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   Megyeszerte mintegy hétszázan, a Szent István téren százan tettek ünnepé-
lyes keretek közt esküt az év elejétől átalakult katasztrófavédelmi törvény 
szellemében augusztus 11-én.
  Az egyenruhában felsorakozott helyi, körösszakáli, körösszegapáti és 
magyarhomorogi polgári védelmisek sorfala előtt 
lépett az emelvényre Dr. Tóth Ferenc dandártábor-
nok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi 
Főfelügyelője, aki az ünnepi beszédet tartotta az 
eskütételre megjelentek, városvezetők és rendvédel-
mi szervek képviselői előtt. Beszédében kiemelte: az 
önkénteseknek úttörő szerepük van abban, hogy egy 
öngondoskodó szervezet baj esetén önzetlenül tud 
segíteni a személy- és vagyonvédelemben. Utalt 
arra a szónok, hogy az államnak nincs lehetősége 
fenntartani egy ilyen jellegű szervezetet, ezért 
szükséges a polgári védelem, amely képes a 
katasztrófa elhárítására. – Nagy megtiszteltetés itt lenni, hiszen bihari 
vagyok. Az is öröm, hogy Önök itt vannak, hiszen mindannyian önkéntesek 
vagyunk, s közösen el kell érnünk, hogy biztonságban éljünk. Az nem fordul-
hat elő, mint két éve, hogy a borsodi árvíz idején rendőrséget, börtönőröket 
kellett kivezényelni a védekezési munkálatokhoz – mondta el a dandártá-
bornok, aki jó egészséget és sikeres helytállást kívánt az önkénteseknek.  

    Muraközi István polgármester a 29 település védelmét koordináló Helyi 
Védelmi Bizottság és a 33 település biztonságáért felelős Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség székhelye nevében köszöntötte a megjelenteket, köztük 
az esküt tevő állományt.  A polgármester kiemelte a polgári védelem 
fontosságát, hiszen a polgári védelem összefügg az emberi és a termé-

szeti környezet okozta veszélyeztető hatásokkal. 
– Ezekre a veszélyekre történő felkészülés 
minden állampolgár számára kötelező, és az itt 
jelenlévő esküt tévő állomány többször bizonyí-
totta rátermettségét és felkészültségét a 
térségünket veszélyeztető természeti hatások 
időszakában – jelentette ki Muraközi István.
    Az eskü előmondója Agárdi Zoltán volt, aki 
díszlépésben foglalta el helyét az állomány előtt. 
Az eskütétel alatt Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájának betétdala, a Hazám, hazám… szólt.
    Végezetül Dr. Tóth Ferenc elismerő okleveleket 
adott át „Magyarország biztonsága érdekében 

végzett kiemelkedő polgári védelmi szolgálat ellátásáért” Gyöngyi 
Józsefnének (Körösszegapáti), Irimi Barbarának (Körösszakál), Tarsolyné 
Kerek Ilonának (Magyarhomorog), Móni Zsuzsannának és Vécsei Tibornak 
(Berettyóújfalu). 
   Az eskütételi ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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  Augusztus sem telt el testületi ülések nélkül: a 
hónap első napjára rendkívüli ülést hívott össze 
Muraközi István polgármester.
  A megjelent kilenc képviselő egyhangúan 
tudomásul vette Gáborján önkormányzatának 
azon szándékát, miszerint az általános iskolai és 
óvodai feladatok ellátása tekintetében 
Berettyóújfaluhoz társulna. Háttér információ-
ként Muraközi István elmondta: Szentpéterszeg 
és Gáborján között megszűnt a körjegyzőség és 
az általános iskolai társulás is. Gáborján önkor-

mányzata július végén egyhangú 
határozatot fogadott el a Berettyóúj-
faluhoz való társulásról, ezért a 

tanévkezdés közelsége miatt rendkívüli ülésen 
kellett ezt megtárgyalniuk az újfalui testület 
tagjainak. A polgármester tájékoztatása szerint 
a társulás egy fillérrel sem terhelné Újfalu 
költségvetését, a társulás egyébként is négy 
hónapig állhat fenn, mivel 2013. január 1-től az 
állam veszi át az iskolák működtetését. A 
társulás létrejötte 
után is a gáborjáni 
telephelyen folyik 
a 130 gyermek 

oktatása, viszont a község alacsony lélekszáma 
miatt kénytelen társulásban működtetni az 
oktatást-nevelést. Döntöttek a képviselők arról 
is, hogy az önkormányzat elcseréli az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lőtér művelési ágú 
ingatlan 113 m2 nagyságú ingatlanrészét a 
szomszédos ingatlan tulajdonosa birtokában 
lévő 188 m2 nagyságú ingatlanrészre bruttó 
kétezer forint négyzetméterenkénti áron, mely 
az áfát is tartalmazza.                 Nyírő Gizella

