendő pályá-

zat keretében 300 millió forint értékű felújításra. 
A kétfordulós pályázat eredményeként 2010--
ben kötöttük meg a támogatási szerződést 147 
millió forint vissza nem térítendő összegről. Még 
abban az évben megkezdődtek a rekonstrukciós 
munkák, amiket az időjárás miatt a 2011. május 
elsejei nyitásra fejeztünk be. A beruházás összér-
téke 340 millió forint lett. Valamennyiünk örömé-
re és megelégedésére öt új medence épült meg: 
egy vízforgatós aktív élménymedence, egy 
vízforgatós gyermekmedence, két különböző 
hőfokú gyógymedence és egy jakuzzi. Ezen kívül 
megújult a strand belső burkolatrendszere és a 
parkrendszerek gépészete. Elkészült 39 parkoló 
és egy új játszótér is, de eszközbeszerzésre sor 
került. A beruházást az önkormányzat 40 millió 
forinttal támogatta, illetve 140 millió forint hitel 
felvételére kényszerült a kft., tízéves futamidővel. 
Az elmúlt évben mintegy 80 ezren fordultak meg 
a strandon. Bízom abban, hogy ebben az évben 
elérjük a 100 ezres látogatói létszámot. A pályá-
zatból kimaradt a vendéglátáshoz szükséges 
infrastruktúra kialakítása, ezért még az elmúlt 
évben önerőből, szezon közben kellett ezt 
pótolnunk. A teljes pótlással idén végeztünk: 
nagyobb büféhelyiséggel és meleg étel előállítá-
sára alkalmas helyiséggel várjuk a vendégeket. 
Egyébként a büfék üzemeltetését is a kft. végzi. 
A megnövekedett forgalomhoz igazodva, ettől 
az évtől kezdve két beléptető helyet alakítottunk 
ki. A következő célkitűzésünk a strand fedett 
részében gyógyászati részleg, valamint fedett 
gyógy- és tanmedencék kialakítása. Ennek 
megvalósítása természetesen a pályázati 
kiírásoktól és anyagi helyzetünktől is függ.   
- Változás előtt áll az ivóvíz és csatornaszolgálta-
tás. Mit tudhatunk erről?
- A parlament 2011. december 30-án hozott 
törvényt arról, hogy 2014-től víziközmű szolgál-
tatást 150 ezer fogyasztói egyenértékkel rendel-
kező társaság végezhet. Ezért alapító tagjai 
vagyunk a Hajdúkerületi Víziközmű Szolgáltató 
Zrt-nek, a berettyóújfalui húszezres fogyasztói 
egyenértékkel. A törvény július 15-i módosításá-
ból kiolvasható az alvállalkozóként történő 
szolgáltatás lehetősége, így remény van arra, 
hogy a Herpály Team Kft. egyben maradhat. 
- Hogy élte meg az elmúlt bő évtized változásait?
- Nagyon sok munkával, harccal próbáltuk 
megtalálni a legoptimálisabb megoldási módo-
zatokat, minél kevesebb konfliktussal, megfelelő 
empátiával a munkatársakkal, illetve a 
lakossággal szemben. 
- Jut-e idő a családra?
- Feleségem a családi gazdaság vezetője, illetve 
a családi tűzhely őrzője. Felnevelt három fiúgyer-
meket, akik közül a legidősebb Angliában keresi 
a boldogulást, a középső tanul a Budapesti 
Műszaki Egyetem építőmérnöki szakán, míg a 
legkisebb a 11. évfolyamot végezte az Arany 
János Gimnáziumban. 
- Szabadidejét mi tölti ki?
- Amennyire lehet, kiveszem részem a családi 
gazdaságból, illetve szakítok időt kirándulásra. 
Visszajárók vagyunk Erdélybe, Székelyföldre. 
Ha tehetjük, tengerpartra is eljutunk, ha nem is 
minden évben.        Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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   A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZIK– interjú 

Bondár Sándorral, a Herpály Team Kft. ügyvezető igazgatójával 
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 A 14. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábor
 

 
 

   A Bihari Népművészeti Egyesület idén már 
tizennegyedik alkalommal rendezte meg felnőttek 
számára meghirdetett kézműves alkotótáborát.
  Az alkotóházban július utolsó hetében 15-25 fő 
szorgoskodott. Az idén Dunakesziről, Veresegy-
házról, Esztárból, Komádiból, Püspökladányból, 
Nagykerekiből, Hencidáról voltak pedagógusok, 
akik meg akarták ismerni a kézműves fogásokat. 
Az egy hét alatt számos mesterség rejtelmeibe 
bepillanthattak. Rácz Erika ötvös, a népművészet 
ifjú mestere a tűzzománc ékszerek készítésébe 
vezette be az óvónőket, tanítókat, tanárokat. 
Zöld Klárával szalmaékszereket és szalma 
díszeket készítettek csuhét fontak. 
   Két derecskei népi iparművésszel két napig 
dolgoztak együtt, Loósné Nagy Ilonával nemezel-
tek, Szatmári Ferenc segítségével kosarat fontak 
a táborozók. Gál Attila a bőrművesség techniká-
jával ismertette meg az érdeklődőket. Magyar 
Zita fazekas, a népművészet ifjú mestere segítsé-

gével agyagedényt korongoztak.
   Az idén is, - ahogy, már évek óta mindig- egy 
hetesre terveztük a tábort.  Délelőtt és délután is 
kézműves tevékenység, 2-3 féle, amiből mindenki 
érdeklődősének megfelelően választhatott. 
Délutánonként múzeumlátogatás, és népi ételkós-
toló is szerepelt a programban. Szerda délután 
autóbuszos kirándulást is szerveztünk, melynek 
során meglátogattuk a konyári Falumúzeumot, a 
Hosszúpályi Tájházat és végül a Létavértesen a 
Rozsnyai István gyűjteményben kalauzolt bennün-
ket Bihari Horvát László az Észak Bihari Múzeumi 
Szakszolgálat muzeológusa. Létavértesen 
megnéztük a jurta tábort, múzeumpedagógiai 
foglalkozáson is részt vettünk és helyi ételt, 
tormalevélbe töltött süldőt is kóstoltunk. 
  Táborunk támogatója – ahogy évek óta mindig, 
úgy az idén is - a Nemzeti Kulturális Alap Közmű-
velődés és Népművészeti Kollégiuma. 
  Az esős időben elkezdődött tábor vége felé már 

elvonultak a felhők, a nap is kisütött, így a 
búcsúesten Veress Ákos által készített pásztortar-
honya vacsora mellett zártuk a jó hangulatú 
tábort. Ahogy ez egy igazi alkotótáborban 
szokás, kosárnyi alkotással a karjukon búcsúztak 
egymástól a résztvevők.  „JÖVŐRE VELETEK 
UGYANITT!”                     Kállai Irén táborvezető