Augusztus 23-án is rendkívüli testületi ülést tartottak képviselőink, akik 
elfogadták Váncsod község óvodafenntartói, illetve közoktatási 
társuláshoz történő csatlakozását. Muraközi István szóbeli tájékoztató-
jából kiderült: Gáborján község társulását a kormányhivatal nem 
engedélyezte, mivel május 31. után nem lehet társulási megállapodást 
kötni. A község előtt két megoldási lehetőség maradt: helyben folytat-
ni az oktatást, vagy más telephelyen. A magas osztálylétszám miatt 
Berettyóújfaluban erre nincs lehetőség – jelentette be a polgármester.
A képviselők támogattak két, önerő nélküli pályázat benyújtását. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
valamint a József Attila Általános Iskola, EPSZ az „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című program keretében intézményeik fejlesztésére pályázik.
Elfogadták az előterjesztést az Állami Számvevőszék ellenőrzési 
intézkedési tervének kiegészítésére, illetve döntöttek az év hátralévő 
részében a munkabérek kifizetéséhez szükséges esetenként 115 millió 
forint havi törlesztésű munkabérhitel felvételéről. 
Hozzájárulásukat adták a képviselők a Mezei-Vill. Kft. illetve az MVFC 
Sportszervező Kft. által benyújtandó két pályázathoz is, amelyek a 
Morotva Ligetben valósulnának meg.

Polgári védelmisek tettek esküt Berettyóújfaluban

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

Váncsod társulását is megszavazták

Rendkivüli testületi ülések
Gáborján berettyóújfalui iskolához társulna



 

    A Bihari Múzeumot 1974-ben alapították a Hajdú-
Bihari Múzeumok Igazgatósága tagintézményeként. 
Annak idején, s azóta is mindig a város biztosított 
épületet a múzeumnak, korábbi székhelye az Árpád 
utca - Kossuth utca sarkán lévő Fényes-házban volt. 
Jelenlegi helyére 2001-ben költözött az intézmény, a 
volt községháza épületébe, a Kálvin tér 1. szám alá. 
Hogyan került kapcsolatba a múzeummal, s lett immár 
20 éve annak igazgatója? – fordultunk Kállai Irénhez.
- Tősgyökeres újfalui vagyok, itt is érettségiztem 
az Arany János Gimnáziumban. Első-második 
évfolyamon Domján János tanár úr volt az osztály-
főnökünk, aki földrajzot és matematikát tanított. 
Az, hogy később az egyetemen földrajz szakra 
jelentkeztem, az ő szakmai kvalitásának, magával 
ragadó egyéniségének, az általa szervezett 
programoknak – barlangászás, túrázás, stb. – volt 
köszönhető. Osztálytitkárként pedig olyan szerve-
zési feladatokkal bízott meg, amelyek tapaszta-
latai a mai napig is hasznosíthatók munkámban. 
Érettségi után a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem földrajz-biológia szakára 
nyertem felvételt. Menet közben Zsupos Zoltán 
egyetemi oktatónak, a Bihari Múzeum akkori 
igazgatójának hatására, áthallgattam a Néprajz 
Tanszék óráira is, majd a biológiát lecserélve, 
földrajz szakos középiskolai tanár és etnográfus 
(néprajzos muzeológus) szakon végeztem. 1991-
ben utolsó éves egyetemistaként földrajz tanítási 
gyakorlatomat már az alma máteremben végez-
tem, az egykori osztályfőnököm irányításával,  
mellette pedig négyórás segédmuzeológus lettem 
a Bihari Múzeumban. A diploma megszerzése óta, 
pontosan 20 éve vezetem az intézményt. 
- Fiatal pályakezdőként nem okozott problémát 
egy ilyen felelősségteljes beosztás ellátása?
- Szeretem a kihívásokat, s örömmel vállaltam a 
feladatot. Mások szerint nem ismerek lehetetlent. 
Erre szoktam azt mondani, hogy a lehetetlent 
azonnal megoldjuk, a csodára néhány napot 
várni kell! Nem véletlenül használok többes 
számot, ugyanis a csapatmunka híve vagyok. 
Húsz éve ezt próbálom az intézményemben is 
megvalósítani: mindenkinek megtalálni azt a 
feladatot, ami közel áll hozzá, a képességeinek 
megfelelő, és a legtöbbet tudja abban nyújtani. 
Ezzel a csapattal, így sikerült elérni, hogy egy 
kisvárosi kis múzeumból az elmúlt húsz évben lett 
egy olyan, a szó szoros értelmében vett területi, 
bihari térségi múzeum, amely az utóbbi hét évben 
két alkalommal is megkapta  „Az év múzeuma” 

pályázat minisztériumi 
különdíját többek 
között a kistérségben 
betöltött közművelődési 
szerepéért és múzeum-
pedagógiai tevékeny-
ségeiért.
-  Legutóbb ez az idén 
májusban történt, 
ahogy korábban már 
hírt adtuk róla. - 
Említette, szereti a 
kihívásokat. Milyen 
kihívásokkal kellett 
szembenéznie az elmúlt 
két évtizedben?
- A kultúrára soha nem 
volt elegendő pénz, 