  A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása „Hagyományos mesterségek újjáélesz-
tése” címmel 2011. júliusában indította el önerőt 
nem igénylő, 100 százalékban támogatott 
TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0047 azonosító 
számú projektjét, melynek köszönhetően 
28.347.328 Ft vissza nem térítendő támogatást 
fordíthattak a halmozottan hátrányos helyzetű-
eknek indított képzési programokra. Ez a 
projekt egy lehetséges válasz a Társulás azon 
törekvéseire, hogy az itt élők kötődése, a 
kistérség lakosságmegtartó képessége erősöd-
jön, a helyi adottságokra és szükségletekre 
épülő programok induljanak a kistérségben. 
  A szakmai megvalósításban a hagyományok 
éltetésében, átadásában 20 éves tapasztalat-
tal bíró Bihari Népművészeti Egyesület és a 
kistérségben több sikeres felnőttképzési progra-
mot megvalósító Bihari Népfőiskolai Egyesület 
vett részt partnerként.
   Az első szakaszban a „Képzők képzője” során a 
mesterek színesebb, árnyaltabb képet kaphattak 
egymás személyiségéről, javultak a tudásátadáshoz 
szükséges kompetenciáik.  Valamennyien úgy 
gondolták, erősödött közösségünk iránti kötődésük is.
  Ezt követően toborzás indult meg a térség 
településein, így minden érdeklődő képet kapha-
tott, milyen régi mesterségek elsajátítására van 

mód, ami egy hasznos, tartalmas elfoglaltság 
lehetőségét vetítette előre a gyakran több éve 
munka nélkül lévő, beszűkülten élő hátrányos 
helyzetűek számára. A sikeres „népszerűsítő” 
akciók eredményeként 60-an jelentkeztek a 
négy szakág – fazekasság, szűrrátét-készítés, 
játszótartás, kosárfonás-  képzéseire. 
A tényleges szakmatanulást számukra is egy 
kompetenciaképzés előzte meg. A tanfolyam 
legnagyobb hozadéka, hogy sok olyan embert 
sikerült megszólítani, akik kikerültek a munka 
világából és évek óta semmilyen közösségi 
tevékenységben nem vettek részt a családon 
kívül. Ők gyakran meg is fogalmazták, hogy 
kezdeti szorongásukat egy nagyon jó érzés 
váltotta fel.  Úgy érezték:
- A közösségi együttműködés másfajta gondol-
kodásra késztette őket.
-  Új szempontok kerültek látótérbe, amelyekre 
azelőtt nem gondoltak. 
- A sok beszélgetés lehetővé tette, hogy elmond-
hatták benyomásaikat, érzéseiket, felmerülő 
gondolataikat
- Rájöhettek, hogy problémáikkal nincsenek 
egyedül, hiszen sok más ember küzd hasonló 
gondokkal.      
Mindez megalapozta a szakmai ismeretek 
hatékony tanulását. A hallgatók ekkor már 

egymást ismerő, tolerá-
ló, segítő közösséget 
alkottak.
Az Egyesület Alkotóhá-
zában biztosítottak 
voltak a tárgyi feltéte-
lek a fazekas, kosárfo-
nó, szűráttét, játszótar-
tás mesterségek tanítá-
sához, a projekt 
kapcsán az eszközök 
bővültek új korongokkal, 
szövőszékkel, varrógé-
pekkel, kosárfonó 
padokkal, ollókkal 
kiegészítő eszközökkel. 
A mesterségek gyakor-
lásához, tanulásához az 
anyagok is rendelkezés-

re álltak, több mázsa vessző, agyag, színes 
filcek, gyapjú, szálas anyagok, gyapjúfonalak, 
a mézes alapanyagai. A ház életre kelt. A 
tanfolyamra járó hallgatók a kezdeti feszélye-
zettség után egyre inkább feloldódtak. Nagy 
lelkesedéssel, szorgalommal dolgoztak, mindent 
szerettek volna tudni a mesterségekről. Megta-
nulták a mesterségek alapfogásait, az 
alapanyagok tulajdonságait, megmunkálásá-
nak módját, a díszítő motívumokat.
    A mesterek igyekeztek a mesterségek minden 
apró részletét megismertetni, önzetlenül adták 
át tudásukat. A megszerzett elméleti és gyakor-
lati tudásról a vizsgákon adtak számot a hallga-
tók, ezt követően mind a 60-an tanúsítványt 
kaptak. Elmondható, hogy a tanfolyamot 
végzettek kiválóan felkészültek, az elkészült 
alkotások pedig igazolják a mesterségek 
elsajátítását. Sok hallgató hasznosítja az itt 
tanultakat saját maga és családja szórakozta-
tására vagy pedig pénzkereseti lehetőséget 
látva, a szakma mélyebb megismerésére 
törekszik. Több olyan résztvevő van, aki annyira 
motiválttá vált, hogy tagként és önkéntesként 
csatlakozott az egyesület munkájához is.

 Hagyományos mesterségek újjáélesztése
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Oktatás szakmacsoport
Szakmacsoportos előkészítő érettségi tantár-
gyak országos versenye (országos döntő)
8. Patai Nikolett
12. Mózes Tímea
Felkészítő tanárok: Móni Zsuzsanna és Vágóné 
Tóth Zsuzsa
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Szakmacsoportos előkészítő érettségi tantár-
gyak országos versenye (országos döntő)
13. Kovács Zoltán 
Felkészítő tanára: Pappné Dorogi Ibolya
Rendvédelmi szakmacsoport
1. VIII. Országos Középiskolai Rendészeti 
Tanulmányi Verseny (országos döntőbe jutottak)
Jakab Anett, Varga Mariann
Felkészítők: Sass András Csaba nyugalmazott 
rendőr alezredes, Megyeri Sándor rendőr 
százados
2. VIII. Országos Középiskolai Rendészeti 
Csapatverseny
Jakab Anett, Dudoma Katalin, Angyal Tibor 
Levente, Vass Ádám, Szegedi Márk
Felkészítő: Rinyu Sándor
3. V. Bihari Rendészeti Csapatverseny – 3. 
helyezés
Dudoma Katalin, Jakab Anett, Karika Katinka,
Angyal Tibor Levente, Juhász Károly, Szegedi 
Márk
Felkészítők: Rinyu Sándor, Sass András Csaba, 
Megyeri Sándor
4. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny
Különdíjak: Legjobb elsősegélynyújtásban 
nyújtott teljesítmény
Legjobb közlekedésbiztonsági teljesítmény
Felkészítők: Sass András Csaba, Móni Zsuzsanna
5. „Éljünk Egészségesen Projekt” versenye
Kresz – 1. helyes

Elsősegélynyújtás – 2. helyezés
6. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa 
megyei döntője
Csapat 3. helyezés: Nagy József, Kálmán Attila, 
Nagy Krisztián
Egyéni 1. helyezés (segédmotor): Kálmán Attila
Felkészítő tanár: Nagy Béla

5 EREDMÉNYEK   

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny Országos 
Döntőjén szerkezetlakatos szakmában Szatmári 
Szabolcs IV. Szabó Károly VIII. helyezést ért el. 
Mindketten a 3/13. A osztály tanulói voltak és 
mindketten jeles, 100%-os eredményű szakmai 
vizsga bizonyítványra jogosultak. Felkészítőik: 
Korponai Sándor mérnöktanár és Halasi József 
műszaki szakoktató.
A 2/12. G osztályból Szabó Sándor IV. Háló 
Sándor X. helyezett lett mezőgazdasági gépsze-
relő, gépjavító szakmában. Ők szintén szakmai 
vizsgabizonyítványt kapnak. Felkészítőik: Kóti 
Imre műszaki tanár és Györfi Dániel műszaki 
szakoktató.
A pékeknél Csendes Nikoletta 2/12.F osztályba 
járt tanulónk XVIII. Helyezett lett. Felkészítette: 
Madarászné Csongrádi Marianna műszaki tanár 
és Csetreki Imréné szakoktató.
 Szintén az SZKTV-n Somogyi Edina 2/14. D-ből 
olyan sikeresen szerepelt, hogy két vizsgamodul-
ból jeles eredménnyel felmentést kapott a 
szakmai vizsgán.
Az I.Országos Asztalos Tanulmányi Versenyen a 
3/13.B osztályból Csuha István, Kám Martin 
László, Nagy Dezső szépen szerepeltek.
Évek óta sikert sikerre halmoznak erőemelőink, 
akik az idén is szép eredményeket értek el:
2012. április 22-én Kazincbarcikán a 

fekvenyomó diákolimpia országos döntőjében 36 
középiskola közül iskolánk bizonyult a legjobb-
nak.
Országos diákolimpiai bajnokok: Bogyó Tibor, 
Varga Zsolt, Zsila Róbert, Mátravölgyi Zsolt, 
Makula Richárd és Mikula Norbert.
Szépen szerepeltek még tanulóink a Jánoshalmán 
megrendezett Junior Fekvenyomó Országos 
Bajnokságon, bizonyítva, hogy az ország 
legeredményesebb utánpótlás bázisával rendel-
kező intézmény. 
Országos bajnoki címet szereztek: Jakab János, 
Mátravölgyi Zsolt, Molnár Zsolt, Mező Károly, 
Makula Zoltán és Balibán Márk.
Két tanulónk kiemelkedő nemzetközi eredménye-
ket ért el. Mikula Norbert a Kanadában megren-
dezésre kerülő Ifjúsági Erőemelő Világbajnoksá-
gon világbajnoki címet ért el, világcsúccsal, 
valamint Ausztriában, a Fekvenyomó Európa 
Bajnokságon Európa bajnoki címet szerzett, 
Európa csúccsal. Ezen a versenyen fantasztikus 
eredményt ért el Balibán Márk, aki világcsúccsal 
ugyancsak Európa bajnoki címet szerzett.
A Magyar Erőemelő Szövetség Mikula Norbertet 
választotta a 2011. év legeredményesebb 
erőemelőjének, valamint a Hajdú-Bihar megyei 
Önkormányzat 2011. év legeredményesebb 
ifjúsági sportolójának.

   Fekete István regényében, ha ember lett volna. 
Úgy érzem, a Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára Olvasótáborában egy hetet 
eltöltött gyerekeknek legalább ennyire örömteli 
volt az itt eltöltött idő. 
  Második alkalommal rendeztük meg a 
gyermekkönyvtárban az olvasótábort, ahol az 
idén jóval többen vettek részt. Minden nap 
érdeklődéssel olvasták Bogáncsról, a kis pumiról 
szóló részleteket. A papírból hajtogatott tacskó 
és a fonalból készült puli kutya rögtön nevet is 
kapott. A gyerekek nagy átéléssel jelenítették 
meg Ember Jancsit, a bojtárt és az erdész 
feleségét. A Bihari Múzeumban Dr. Krajczárné 
Sándor Mária vezetésével a pásztorok eszköze-
it, viseletét ismertük meg, s bepillantást nyerhet-
tünk munkájukba. Sándor Zeréndné Marika néni 
közreműködésének köszönhetően zengett az 
épület a pásztorok életéről szóló népdaloktól. A 
rekkenő hőségben felüdülést jelentett a strando-
lás. A bárándi Koroknai Portára szervezett 
kirándulás nemcsak élménybombaként hatott 
ránk - A Lúdanyó bábcsoport bábkiállítását és 
a megnyitás előtt álló írógép-kiállítást tekintet-
tük meg, lovas szekéren utaztunk, lovagoltunk, 
íjászkodtunk, állatokat etettünk, kemencében 
sült kenyérlángost és kakaós csigát kóstoltunk -, 
de ismereteinket is bőven gyarapította. A régi 
paraszti élet és a különféle mesterségek eszkö-
zeit mesébe szőve hozta közelebb a gyerekek 
számára Koroknai Béla. Utolsó nap délelőtt 
könyvtári akadályversenyt szerveztünk, 
melynek állomásai közül a Kutyafuttában és a 
Kutyaorr nevet viselő állomások feladatai voltak 
a legnépszerűbbek. Délután megtekintettük a 
regényből készült filmet. Minden nap maradt 
idő szabad foglalkozásra is.   
  Nagy segítséget jelentett számunkra a hét 
folyamán önkénteseink: Szász Kitti, Szász Tímea 
és Papp Viktória munkája, melyet ezúton is 
köszönünk.  A táborban eltöltött hét is bizonyítja 
a mondás igazságát: Olvasva tanul az ember. 
Kedves Táborlakók! Jövőre, Veletek, ugyanitt!

Lackó Györgyné
  Vezendiné Borbély Margit 

„Akkor szüret!…tetszik a gyerek. ”
-gondolta volna az öreg Bogáncs a fiáról

Kedves Zenekarosok és Zenebarátok!

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
tájékoztatjuk a volt zenekarosokat és 
minden zenebarátot, hogy az I�úsági 

Fúvószenekar 45. éves jubileumi ünnep-
ségsorozata szeptemberben kezdődik.

Üdvözlettel: a Szervezők

Versenyek, eredmények a Bessenyeiben
2011/2012-es tanév

Eötvös József  Szakképző Tagintézmény 2011/2012-es tanévben elért eredményei
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„Táboroztunk Földesen 
                   Szederinda – rinda…”
A Berettyóújfalui Szederinda Egyesület idén Földesen rendezte meg a II. 
Szederinda Népművészeti Tábort, 2012. 07. 16 – 07. 22. között. Több 
mint ötvenen munkálkodtunk együttesen, a hét folyamán. A gyermekek, 
fiatalok választhattak, hogy énekelni, táncolni vagy citerázni tanulnak-e. 
Voltak „táborlakóink” és „táborjáróink” is.
A reggeli ébresztést, érkezést, reggelizést követően a választott foglalko-
záson vettek részt a „táborozók”, melyen minden oktató az Alföld zenéjé-
vel, táncaival, illetve népdalaival ismertette meg a hozzá érkezőket. A 
citerások, hajdú-bihari, a néptáncosok bácskai illetve szabolcsi, a népda-
losok bihari és bácskai népdalokat tanultak a hét folyamán, valamint a 
fiúk megtanulhatták, és bemutatták ”Az alakoskodó kecske” című, földesi 

gyűjtésű dramatikus játékot. Ebéd után a gyerekek lubickolhattak a 
szomszédos strandon, majd ismételten aktív munkába kezdtek az őket 
tanító oktató vezényletével. A betervezett kézműves tevékenységeket is 
sikerült megvalósítanunk az érdeklődők legnagyobb örömére. Volt 
körmönfonás, szalmafonás, batikolás, nemezelés, gyöngyözés, korongo-
zás. Szerdán adatközlők érkeztek hozzánk a Nagyrábéi Pávakör tagjai 
közül, akik meséltek a gyerekeknek a régi idők szépségeiről, nehézségei-
ről, illetve tanítottak néhány sárréti népdalt, melyet a gyermekek, fiatalok 
szívesen énekeltek a későbbiekben is. Csütörtökön részt vettünk a Bihari 
Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány által kínált 
programokon, ahová lovas szekerekkel érkeztünk, ezzel is fokozva a 
hangulatot. Kellően elfáradva és megéhezve érkeztünk vissza a szállás-
helyre, ahol a jóízű ebéd elfogyasztása után folytattuk a csoportmunká-
kat. Ezen a napon tartottuk az éjszakai túránkat is, ahol csoportokban 
együttműködve kellett különböző állomások feladatait teljesíteniük a 

bátor tagoknak. A pénteki, szombati napok főként a Táborzáró gálára 
való felkészülés jegyében zajlottak. A gálán a tábor résztvevői a saját 
maguk által készített batikolt pólóban léptek fel, és mutatták be a 
szüleiknek, hozzátartozójuknak az egy hetes aktív munka eredményét. 
Műsorunkat a Földesi Szélrózsa Néptáncegyüttes műsorával indítottuk, 
majd a táborozó gyermekek, fiatalok, felnőttek műsora követte 
egymást, legvégül a tábor apraja – nagyja közösen elénekelte a már 
„tábori indulónknak” számító „Szőr szökött a szemembe, Szederinda - 
rinda” kezdetű népdalt. A gálaműsort a vendégekkel közösen 
elfogyasztott vacsorával zártuk, de még előtte a Szélrózsa 
Néptáncegyüttes vezetője táncra hívott mindenkit, ízelítőt adva a 
szilágysági néptáncból. Nagyon jó hangulatban telt el az egy hét.
A tábor zavartalan lebonyolításához sokan hozzájárultak, melyet nagy 
tisztelettel ezúton is köszönünk. 
(Nemzeti Kulturális Alapnak, Jeneiné dr. Egri Izabella, Földes polgár-
mester asszonyának, Földes Nagyközség Önkormányzatának, a 
Szülőknek, a táborban résztvevő „Szederin-
dások” családtagjainak, barátainak”)