mindig keresni kellett az egyéb forrásokat. A 
rendszerváltozás után adódott egy új lehetőség, 
civil szervezetek alapítására. Ezt a lehetőséget 
gyakorlatilag az első perctől kezdve megragad-
tam, s az elődöm, Császi Irén, korábbi múzeum-
igazgató által elkezdett egyesületformálási 
folyamatot befejeztem, így 1991 őszén létrejött a 
Bihari Múzeum Baráti Köre, a város egyik első 
bejegyzett civil szervezete, melynek a mai napig 
ügyvezető alelnöke vagyok. Ez a szervezet 
alakulása óta segíti, támogatja és gyakran le is 
bonyolítja a múzeum közművelődési programjait. 
Családi napokat, vetélkedőket szervez, és átvette 
a múzeum Bihari Honismereti Táborának szervezé-
sét is, amelyet idén már 36. alkalommal rendeztünk 
meg. Ma már azok a fiatal muzeológusok, 
etnográfusok vezetik, akik annak idején még 
iskolás korukban az általam vezetett honismereti 
táborban ismerték meg mai szakmájuk alapjait. 
Egyikőjük a mostani táborok vezetője, Dr. 
Krajczárné Sándor Mária, 2004 óta kollégám a 
múzeumban. A város kulturális menedzsere, Kolozs-
vári István - végzettségét tekintve etnográfus - 
szintén táborosom volt, s már évek óta szakmai 
csoportvezető. Ők ketten együtt őrzik a régi tábori 
hagyományokat és vezetnek be újakat, a mai 
igényeknek megfelelően. Korábban én közel 15 
évig vezettem a tábort, de azt hiszem, nagyon jó 
kezekbe adtam át a stafétabotot! 
A következő civil szervezet, amit megalapítottunk 
1992 őszén, a Bihari Múzeumért Alapítvány volt. 
Alapító tőkéje a Tardy Anna-hagyaték volt. Ez a 
két civil szervezet nagyrészt pályázatok útján 
biztosította a múzeum nagyon sok technikai 
eszközét - fénymásoló, fax, számítógépek, fényké-
pezőgép, videokamera – amelyekkel a múzeum 
munkáját segítették, s a közművelődési programok 
költségeit is gyakran egyedül ezek a szervezetek 
finanszírozták. A Baráti Kör, illetve az Alapítvány 
tagjai pedig önkéntes munkájukkal is segítették ezt 
a tevékenységet, s így lett a múzeumi munkatársi 
csapat egy még nagyobb csapat, amelynek 
segítségével már országos rendezvényekbe is be 
tudunk kapcsolódni. Pl. a Múzeumok Éjszakája, 
Múzeumok Őszi Fesztiválja  stb. 
Nem állt meg a civil szervezetek alapítása, 1992-
ben a Tájak-Korok Múzeumok Egyesület Bihari 
tagcsoportja szerveződött meg a múzeum mellett, 
majd 1993-ban a Bihari Népművészeti Egyesületet 
hoztuk létre, még a Bihari Múzeum épületében, s 
nagyon sokáig itt volt e szervezet székhelye is. 

2010-ig az egyesület titkáraként szervezési 
feladatok, forrásteremtés, kiállítások építése, 
gyermek és felnőtt alkotó táborok szervezése volt 
a feladatom. Ma is vezetőségi tag vagyok, s az 
Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Tábort, 
amely idén volt 14 éves, a mai napig vezetem.
1996 óta tagja vagyok a Bihar Közösségeiért 
Alapítvány kuratóriumának. Célunk és feladatunk, 
hogy a Biharban működő civil szervezeteket 
megerősítsük és fejlesszük, pályázati forrásokból 
megvalósított ingyenes képzéseken tanítjuk ezen 
szervezetek vezetőit forrásteremtésre, csapatépí-
tésre, stratégiai tervezésre, informatikai, jogi és 
pénzügyi ismeretekre, mindenre, amire egy szerve-
zet vezetőinek szüksége lehet. 
A fentieken kívül az elmúlt 15 évben még néhány 
helyi kulturális, közművelődési civil szervezet 
megalakulásában aktívan részt vettem.
- Mindaz, amit elmondott, helyi, térségi szerepéről, 
ténykedéséről szól. Tágabb – megyei, országos – 
kapcsolataiban hogyan kamatozódott mindez?
 - 2006-ban hozta létre a szaktárca a Múzeumi 
Oktatási Képzési Központot, melynek székhelye 
Szentendrén, a skanzenben van. 2007-ben ez az 
intézmény felállított egy akkor még regionális, egy 
év múlva megyei múzeumi koordinátori hálózatot. 
Minden megyéből felkértek egy múzeumban 
dolgozó munkatársat, hogy segítse a kapcsolattar-
tást, az információáramlást a minisztérium, a 
képzési központ és a megyében – akár a megyei 
hálózathoz tartozó, akár önállóan, a városokban, 
településeken - működő muzeális intézmények 
között. 2007 óta Hajdú-Biharban ezt a feladatot 
én látom el. Segítem a múzeumokat a forrásterem-
tésben, országos rendezvényekbe való bekapcso-
lódásukat, és elindulásukat európai uniós pályáza-
tokon. Mivel a Bihari Múzeumban három európai 
uniós pályázaton vagyunk túl, tapasztalataimat 
megosztom a kollégákkal, inspirálom őket hasonló 
pályázatok megírására, és tanácsokkal szolgálok 
a megvalósításban is. A koordinátori hálózatban 
mindenkinek megvan a maga szakterülete, nekem 
a pályázatírás, projektmenedzselés és a múzeu-
mok melletti civil szervezeti munka és a közművelő-
dés a szakterületem. Ezekben a témákban az 
ország minden részéből érkeznek megkeresések 
felém. Ma már elmondhatjuk, hogy a Bihari 
Múzeum talán regionális szinten is, de megyei 
szinten mindenképp mintaintézmény, évente, 
félévente szakmai tanácskozásokat tartunk a 
megyei kollégák számára is, bemutatva jó gyakor-
latinkat, eredményeinket, tapasztalatainkat. 
Legutóbb május elején az ország összes múzeumi 
koordinátora 2 napos Hajdú-Bihar megyei műhely-
munkájának volt egyik központja a Bihari Múzeum.
 - Akkor ennek a sokszínű múzeumi munkának is 
köszönhető a legutóbbi országos elismerés?
 - Természetesen, ugyan a pályázatban mindig az 
előző év munkája a kiemelten fontos, de a helyszíni 
bejáráson a bíráló bizottság tagjai a folyamatos 
fejlődést és összességében a többéves munkát is 
értékelték, így került az oklevélre a következő 
indoklás: „Az év múzeuma 2011” pályázatán a 
korszerű kisvárosi múzeum példaértékű megvalósí-
tásáért és a színes, korcsoportonként kialakított 
múzeumpedagógiai programokért nyerte el a 
Bihari Múzeum az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
különdíját.

Nyírő Gizella

                 INTERJÚ  3

   Húsz éve a múzeum élén  
 – interjú Kállai Irénnel, a Bihari Múzeum igazgatójával



  

 OKTATÁS4

 A megújulásba vetett bizalmat kérte az államtitkár
 

 
 

 Az idei már a hatodik vidéki helyszín volt a 
megyeszékhelyen kívül rendezett ünnepélyes 
tanévnyitók sorában. Ezúttal a berettyóújfalui 
Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző 
és Közgazdasági Szakközépiskola tornatermében 
nyitották meg a 2012/13-as tanévet.

 A polgármesterek, oktatási intézmények 
igazgatói mellett megjelent Halász János, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti 
államtitkára, Marekné Dr. Pintér Aranka minisz-
teri biztos, Rácz Róbert megyei kormánymegbí-
zott, Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
Pósán László, az országgyűlés oktatási, kulturá-
lis és tudományos bizottságának alelnöke, Dr. 
Vitányi István, a térség országgyűlési képviselő-
je, Dr. Györgyi Zoltán megyei főjegyző, Filep 
Miklós, a kormányhivatal oktatási főosztályának 
vezetője, Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés 
alelnöke. A házigazdák részéről Muraközi István 
polgármester és Pálfi Anikó alpolgármester.
   A Himnusz eléneklése után Halász János 
államtitkár lépett mikrofonhoz. Az új tanév 
legnagyobb változásának a köznevelés állami 
átvételét tekintette. A minisztérium névváltozá-
sáról elmondta: az értékválasztást jelent, 
ugyanis az értékteremtő embert kívánják 

formálni, amihez szemléletváltozásra van 
szükség. Az új köznevelési törvény ezt kívánja 
megvalósítani, aminek hosszú távú fejlesztési 
kereteit teremtik meg. A kormány elképzelése 
az, hogy a nevelés feladatait megosztják a 
pedagógusok és szülők között. – A változás 
sosem könnyű, a rutin fenntartása nem igényel 
erőfeszítést, ám most erőfeszítésre van szükség 
– jelentette be az államtitkár.
  Az államigazgatási ügyek átalakulásáról 
elmondta: január 1-től felállnak az új járási 
hivatalok – 198 - , s ugyanennyi tankerület is. 
Szeptember elsejétől megalakul és elkezdi 
működését a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ – KIK - , melynek vezetője Marekné Dr. 
Pintér Aranka miniszteri biztos lesz. Az új 
közigazgatási rendszer valódi változás lesz, 
ami egymás iránti szolidaritást és bizalmat 
feltételez, ezért kérte Halász János a megúju-
lásba vetett bizalmat a szakma képviselőitől és 
a települések vezetőitől.
     Bodó Sándor felszólalásában bejelentette: 
az új tanév küszöbén nagy a tét, hiszen hosszú-
távra kiható változások lesznek. A megyei 
önkormányzat intézményfenntartói szerepe 
helyett a vidékfejlesztést helyezi előtérbe, míg a 
köznevelést a kormányhivatal veszi át.
   Muraközi István szerint különleges tanév elé 
nézünk, ugyanis önkormányzati fenntartású 
intézményként kezdjük szeptemberben, ám 
január elsejétől állami fenntartásúként folytat-
juk. – Félelemmel vegyes kíváncsisággal 
tekintünk a változás elé, ám ha a Gróf Tisza 
István Kórházra gondolunk, ami május 1. óta 
állami fenntartású lett, az egészségügyi szolgál-
tatásokat igénybe vevők semmit nem vettek 
észre ebből. Ezt remélem az oktatás-nevelés 
államosításától is – szögezte le a polgármester.

    Marekné Dr. Pintér Aranka 
előadásában szólt az új 
állami intézményfenntartás 
rendszeréről, amit egy 
helyzetelemzés előzött meg. 
Mindenki előtt ismert a 
demográfiai csökkenés, a 
leromlott infrastruktúra, a 
fenntartói források szűkössé-
ge, az integrációs hajlandó-
ság alacsony volta, a gazda-
ságosságot akadályozó 
tényezők sokasága, a mérési 
és visszajelzési rendszerek 
hiánya, a támogatások eltérő 
volta, a köznevelési rendszer 
széttagoltsága, átláthatósá-