A Berettyóújfalui Szederinda Egyesület 
nevében:   Hadobásné Karancsi Annamária 

elnök, Kadáné Papp Ilona
 

VELÜNK TÖRTÉNT

„Aranyos Énekesek”
2012. június 2-án jelentős megmérettetésen vett részt Berettyóújfalu 
két népdalköre, Derecskén, a „Hagyományos régiók, Régiók hagyomá-
nya” elnevezésű, IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Országos Középdön-
tőjén. 
A Berettyóújfalui Pávák és a Szederinda Énekegyüttes 56 fellépő 
csoport közül, kiváló arany minősítéssel jutott tovább a 2012 novembe-
rében tartandó Kárpát-medencei döntőbe.
A „Pávások” hajdú – bihari gyermekjátékokkal – népdalokkal, míg a felnőttek-
ből álló „Szederindások” nyíradonyi népdalokkal nyűgözték le a zsűritagokat. 
Ezúton is szeretném megköszönni a csoport tagjainak a kitartó munkát, 
valamint a szülőknek, családtagoknak, az áldozatkész segítségnyújtást, 
mellyel lehetővé tették számunkra, hogy ilyen sikeresen szerepelhessünk.

Hadobásné Karancsi Annamária, a csoportok művészeti vezetője

A Piruett elsöprő sikerei a júniusi világbajnokságon
   A közelmúltban megrendezett show, disco és modern tánc világbajnokságon Veszprémben és Balatonfüre-
den, a Piruett táncosai csak dobogós helyezésekkel tértek haza.
   A tizenegy lenevezett koreográfiából összesen öt arany, négy ezüst és két bronzérem tulajdonosai 
lettek a tánciskola növendékei. A lányok junior és felnőtt korosztályban mérettették meg magukat több 
ország versenyzői között, az öt napos nemzetközi versenyen.
   A 2007 óta működő Piruett Tánc Stúdió versenyzőit  Simonyi Kitty, a Magyar Divat és Sporttánc Szövet-
ség kétszeres nívódíjas vezető táncpedagógusa és Varga Emese érdemes sporttáncos készítette fel.
  A legjobb eredményt Varga Enikő disco és modern szólóban, Varga Emese és Tóth Andrea modern 
duóban érte el, akik egy különdíjat is kaptak az aranyérem mellé, valamint a junior és felnőtt show 
csoport koreográfiája is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, az utóbbi egy koreográfusi 
különdíjjal gazdagodva. A legeredményesebb versenyzők név szerint is megemlítendők: Barcai Blanka, 
Mokánszki Dóri, Háló Csenge, Holopovics Zsófia, Bozsódi Fanni, Ötvös Eszter, Pala Boglárka, Vajna 
Vivien, Kiss Tünde, Dévai Fanni, Ökrös Viktória, Kiss Tímea, és Bendly Barbara.
    A lányok a nyáron sem pihennek, hiszen edzőtáborokban készülnek fel az újabb nemzetközi megméretteté-
sekre, amelyek októberben lesznek Pécsen, show tánc Európa-bajnokság illetve disco tánc Világkupa kereté-
ben. A Piruett Tánc Stúdióban szeptembertől folyamatos beiratkozási lehetőség van Berettyóújfaluban, 
Biharkeresztesen, Derecskén és Debrecenben. Bővebb információk a www.piruett.hu oldalon olvashatóak.

Hirdetés
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Családi nap az idősek házában
  Hagyományteremtő céllal rendezett családi napot a BERÉPO Nonprofit 
Kft. az Árpád utcai Idősek Otthona és Gondozóház épületének udvarán.
   Mint azt Karalyos Krisztina igazgatónő elmondta, minden igyekezetükkel 
azon vannak, hogyan tudnák színesebbé, mozgalmasabbá tenni az 50 
otthonlakó életét. Igaz, vannak visszatérő rendezvényeik – idősek napja, 
karácsonyi ünnepség, havonta egyszer a névnaposok köszöntése, legutóbb 
egészségnap – ám olyan, amelyre a családtagokat is meghívják, először 
fordult elő. A mostani, első családi napot annak jegyében szervezték meg, 
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a gondozók, gondozottak, hozzá-
tartozók. Eljött a város polgármestere, Muraközi István is.  
   A verses, zenés délutánon otthonlakók, valamint az „anyaintézmény” 
ápoltjai adtak műsort, de felléptek önzetlenül külső műkedvelők is. A 
fülbemászó dallamok, 
örökzöld slágerek közös 
éneklésre, illetve táncra 
késztették a jelenlévőket. 
A hozzátartozók és 
partnerszervezetek jó-
voltából tombolahúzás-
ra is sor került, míg a 
napot közös vacsora - a 
hatalmas üstökben főtt 
paprikás krumpli kol-
básszal – elfogyasztása 
zárta.
 

Diákönkormányzati Nap 2012
   A tanév utolsó napján megtartott DÖK Nap már hagyomány iskolánkban. 
Idén június 15-én pénteken került sor megrendezésére.
   A sorakozó után a gyerekek jégkrémet és ivólét kaptak, majd zenés-táncos 
bemutatókat adtak elő az iskola diákjai, akiket Bayer Ibolya és Rácz Fanni 
készített fel. A tanulók nagy örömére ugráló várazásra és póni lovaglásra is 
lehetőség nyílt. A konferencia teremben a bolhapiacon Bondár Margit tanár 
néninél a megunt dolgok találhattak gazdára. Az udvaron az arc- és testfestés-
nél Doroginé Erika tanító néninél kígyózó sorok jelezték a nagyfokú érdeklő-
dést, Nagyné Gulya Margó tanító néninél kirakózni lehetett.
Vöröskeresztes Bázis Iskola révén Papp Attiláné Gyöngyi néni színvonalas 
elsősegély bemutatót szervezett Rácz Szilvia területi vezető segítségével. Dr. 
Korcsmáros Ferenc főorvos úr közbenjárásával a város legkorszerűbb mentőautó-
ját vehették  birtokba az érdeklődő gyermekek. Az oktatófilm megtekintése után 
a legbátrabbak kipróbálhatták az ambu babán az újra élesztést, mely nagy sikert 
aratott. Telegdi Katalin segítségének köszönhetően tűzoltó bemutatót tekinthettek 
meg az arra kíváncsiak. A focipályán először a diákok négy csapata mérkőzött 
meg egymással Fekete Zsigmond tanár bácsi vezetésével, majd a tanár-diák 
futballmeccs következett, melyben pedagógusaink arattak győzelmet. Népszerű 
volt a „Cseréld nagyobbra!” elnevezésű játék, melynek során a gyerekeknek egy 
gémkapcsot kellett minél értékesebb dologra váltani. Sokféle tárgy került vissza 
hozzánk a kapásjelzőtől kezdve a pohárkészleten át a hűtőtáskáig.
  A visszajelzések alapján a Diákönkormányzati Nap eredményes és 
tartalmas volt, bízunk benne, sikerült elérnünk, hogy minden résztvevő szép 
élményekkel gazdagodva kezdje meg a nyári szünidőt. 

Kellemes pihenést a vakációra!