gának hiánya. Mindezek az elemzések a 
változást sürgették, az oktatás eredményessé-
gének javítása érdekében. A köznevelés 
átalakításának középpontjában tehát a minősé-
gi oktatás, a hatékonyság, az egyenlő esély 
biztosítása áll, illetve az, hogy az állam kezet 
nyújtson a kistelepüléseknek – hangsúlyozta a 
miniszteri biztos. Ennek érdekében január 1-től 
a közoktatási intézmények állami kézbe 
kerülnek. A 3000 lélekszám fölötti települések 
átvállalják a működtetést, illetve szeptember 
30-ig nyilatkozhatnak, ha ezt nem tudják ellátni. 
A 3000 lakos alatti települések intézményeit 
viszont az állam működteti. Az állami feladatel-
látás a KIK – Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ - létrehozásával valósul meg, melyhez 
198 – a járások számával megegyező - tanke-
rület tartozik majd. Élükre pályázat útján tanke-
rületi igazgatók kerülnek, akiket a miniszter 
nevez ki november 1-vel. Intézményi igazgató-
váltás nem lesz – nyugtatta meg a jelenlévőket. 
Előadását Széchenyi István szavaival zárta: 
Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen.
  Filep Miklós főosztályvezető a köznevelési 
törvényről szólva elmondta: annak középpontjá-
ba a nevelés került, illetve a magyar állam 

meghatározó szerepvállalása jellemzi az új 
köznevelési törvényt. Új eleme a tanköteles 
életkor leszállítása 16 évre, valamint a minden-
napos testnevelés bevezetése. Bevezetik a 
jövőben az egész napos iskolát, a könnyített 
testnevelést, az erkölcstant, a pedagógus 
életpályamodellt, valamint a pedagógus munka-
idejének 80 százalékában az intézményvezető 
által meghatározott feladatokat köteles ellátni.
    Az előadások után helyi diákok, pedagógu-
sok versmondásában és a Szederinda Együttes 
énekében gyönyörködhetett a közönség.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

A TÁMOP- 3.1.7-11/2-2011 „Referencia intézmények országos 
hálózatának kialakítása és fejlesztése című pályázati kiírás 
keretében nyert pályázatot a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola./ 4100 Berettyóújfalu Rákóczi út 1.
A pályázat azonosító száma: TÁMOP- 3.1.7-11/2-2011-0013
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. 03. 01.
A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012. 10. 31.
A projektet az Új Széchenyi Terv keretében az ESZA Társadalmi 
Nonprofit KFT támogatja, a támogatás összege 3 934 400 Ft.
A projekt megvalósításának döntő részében az intézmény 
pedagógusai képzéseken vesznek részt, ahol ismerteket 
szereznek:
- a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti,
  oktatásszervezési, szolgáltatási, szervezési feltételrendszer
  kialakításához,
- felkészülnek a mentorálás mesterségére
- megismerkednek a hálózati együttműködés, kapcsolatok
   kialakításának módszereivel
- felkészülnek a referencia intézményi célirányos PR tevékeny-
   ségre és kommunikációra
- elsajátítják a felsőoktatási gyakorlóhely működtetéséhez szüksé-
   ges ismereteket
- felkészülnek a mentor pedagógusi feladatok ellátására
A képzéseken túl az érintett pedagógusok szakmai műhelymunka 
során gyakorolják ismereteiket, és készülnek fel a referencia 
intézményi feladatok szakszerű, hatékony ellátására.
A támogatási összeg egy részéből az intézmény számára megvásá-
rolandó technikai eszközök nagyban segítik a projekt sikeres 
megvalósítását és gyarapítják az intézmény műszaki, technika 
felszereltségét. 

                                
Kovács Zoltán projektmenedzser

Sajtóközlemény

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0013
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
4100 Berettyóújfalu Rákóczi u. 1.

Önkormányzati támogatás az iskolába indulóknak
Az iskolakezdés kiadásainak enyhítésére Berettyóújfalu város most is segítséget 
nyújtott a gyermeket nevelő családoknak.  A tavaly bevezetett utalvány rendszer 
szerint idén is a helyi papír-írószer boltokban levásárolható tanszer utalványt 
kaptak a támogatást igénylő családok. Augusztus hónapban 320 család – a 
gyermekek számától függően differenciáltan -, átlagosan 4.000.- Ft értékű 
utalványban részesült. A város rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányza-
tából összesen 1.200.000.- Ft-ot fordított erre a célra.

 berettyofotosuli@gmail.hu   Tel.: 30 9420-244

- berettyófotósuli - 
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Ismét Szél Gábor vezeti a Wing Tsun kung fu iskolát városunkban
Bizánya mindenki előtt ismerősen cseng a kínai harcművészet, s annak 
kelet-európai főinstruktor-helyettesének, Szél Gábornak a neve. 
Mint a mestertől megtudtuk, 1991 tavaszán nyitotta meg Újfaluban az 
első Wing Tsun kung fu iskolát, amit az elmúlt évek alatt több fiatal 
instruktor vezetett. Idén augusztustól viszont újra ő vezeti a foglalkozá-
sokat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében. Azóta már 
bemutatót is tartottak a Szent István téren, a Szent István napi rendez-
vények keretében.

A sokoldalú mester elmondta magáról, hogy családjával együtt Derecs-
kén él, s 10 éve oktat az ottani középiskola rendvédelmi tagozatán, mint 

fizikális felkészítő tanár. Oktat még Budapesten, a rendőrtiszti 
főiskolán, kiképzőként dolgozik a Magyar Hadsereg-

nél, a Vám és Pénzügyőrségnél, továbbá a 
lengyel és litván antiterrorista különít-

ménynél is. A berettyóújfalui 
iskolát szeretné kicsit megerő-
síteni, tovább népszerűsíteni 
ezt a szép harcművészetet. 