Dr. Balogh Zsoltné 
DÖK-segítő pedagógus

SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNYek
 

 

Augusztus 18. Helyszín: Szent István tér
18:00: a helyi művészeti csoportok műsora 

Bajnóca Néptáncegyüttes és két gyermekcsoportja  
 Boróka – és Cserbóka csoport

Berettyóújfalui Pávák
Ifjúsági Fúvószenekar

Szederinda Énekegyüttes

19.00: Karneváli meglepetés
20.00: Summer Sisters 2010-es x-faktor versenyzői

20.30: Kormos Anett stand up comedy

21.00: Ladánybene 27 koncert

A LÖVÉSZKLUB augusztus 18-án, 8 órától 
a berettyóújfalui lőtéren lövészversenyt rendez. 

Információ: Hegedűs Péter, 30/837-7721

Árusok jelentkezését várjuk 2012. augusztus 16 – ig,
a megadott  telefonszámon: 06 – 54 – 500 – 023 

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

                       SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból napenergia alapú villamos energia termelés 
kiépítése valósult meg a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban.

Berettyóújfaluban, a  Gróf Tisza István Kórház több mint 55 millió forint 
uniós támogatást nyert a „Megújuló energia alapú villamos energia, 
kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 65 millió forintos 
összköltségvetést meghaladó beruházás környezeti hatásterülete 
nemcsak a berettyóújfalui kórházra, alkalmazottaira, látogatóira terjed 
ki, hanem az egész ország energiaellátásának biztonságát és verseny-
képességének javítását, a környezeti állapot megőrzését szolgálja.
A Gróf Tisza István Kórház által elnyert pályázat az unió támogatásával 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 
meg. A projekt célja az intézmény villamos energia igényének részle-
ges kiváltása, megújuló energiaforrás alkalmazásával.

A kivitelezés 2012. március 1-én kezdődött el. A létesítendő napelem 
csoportok 1 db épületegyüttesen, a Röntgen és a Labor épületén lettek 
elhelyezve.A 44,4 kWp napelemes rendszer az elkészített tervek, a 
vonatkozó előírások, szabványok és a szerződés szerinti műszaki 
tartalom szerint elkészült és beüzemelésre került.

A projekt 2012. június 20-án befejeződött.

A beruházás egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, 
valamint a Gróf Tisza István Kórház fenntartható fejlődés környezeti- 
és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és 
társadalmi elvárásokkal.
A Górf Tisza István Kórházról és a folyamatban lévő fejlesztésekről 
bővebb információt a www.berettyokorhaz.hu oldalon olvashatnak.

Gróf Tisza István Kórház
4100 Berettyóújfalu Orbán B. tér 1. sz.
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A 2011/2012-es tanév is bővelkedett sikerekben 
és eredményekben. Legkiemelkedőbb tanulmányi 
versenyeredményeink:
- A 3. osztályosok megyei komplex tanulmányi 
versenyén Zsákán Király Balázs matematika: 1 
hely; Szilágyi Kristóf környezetismeret: 2. hely; 
Fráter Iván magyar nyelv és irodalom: 3. hely. 
Csapatversenyben az 1. helyezést érdemelték 
ki alsósaink.
- Alapműveleti Matematika Verseny megyei/kör-
zeti versenyén Jakab Barbara (7. osztály): 3. hely; 
Farkas Árpád Levente (4. osztály): 5. hely; Török 
Barbara (6. osztály): 5. hely.
- Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 
megyei forduló – iskolánk legeredményesebb 
tanulója: Oláh Veronika (7. osztály).
- Varga Tamás Országos Matematika Verseny 
megyei forduló: Papp Zsófia 7. osztályos tanuló 
3. helyen végzett, s ő képviselte iskolánkat az 
országos megmérettetésen, ahol eredményesen 
szerepelt.
- Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyen 
iskolánkban a legjobb eredményt elért tanuló: 
Török Barbara 6. osztályos tanuló volt.
- Simonyi Zsigmond Megyei Helyesíró Verseny 
3. helyezettje: Török Barbara 6. osztályos 
tanulónk.
- A Bessenyei György halálának 200. évfordu-
lója alkalmából rendezett kistérségi szavaló 
verseny 5-6. osztályosai között 1. helyen Papp 
Balázs 6. osztályos, míg a 7-8. osztályos 
mezőnyben Koszorús Nóra 7. osztályos diák a 2. 
helyen végzett.
- A Kazinczy szépkiejtési versenyen az 5-6. 
osztályosok közül Papp Balázs 3. helyezést ért el.
- Az Arany János Gimnázium levelezős tanulmá-
nyi versenyén magyarból Szigeti Izabella 8. 
osztályos diákunk 1. helyezést ért el.
- A Helytörténeti vetélkedőn csapatunk /Széles 
Emese, Gyüre Máté, Papp Balázs/ az előkelő 2. 
helyet foglalhatta el.
- A Bihari Sík Tájvédelmi Körzet vetélkedőjén 
csapatunk /Török Barbara, Gyüre Máté, Papp 
Balázs/ a középmezőnyben zárta a versenyt.
- Alsó tagozatosaink az országos Suli-Hód 
levelezős tantárgyi versenyen eredményesen – 
igen nagy létszámban, több tantárgyból – 
szerepeltek.
- A Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton 4. 
osztályos tanulóink: Aranyi Eszter, Garabuczi 
Kata, Garabuczi Zsóka szépen helytálltak a 
nagy mezőnyben.
Sporteredményeink:
- Factory Kupa nehézségi verseny: Erdei Vanda 
3. hely; Điákolimpia Sportmászó Országos 
Döntő – Kiskunfélegyháza: Papp Dóra 3. hely; 
Carvalho Diana: 5. hely; Erdei Vanda: 5. hely;  
Fráter Iván: 8. hely.
- RISZ I Sportmászó Magyar Kupa: Erdei Vanda, 
Fráter Iván: 2 – 2. hely.
- Kistelken megrendezett Magyar Kupa Boulder 
Verseny: Erdei Vanda 3. hely.
- Magyar Kupa Boulder Verseny – Kecskemét: 
Fráter Iván: 2. hely.
- Városi-körzeti atlétika versenyen az I. korcso-
portos lányok 3.. a fiúk 5. helyezést értek el.
- A III. kcs.-os lányok 4., a fiúk 5. helyen zártak.
- Atlétika: Városi Diákolimpia Döntőjében a III. 
kcs-os lánycsapatunk 3. helyen végzett.
- A labdarúgó bajnokság őszi városi fordulójá-