Ezért is ragad meg minden 
alkalmat arra, hogy meghívja a 
város lakóit egy Wing Tsun kung fu 
tréning megtekintésére, vagy akár 

kipróbálására. 
- Ezután is szívesen látunk új 

tagokat 6-tól 86 éves 
korig, minden hétfőn és 

szerdán 17-től 18 
óráig – közölte 

Szél Gábor.

Aki pedig többet szeretne tudni 
a Wing Tsunról, látogassa a 

www.wingtsundebrecen.hu honlapot, 
vagy hívja a 06/20/9249-460 számot!

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az 
Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttműködési megálla-
podásának megfelelően kerül sor az Európai egészség és társadalmi 
részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat 
előírásai alapján. A felmérés elsősorban az európai uniós adatigényeket 
és a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért 
az országok nagy többségében azonos időpontban, egységes előírások 
szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető 
társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja. A 
TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, 
fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja, összeha-
sonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.
Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és idősebb, 
magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő megkérdezésével zajlik
2012. szeptember 15. és október 31. között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszak-
ban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdő-
ívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetősé-
geikről, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, 
társas kapcsolatokról és életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja azokat 
az akadályokat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos 
tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordoz-
ható számítógép  (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, 
papír kérdőíven válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról 
szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak 
statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon. 
A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek tájékozta-
tó levelet küldünk. 
Budapest, 2012. augusztus 21.                   Központi Statisztikai Hivatal A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány a 2011 évben 

tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet 
nem folytatott. Tevékenységének fő célja; a sportrendezvények támoga-
tása. Összes bevétele: 444.222Ft, mellyel szemben 884.055Ft kiadás 
keletkezett, a többletkiadást az előző évi eredményből fedeztük. A 
kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végez-
ték. Az alapítványnak munkaviszonyban vagy a Ptk. szerint szerződéses 
jogviszonyban álló foglalkoztatott sportolója nincs. A NAV SZJA 1 % 
visszautalása címen 443.337 Ft érkezett, mely felhasználást nyert. Célsze-
rinti támogatásban részesült pályázat alapján a BMSE. A részletes 
közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán Berettyóújfalu Dózsa György út 17/19 szám alatt.
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1 %-nak a felajánlásával segítséget nyújtottak. 
A kapott 443.337 Ft adományt a BMSE kézilabda utánpótlás tevékenysé-
gére fordítottuk.
Adószám: 19128678-1-09              
Számlaszám: 10200380-34111291
                                           Köszönettel: Kovács Zoltán kuratóriumi elnök

A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány a 2011 évben tevékenységét 
kiemelten közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet nem 
folytatott. Az alapítvány célja; kulturális örökség megóvása, műemlékvé-
delem. Összes bevétele: 6.602.067Ft, mellyel szemben 182.590Ft kiadás 
keletkezett. A kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi 
munkában végezték.  Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
Közhasznú tevékenysége; a Kádár vitéz lovas szobor felállítása, melyre a 
tárgy évben 6.325.000Ft kifizetés történt. A beruházás a tárgy évben 
befejeződött, a szobor aktivált értéke a 35.675.000Ft. A NAV SZJA 1 % 
-ból befolyt bevétel 11.444Ft, melyet a szobor létesítésére használtunk 
fel. A részletes közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán Berettyóújfalu Dózsa György út 17/19 
szám alatt.
A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány ezúton mond köszönetet 
azoknak, akik 2010 évben adójuk 1 %-val támogatták az alapítványt 
céljának megvalósításában. A kapott 11.444Ft-t a Kádár vitéz lovas 
szobor létesítésére fordítottuk.
Adószám: 1854169-1-09
Számlaszám: 10200380-34113248

Köszönettel: Kocsis Csaba kuratóriumi elnök
 
 

 

Közhasznúsági jelentés

Mint emlékeznek Olvasóink, március-
ban ismeretlen tettesek vandált 
pusztítást végeztek a Népligetben és 
a felújított játszótéren elhelyezett 
padokban. Az ellopott ülőkéket és 
háttámlákat Kovács György és ifjú 
Kovács György helyi vállalkozók 
pótolták, amiért az önkormányzat 
köszönetét fejezi ki. Amint képünkön 
is látható, az arra sétálók örömmel 
vették birtokba a helyreállított 
padokat. /Nyírő Gizella/

Helyreállított padok

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. meghirdeti bérleti üzemeltetésre a Szent 
István tér 11. sz alatt lévő Rendezvényház teljes felső emeleti szintjét a teraszok-
kal együtt. Érdeklődni lehet az 500-022-es telefonszámon, vagy személyesen 
a Bajcsy-Zs. u. 27. sz alatt a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.

KIADÓ

hirdetés
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Szerves része a város kulturális életének
- Jubiláló tagcsoport városunkban -

  A Tájak Korok Múzeumok Egyesület Berettyóújfalui Tagcsoportja megalaku-
lásának huszadik évfordulóját ünnepelte szombaton a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagytermében.

   Az Ifjúsági Fúvószenekar kedvcsináló dallamai után a megjelent tagokat 
és vendégeket Portörő Miklós, a tagcsoport elnöke köszöntötte, majd a 
zenekar kíséretével a Himnusz közös eléneklése után Kissné Varga Katalin 
Babits Mihály „Áldás a magyarra” című versét mondta el. A Senior 
Tánccsoport palotását követően pedig Portörő Miklós nyújtott visszatekin-
tést a civil szervezet két évtizedes múltjára. Elöljáróban leszögezte: a 
tagcsoport – melynek munkájába két éve kapcsolódott be, s melyet másfél 
éve vezet – eredeti célkitűzését – honismeret minden eszközzel – 
maradéktalanul teljesíti. Az 1992. február 6-án alakult tagcsoport ma 
már 113 fős tagságot számlál, 80 százalékuk nyugdíjas, vannak közöttük 
budapestiek, mezősasiak és furtaiak is. A tagcsoport ténykedését Szűcs 
Lajosné dokumentálta, aki 14 évig volt titkár. Mára elmondhatják, szerves 
részét képezik a város kulturális-szellemi életének. Azon túl, hogy mintegy 
70 helyre szerveztek kirándulást Kárpát-medence szerte, előadásokat is 

bonyolítottak le, 
színházban is jártak, 
de nőnapozni, szilvesz-
terezni, bográcsozni is 
szoktak közösen. 
Elmondható, hogy 
sokfunkciós tevékeny-
séget folytatnak, 
hiszen a hagyomány-
ápolás és teremtés, a városhoz való kötődés mellett közösségeket is 
formálnak – húzta alá Portörő Miklós.
Az ünnepségen megosztotta visszaemlékezéseit Szűcs Lajosné, Gyula 
Ferencné, valamint Kállai Irén, a Bihari Múzeum igazgatója is, aki felaján-
lotta a múzeum oktatótermét előadások tartására. 
A seniorok görög tánca után a fúvós zenekar fergeteges hangulatot 
teremtett, sőt még közös éneklésre – Nyisd ki babám az ajtót! - is rávette 
a jubilálókat Szilágyi Péter karnagy. 
    A helyi népdalkör ünnepi népdalcsokra után az elnök bemutatta a kerek 
évfordulóra készült és megjelentetett Jubileumi évkönyvet, majd díszokle-
velet és emlékserleget nyújtott át nyolc főnek: alapító tagoknak, illetve a 
korábbi elnökök hozzátartozóinak. 21-en – akik 15 évnél régebbi tagok 
– elismerő oklevelet vehettek át, míg hatan 10-14 év közötti klubtagságu-
kért emléklapot kaptak.                               Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

AKTUÁLIS

   A hazai bankok közül először – augusztus 6-án – az OTP Bank kínálatában jelentek meg az új kamattámogatott lakáshitelek. A legnagyobb 
hazai pénzintézet – amely februárban elsőként tette elérhetővé az új „szocpolt” is – immár az államilag támogatott lakásépítési, vásárlási és 
korszerűsítési célra igényelhető finanszírozási termékek teljes körét kínálja ügyfeleinek. Ezek segítségével nemcsak a klasszikus lakáscélok megva-
lósítása válik könnyebbé, hanem számos nehéz helyzetbe került deviza hiteles is megoldást találhat a problémájára. 

   Az OTP Bank számára mindig is kiemelkedően fontos volt az otthonteremtés, ezért már 2012. február 18-tól elérhetővé tette a fiatalok-
nak szóló lakásépítési támogatást. A szocpol igénylések száma azóta is folyamatosan emelkedik, hiszen egyre több ügyfél ismeri fel ennek 
a vissza nem térítendő állami támogatásnak az előnyeit. 
  A lakásépítési támogatás (szocpol) célja az energiatakarékos, megfelelő komfortérzetet biztosító lakások építésének, valamint a 
gyermekvállalás és a munkavállalás ösztönzése. A támogatás mértéke 800.000 Ft-tól 3.250 000 Ft-ig terjedhet. Az összeg függ az 
eltartott-, illetve vállalt gyermekek számától, az ingatlan hasznos alapterületétől (60-160 nm lehet) és az ingatlan energetikai minősítési 
osztályba sorolásától.
   Miután a konstrukció összevonható egyéb banki termékekkel és akciókkal is, így még kedvezőbb szerződési feltételeket lehet elérni. 
Az augusztus 6-tól igénylehető új támogatási forma is lökést adhat a hosszú ideje pangó lakáspiacnak. A korábbi kamattámogatott 
konstrukcióval szemben az új, otthonteremtési támogatott hitel már használt lakás vásárlására is igénybe vehető. Az ingatlan és hitelpiac 
élénkülését segítheti az is, hogy a konstrukció az első öt évben 10% alatti kamatszinteket biztosíthat az ügyfelek számára, így vélhetően 
a korábbi időszakban tapasztaltnál többen mernek majd ismét hitelt vállalni lakáscéljuk megvalósításához. 
   Új lakás vásárlására vagy építésére legfeljebb 10 millió forint összegű támogatott lakáskölcsön igényelhető abban az esetben, ha az ingatlan 
(telekár nélküli) értéke nem haladja meg a 30 millió forintot. Lakáskorszerűsítésre és használt lakás vásárlására 6 millió forintban állapította 
meg a törvényalkotó a felvehető legmagasabb kölcsönösszeget, amely legfeljebb 15 millió forintos vételár, illetve bekerülési költség esetén 
vehető igénybe. Az új támogatott hitel a futamidő első 5 évében a piaci feltételű hiteleknél lényegesen alacsonyabb kamatszintet biztosít. A 
kamattámogatás nagysága hitelcélonként eltérő és 5 éves időtartama alatt csökkenő mértékű. Új lakás építése vagy vásárlása esetén az 
eltartott gyermekek számától függően is változik. A kamattámogatás időszaka alatt az ügyfeleknek (egy átlagos 5 millió forint összegű, 20 
éves futamidejű hitel esetén) nagyságrendileg fél millió forinttal kevesebbet kell fizetniük egy piaci kamatozású konstrukcióhoz képest
  Az állami kamattámogatás és a vissza nem térítendő lakásépítési támogatás, vagyis a szocpol együttesen is igénybe vehető az OTP 
Banknál. Mint ismeretes, a gyermekvállalásra is ösztönző szocpol új lakás építéséhez vagy vásárlásához biztosít 800.000 forinttól 
3.250.000 forintig terjedő, vissza nem térítendő támogatást.
  Az otthonteremtési kamattámogatás a fizetési nehézségekkel szembesülő devizahiteleseknek is segítséget nyújthat. Ez a konstrukció ugyanis 
késedelmes jelzáloghitellel, vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan megvásárlására is igénybe vehető, lakóingatlan fedezetű késedel-
mes deviza jelzáloghitel kiváltására, vagy abban az esetben, ha a deviza kölcsönét késedelmesen fizető adós lakását kisebbre kívánja cserélni.  