ban IV. kcs-os fiúcsapatunk a dobogó 2. fokára 
állhatott, míg a II. kcs.-osok 4. helyezést értek el. 
Ők a megyei elődöntőben 3. helyen zártak.
- A városnapi futóversenyen I. kcs.-os lányaink a 
2. helyre jutottak be, az I. kcs.-os fiúk 3. helyen 
zártak.  Budai Bálint (4. osztály) III. helyet 
szerezte meg ezen a versenyen.
- Városi Szivacskézilabda Tornán a II. korcso-
portos lányaink II. helyezést értek el.
Diákjaink ebben a tanévben is aktívan bekapcso-
lódtak iskolánk falain kívül is a művészeti- és 
sporttevékenységekbe.
- Az Év hangszerese verseny díjazottjai: Papp 
Zsófia (7. osztály) 1. hely; Papp Balázs (6. 
osztály) 3. hely; Farkas Árpád (4. osztály) 4. 
hely.
- A Bihari Népdalverseny II. helyezettje: Fekete 
Zsófia 4. osztályos tanuló lett.
- Szeghalmon került megrendezésre a KÓTA 
16. Országos népzenei minősítő. Ennek kereté-
ben a térségi szintű minősítőn a „Berettyóújfalui 
Pávák” Népdalkör Dicséretes fokozatban 
részesültek.
- A Ki mit tud? tehetségkutató versenyen 
hangszeres produkciójával különdíjat vehetett át 
Papp Balázs 6. osztályos tanulónk.
Néptáncosaink eredményei: 
- Decemberben az „Ez a szokás járja” elnevezé-
sű nemzetközi versenyfesztiválon vett részt a 
Kökény csoport Nagyváradon, ahol I. helyezést 
értek el.
- Májusban került sor Hajdúnánáson a megyei 
Néptáncfórumra, ahol az idén a szervezők 
összevonták a megmérettetést három megye 
regionális versenyének. A színvonal, a mérce 
nagyon magas volt. A Csicseri és a Kökény 
csoport is egyaránt bronz minősítést kapott.
- A városi „Ki mit tud?”-ra szintén mindkét 
csoport nevezett. A csicserisek elismerő okleve-
let, a kökényesek ezüst minősítést kaptak.
- A táncosok év végi vizsgaműsorán második 
ízben került kiosztásra a tanulók éves munkája 
elismeréseként „Az év táncosa”-díj. Ebben a 
tanévben a Csicseri csoportból: Ádám Veronika 
és Sándor Bence, a Kökényből Carvalho Diana és 
Lisztik Csaba vehette át e megtisztelő címet.
Tehetséges úszóink városi és megyei úszóverse-
nyeken előkelő dobogós helyeken állhattak a 
tanév során. Legkiemelkedőbb eredmények:
Major-Pucsok Janka Panna:
- Őszi Szarvasi Országos Rövidpályás Úszóver-
seny 50 m gyors, hát: 1. hely; 100 m vegyes: 1. 
hely.
- Herpály Kupa: 50 m gyors, hát: 1. hely
- Hajdú-Bihar Megye Úszóbajnoksága
 50 m gyors, hát, pille: 2. hely, 50 m mell: 3. hely
- Hajdú-Bihar Megye Diákolimpia döntő (Hajdú-
szoboszló) 50 m hát: 1. hely; 50 m gyors: 2. hely.
- Diákolimpia országos döntő (Székesfehérvár): 
50 m hát 10. hely
Major-Pucsok Albert Balázs:
- Őszi Szarvasi Rövidpályás Úszóverseny 10 m 
gyors, mell 3. hely; 200 m vegyes: 3. hely
- Hajdú-Bihar Megye Úszóbajnoksága
50 m mell: 1. hely; 50 m pille: 2. hely; 50 m 
gyors, hát: 3-3. hely
- Létavértes, megyei verseny 100 m gyors, pille: 
2.-2. hely
Major-Pucsok Anna Luca a Piruett Tánc Stúdió 
színeiben ért el sikereket a tanév során.

- „Én és az egészséges Alma” című rajzpályázat 
díjazásában az 1. és 2. osztályunk tárgyjuta-
lomban részesült.
Egyéni díjazottak: 1. hely: Jámbor Lili (1. 
osztály); 2. hely: Ilisz János (2. osztály); 3. hely: 
Koszorús Edit (2. osztály).
Reméljük, a következő tanévünk is hasonló 
eredményeket, sikereket hoz majd diáknak, 
tanáraiknak egyaránt.

a Tantestület

Széchenyis sikerek az elmúlt tanévben

  Újabb állomásához érkezett a nehéz helyzetben 
lévők számára szervezett Kiútkereső program. 
Ezúttal a Berettyó partján a kikapcsolódás, 
szórakozás és jókedv jegyében tölthettek el egy 
kellemes napot az abban részt vevők.

Csetreki Jánosné projektmenedzser és Horváth 
Dorina szakmai vezető, a nap apropójaként azt 
emelte ki, hogy szükség van a különböző nemze-
dékek „közelebb hozására”, éppen ezért hívták 
meg a családok apraja-nagyját a TIKÖVIZIG 
hétvégi házához. A nap megnyitóján jelenlévő 
Muraközi István polgármester is reményét fejezte 
ki amiatt, hogy az ideális körülmények közepette, 
sikerül a különböző generációk egymásra találá-
sa, s a változatos szabadidős programoknak 
köszönhetően nagyon jó kapcsolatok jönnek létre 
a projektben részt vevők között. Ennek érdeké-
ben a kisközösségek vezetői – Vincze Viktória, 
Nagy Eszter, Bónácz János, Kiss Mariann, Molnár 
Tamás - mindent elkövettek, hiszen olyan progra-
mokat állítottak össze, amelyekben mindenki 
megtalálta a kedvére valót. A családok felnőtt 
tagjai főzőversenyen vettek részt. A Vidáman 
együtt csapat csülkös káposztát, a Fúr-faragók 
holt-tiszai bográcsost, a Zúzók csapata zúzapör-
költet pulykanyakkal és májjal, az Öt grácia 
töltött káposztát, míg a Hajdú-csapat pacal- és 
csülök pörköltet főzött.
Amíg az üstökben, bográcsokban ételek rotyog-
tak, addig a gyerkőcöknek különböző kézműves 
foglalkozásokat, ügyességi játékokat bonyolí-
tottak le a csoportvezetők. Volt rókavadászat, 
almahalászat, kötélhúzás, rajzverseny, diótörés, 
kukacfogás, képkirakó, activity.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

„Kikapcsolás helyett kikapcsolódás”
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      Első ízben került megrendezésre Berettyóújfalu-
ban, de már több éves múltra tekint vissza a Zemplén-
ben, Szegi községben lezajlott Szélső Érték Természet-
barát Kulturális Találkozó. 
  A főszervező, Papp Zsolt, a Szélső Érték Kör 
Egyesület elnöke és a zenekar frontembere által 
megálmodott fesztivál lényege és célja a sokszínű 
programkínálaton keresztül olyan kulturált szórako-
zási lehetőséget kínálni minden korosztálynak, 
amely a természet értékeit, védelmét veszi alapul 
és erre építi kulturális, sport és környezetvédelmi 
programjait. Fontos kritériuma volt továbbá a 
rendezvénysorozatnak a kortárs és hagyományőr-
ző magyar kultúra sajátos értékeinek bemutatása, 
a tehetségek felkarolása is.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Szélső 
Érték Kör Egyesület és a Bihari Természetbarát 
Egyesület összefogásának köszönhetően válhatott 
valósággá a megálmodott, számos műfajt magá-
ban foglaló összművészeti fesztivál gondolata. 
Július 13-15. között a Népliget területén felpezs-
dült az élet: a látogatók, körbesétálva, rengeteg 
program közül válogathattak, ki-ki érdeklődésének 
megfelelően.
   Július 13-án pénteken, délután 17.00 órakor 
ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a rendez-
vénysorozat. Városunk polgármestere, egyszer-
smind a fesztivál fővédnöke, Muraközi István 
köszöntője után, amelyben üdvözölte a Szélső Érték 
Természetbarát Kulturális Találkozó ötletét, a 
megjelent vendégek átsétálhattak a „Standby 
Cafe” sátorba, ahol a rendezvény ideje alatt 
végig látogatható kiállítás megnyitójára került sor. 
A helyi és környékbeli alkotók munkáiból rendezett 
kiállítást Kocsis Csaba dalbetétekkel fűszerezett 
megnyitója indította útjára. A szokatlan helyszínvá-
lasztással a szervezőség elérte kitűzött célját: a 
klasszikus keretek, a galériafalak közül kiemelt 
műalkotások itt sokkal szélesebb közönséghez 
juthattak el.
  Az este további részében a nagyszínpadon 
megrendezett koncertek vonzották a könnyűzenei 

műfajok kedvelőit. Fellépett ezen az estén a Csak 
Zenekar, a Next Day, a házigazda Szélső Érték, 
továbbá a Los Vegas és a Supernem zenekarok.
   Július 14-én szombaton már a kora reggeli 
órákban beindult a „pörgés”, reggel nyolckor vette 
kezdetét a főzőverseny, 9 órától pedig egészen 

éjjelig folyamatosan zajlottak az események a 
Népligetben. A „Standby Cafe” sátorban megnyi-
totta kapuit a Mesekuckó, ahová a legkisebbeket 
várták a szervezők, itt meseolvasással, készségfej-
lesztő fajátékokkal foglalatoskodhattak a gyere-
kek, vagy akár babzsák fotelekben pihenhettek, 
hűsölhettek a kicsik és a nagyok. Esténként pedig 
kellemes chill out és ambient zenék, VJ-s kivetítések 
lazították el a megfáradt fesztiválozókat.
Kinn a Ligetben már javában rotyogtak a bográ-
csok, mialatt a Szeredás Népzenei Együttes 
előadta Század eleji vásári komédiáját és a 
szervezők regisztrálták a kerékpáros ügyességi 
versenyre és a környezetvédelmi rajzversenyre 
benevező gyerekeket, fiatalokat. A csónakázó 
tavon ringatózó kenuk is sok családot vonzottak a 
helyszínre, illetve akik eljöttek, egyúttal végigsétál-
hattak a kézműves soron, ahol csodálatos népi és 
iparművészeti termékekből, fenséges gasztronómi-
ai csodákból válogathattak, továbbsétálva pedig 
eljuthattak a civil szervezetek standjaihoz, ahol 
környezetvédelmi programokon, vetélkedőkön 
vehettek részt. Kipróbálhattak hagyományos népi 
gyógymódokat is a gyógyító sátorban, benn a 
szigeten pedig betekintést nyerhettek a modellezés 
rejtelmeibe. A találkozó során derült fény arra, 
hogy a csónakázó tó alkalmas hajómodell 
országos magyar bajnoki futamok lebonyolítására 
is. A jövőre tekintve a Szélső Érték Kör Egyesület 
veszi szárnyai alá a versenyt és egy újabb 
programmal színesíti majd Berettyóújfalu életét.       
Közben a kézműves kreatívok a Bihari Népművé-
szeti Egyesület és az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény jóvoltából régi és új 
technikákat sajátíthattak el. Déltől folyamatosan 
kihirdetésre kerültek a különböző versenyek nyerte-
sei, akik a sok-sok támogatónak köszönhetően 

rengeteg értékes ajándékkal gazdagodva 
térhettek haza. Az eredményhirdetések között a 
Parola Közhasznú Egyesület extrémsport csapatá-
nak bemutatója, a Berettyóújfalui Pávák, a 
Szederinda Énekegyüttes, a Vata Törzs Íjászbemu-
tatója és az Arkadas Hagyományőrző Csoport 
baranta harcművészeti bemutatója kápráztatta el 
a közönséget. Közeledve az estéhez ismét a 
koncerteké lett a fő szerep: fellépett Kocsis Csaba 
és Ványai Anita, a The Borgia, majd táncház vette 
kezdetét a Bajnóca, a Bihar és a Margittai 
Gyöngyvetők Néptáncegyüttesek közreműködésé-
vel, amelyhez a talpalávalót a Bakator Együttes 
húzta. Végezetül ismét koncertek zárták az estét, a 
különleges hangulatról a Bohemian Betyars 

valamint a Maszkura és a Tücsökraj gondoskodott.
    Vasárnap, a találkozó záró napján, sportprogra-
mokon és a bihari térségben zajló szárazföldi és 
vízi túrákon frissülhettek fel a legbátrabbak.
    A Szélső Érték Természetbarát Kulturális Találko-
zó szerényen szólva is maradandó nyomot hagyott 
maga után, a rengeteg pozitív visszajelzés, a hálás 
és őszinte tekintetek megerősítették abban a 
szervezőséget, hogy megérte a rengeteg energia 
befektetés és jövőre remélhetőleg újra találkozunk!
Ezúton is hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
fesztivál előkészítésében és lebonyolításában 
segédkezőknek, továbbá a rengeteg támogató-
nak, akik nélkül ez a csodás elképzelés nem 
valósulhatott volna meg!

Támogatóink:
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Nova Villa 
Kft., Bihar Termálliget, Alföld Takarék, Berettyónet, 
Baromfi Centrum 2003 Kft., Bella Costa Étterem és 
Apartmanház, Berettyó Pékség, Biharkert 2008 
Kft.,  Buborék-92 Kft., B-Gold Kft. , Csomo Ker Kft., 
Derecskei Fenséges  Kistermelői Gazdaság, 
Hemomedik Kft.,  Juris Invest Kft., Kemencés Kuckó 
Vendégház,  Mezei-Vill Kft., Móló Panzió,  Pirehab 
Nonprofit Kft., Prevention Security Kft.,  Regio 
Kontakt Bt., SCHWINN CSEPEL, Király Attila 
Kerékpárboltja, Sound Service Rendezvénytechni-
ka, Y-FOOD  Kft., WINKLER Papír-Írószer, 198. sz. 
Ügyvédi Iroda

Szatmári Kinga



Örökös Ökoiskola címben részesült a 
Széchenyi István Tagiskola

   Az intézmény többéves munkájának országos szintű 
elismerése, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által felkért Értékelő Bizottság javaslatára Dr. 
Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes 
államtitkár döntése alapján az idén elnyerte az 
Örökös Ökoiskola címet, megyénkben harmadikként. 
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, 
hogy nem csak a tanításban, hanem az iskolai élet 
minden területén érvényesülnek a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiájának elvei.
    A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik 
az iskola pedagógiai munkájának.  Az intellektuális 
megismerést fejlesztő szaktárgyi versenyek mellett az 
iskola kiemelt figyelmet fordít az érzelmi kötődést 
megalapozó, élmény dús természet közeli 
programokra, ill. szabadidős tevékenységekre. A 
tanulmányi séták, túrák, kirándulások során nem csak a 
természeti környezet jelenlegi állapotára hívja fel a 
figyelmet, hanem szembesíti tanítványait a tájban élő 
ember több évszázados múltra visszatekintő 
tájformáló szerepének pozitív és negatív folyamatára 
is. Ezzel tudatosítja az egyes ember jelenkori aktív 
környezettudatos magatartásának fontosságát egy 
eljövendő élhetőbb, egészségesebb természeti 
környezet létrejöttének érdekében. Idén kilencedik 
alkalommal szervezte meg az iskola a Madarak és 

Fák Napja Túraversenyt a Rétsziget erdő területén. A 
rendezvény alkalmat nyújt a tanulóknak arra, hogy 
számot adhassanak az Öko tanév során szerzett 
ismereteikről, élményeikről.  Az idei év helyszínének 
szomorú mementója a tarrá vágott Rétsziget erdő, 
hirdetve a jelenkori felnőtt társadalom természeti 
környezet iránti értetlen, közömbös magatartását. Az 
iskola célkitűzései az idén is sok tevékenységi körhöz 
kapcsolódtak. Programjaink pedig jól illeszkedtek a 
kistérségi „Éljünk egészségesen” projekt rendezvé-
nyeihez is. Az ismeretek elsajátítását a tanórai 
megerősítés és értékelés kísérte, túranaplók, tablók, 
rajzos és digitális élménybeszámolók, szóbeli 
előadások készítésével, s a naprakész ÖKO - falunk 
szerkesztése útján. Tevékenységköreink, eseményeink 
specifikuma a Bihari tájhoz kapcsolódó tartalmak 
mellett az, hogy nemcsak tanítványaink számára nyújt 
lehetőséget egy egészségesebb, természet közelibb, 
lokálpatrióta szemléletmód kialakulásához.
Az élményeknek a szülők és ismerősök is aktív részesei 
lehetnek. Ennek eredményeként rendezvényeink, 
túráink városunkban is egyre ismertebbek és 
népszerűbbek.
    A különböző kisebb közösségekben folyó tartalmi 
munka egymást erősítve egy hosszú távú motivációs 
bázist teremt, s lehetőséget nyújt a hasonló tevékenysé-
get folytató társ civilszervezetek munkájának 
megismerésére, s a későbbiekben az ezekbe való 
bekapcsolódásra. 

Szarka István tanár, a program szakmai vezetője
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Győzött az irodalom
Futball(b)irodalom című rendezvény nyitónapjára 
került sor a nagyrábéi művelődési házban július 
15-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
támogatásának köszönhetően. (A kiállítás augusztus 
30-ig megtekinthető!) A Berettyóújfalui Sport 
Egyesület jubileumi kiállítását a nagy múltú csapat 
jelenlegi elnöke, Nagy László nyitotta meg, aki örült 
a lehetőségnek, hogy a Bihari Múzeum időszaki 
kiállítása más településen is bemutatásra került. A 
megjelenteket az írók nevében Kukorelly Endre 
köszöntötte, aki elmondta, hogy a Magyar 
Íróválogatott a kortárs magyar irodalmi élet 
sportkedvelő írótagjainak futballcsapata 1993-
ban alakult, azzal a céllal, hogy összekapcsolja a 

sport és irodalomszerető embereket. Eleinte csupán 
csak alkalmanként játszottak együtt, de mára már 
szervezett formát öltött ez a sporttevékenység. Ezt 
követően Farkas Zsolt, Zeke Gyula, Kocsis Csaba, 
Berka Attila és Kukorelly Endre olvasott fel írásaiból. 
A megnyitót követően a futballpályán folytatódott 
a program, ahol a helyi Petőfi SE és a BUSE mérte 
össze tudását egy baráti találkozón, amely a 
vendégek 3:1-es sikerével zárult. Az Íróválogatott 
és a Bihari „öregfiúk” kispályás mérkőzés pedig a 
tollforgatók 6:5-ös győzelmét hozta.  Az íróváloga-
tott góljait Farkas Zsolt (3), Tóth Sándor (2) és Berka 
Attila szerezték a bihari öregfiúk közül Nagy László 
három góljával volt a legeredményesebb.

BONTÁS, KŐTÖRÉS, FÖLDMUNKAVÉGZÉS

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA 
AUGUSZTUS

2-3-4. (csütörtök-szombat)
HÓFEHÉR ÉS A VADÁSZ
Színes szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

5-6-7. (vasárnap-kedd)
VESZÉLYES VÁGY
Színes angol thriller
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

8-9. (szerda-csütörtök)
A FEKETE RUHÁS NŐ
Színes angol thriller
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

10-11-12. (péntek-vasárnap)
HUPIKÉK TÖRPIKÉK
Színes szinkronizált amerikai családi vígjáték
(Korhatár: korhatár nélkül)

13-14-15. (hétfő-szerda) 
HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG
Színes amerikai film
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

16-17-18. (csütörtök-szombat)
SHAME – A SZÉGYENTELEN
Színes angol erotikus dráma
(Korhatár: 18 éven aluliak számára nem ajánlott)

19-én és 21-én (vasárnap és kedden)
MICHAEL
Színes osztrák film
(Korhatár: 18 éven aluliak számára nem ajánlott)

22-23. (szerda-csütörtök) 
ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK
Színes szinkronizált amerikai fantasy-vígjáték
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

24-25-26. (péntek-vasárnap) 
KRÍZISPONT
Színes amerikai thriller
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

27-28-29. (hétfő-szerda)
HARRY BROWN
Színes angol thriller
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

30-31. (csütörtök-péntek) 
Szeptember 1-2. (szombat-vasárnap)
A VASLADY
Színes angol életrajzfilm
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

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

www.berettyomozi.hu

Álló sor: Kártik József, Tóth Sándor, Nagy László, 
Berka Attila, Ajtai József, Kukorelly Endre, Varsá-
nyi Tamás. Guggol: Zeke Gyula, Farkas Zsolt, 
Vékony Sándor, Kocsis Csaba, Kiss András

Hirdetés
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     Születtek
Június
11. Móricz Bence 
     (Móricz Tamás – Orsovszky Ibolya)
22. Megyeri Nándor 
     (Megyeri Sándor Zsolt – Dr. Balogh Erika)
Július
9. Simon Laura (Simon Péter – Kiss Renáta)
     Házasságot kötöttek
Július
6. Tikász Ferenc – Ökrös Mária Ildikó
7. Kállai Lajos – Puskás Klaudia
7. Ilisz Norbert – Pásti Szabina  
14. Csiki Zoltán – Kiss Ágnes
21. Kari Sándor – Kordás Márta 
       Elhunytak
Június
24. Pap Jánosné Papp Piroska (1931)
Július
4. Horváth Miklósné Aggott Etelka (1932)
4. Balog János (1923)
5. Brumár Józsefné Veres Mária (1923) 
7. Derecskei Imre (1929)
10. Dr. Zsugovits István (1931)
12. Zsiros Péterné Kiss Rozália (1924.)
14. Elek Zsigmond (1932)

 

Anyakönyvi hírek
Július:
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Szentmárton 
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Tesco
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Ibolya
Ibolya
Elixír
Elixír

Augusztus:  
Elixír
Szentmárton       
Tesco
Berettyó
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír

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

Ügyeletes gyógyszertárak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

(x)

A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Az egészség érték

Az 1993-ban alakult Bihari Diabétesz Egyesület 2012. március 
28-án a berettyóújfalui Művelődési Központban, valamint 
május 16-án a berettyóújfalui Reál Prémium élelmiszer áruház 
előterében vércukorszint meghatározást és vérnyomásmérést 
végzett szűrés jelleggel. A program része a Bihari Diabétesz 
Közhasznú Egyesület alapszabályában meghirdetett 
célkitűzéseknek, melyben szerepet kap az egészség 
megőrzése, a betegség megelőzése, illetve idejében történő 
felismerése. Az átfogó szűrőprogram segít a lakosság egész-
ségi állapotának folyamatos megfigyelésében, a beteg és 
orvos kapcsolatának javításában. A szűrésen 70 személy vett 
részt. Nagyon sokan egészségesnek tartották magukat, a 
vizsgálat alapján viszont kimutatható volt 10 megjelent 
személy esetében a kóros tartományú vércukorérték. Ez 
lényegében megfelel a készülő Nemzeti Diabétesz program-
ban leírtaknak. Felhívtuk az érintettek figyelmét, hogy minél 
korábban jelentkezzenek orvosi és szakorvosi vizsgálatra, 
hogy betegségük időben ellátásra kerüljön, ezzel megelőzzék 
a szövődmények kialakulását. A 10%-ot meghaladó kóros 
vércukorszint eredmény is bizonyítja, hogy igenis népbetegség 
a cukorbetegség, és további szűrésre van szükség, hogy minél 
több társunkat mentsük meg az életveszélyes szövődmények 
kialakulásától. Rá kell mutatni,  hogy változó világunkban a 
civilizáció-okozta veszélyek minél több emberben tudatosul-
janak. Az egészség érték fogalomkör a lakosság tudatába 
menjen át, különös tekintettel arra, hogy a köszvény, csontritku-
lás, a szív és érrendszeri szövődmények a lakossági halálozás 
döntő hányadát teszi ki. Sajnálatos,  hogy ilyen helyzetben 
vagyunk, ezért mindent meg kell tennünk az érdeklődés 
felkeltése és a lakosság egészségi állapotának javítására. 
Ennek szolgálatába állítjuk ingyenesen tudásunkat, tapasztal-
atainkat és az 1993-ban alakult Bihari Diabetesz Egyesület 
segítőit.                                                                Pap Sándor