 Némi bonyodalmat okozott gyalogosok, 
gépjárművezetők körében az augusztus 15-i 
nap délelőttje. A város legnagyobb útkereszte-
ződésében, a református templom előtt felvált-
va 2-2 rendőr irányította a forgalmat – a jól 
megszokott jelzőlámpák helyett.
  Kovács Károly, a megyei rendőr-főkapitány-
ság helyettes szóvivője érdeklődésünkre 
elmondta: az ORFK éves munkatervében 
szerepel ütemezetten a biztonságos közlekedés 
elősegítése érdekében a rendőrség számára 

szervezett karos forgalomirányítás elméleti és 
gyakorlati frissítése. Adódhatnak ugyanis olyan 
forgalmi helyzetek – jelzőlámpák meghibáso-
dása, sportversenyek és egyéb rendezvények 
lebonyolítása, közlekedési balesetek miatti 
útlezárás – amikor rendőri segítséggel folyhat 
csak a biztonságos közlekedés.  
   A mostani karos forgalomirányítási gyakorla-
ton 25-en vettek részt, miután Biharkeresztesen 
elméleti képzésben részesültek. A szóvivő szerint 
a cél az, hogy az elsajátított ismereteket 
készségszinten tudják alkalmazni a rendőrök. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 Rendőri karos forgalomirányítás Berettyóújfaluban

Új állami kamattámogatásos lakáshitel az OTP Banknál

(x)
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Túlzás nélkül mondhatjuk, augusztus utolsó 
hetében Berettyóújfalura szegeződött a megye, 
de legalábbis Bihar tekintete. Két uniós projekt is 
lezárult – a könyvtárban és a kistérségben - , 
nálunk tartották a megyei iskolai és múzeumpeda-
gógiai tanévnyitót, s a második világháború utáni 
első népfőiskolai módszertani épület alapkövét is 
városunkban rakták le.

  Utóbbi esemény a volt megyeháza Fráter 
László termében kezdődött, ahol a Bihari Népfő-
iskola „Második esély népfőiskolai program 

Biharban” címet viselő projekt záró konferenciá-
jára került sor. A népfőiskolai tagok mellett 
megjelent Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő, Kocsis Róbert megyei közgyűlési 
alelnök, de a határ túloldaláról is érkeztek 
nagyváradi civilek, Fleisz János vezetésével. 
Vitányi István köszöntőjében örömét fejezte ki 
amiatt, hogy nemcsak a térségben, de Berettyó-
újfaluban is számos nyertes pályázattal büszkél-
kedhetnek az Új Széchenyi Terv keretében. A 
Bihari Népfőiskola is megtalálta helyét a felnőtt-
képzés terén, s derekasan küzd a leghátrányo-
sabb helyzetű térségek felzárkóztatásáért – 
ismerte el a honatya, hozzátéve: igen jelentős 
erőt képviselnek a civil társadalomban, s sokat 
tesznek a határon túli kapcsolatok ébrentartásá-
ért is. A felépülő felnőttképzési központ pedig 
volt megyeközponti, illetve a január 1-től létrejö-
vő járási központi szerepünket erősíti majd.
    Kocsis Róbert köszöntőjében irodalmi idézet-
tel kezdett: A vár ereje nem a kövekben, hanem 
a vár védőiben van. A Pálfi István által 
elkezdett ügy megvalósulni látszik, méltó kezek-
ben van a felnőttoktatás – ismerte el a politikus.
   A vidékfejlesztési céllal létrejött népfőiskolák 
szerepéről Dr. Sz. Tóth János tanszékvezető 
docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanára, a Magyar Népfőiskolai Társaság 
elnöke tartott előadást. A szakember kiemelte: 
célirányosan a hátrányos helyzetű felnőttek 

felkarolása a fő feladatuk, ám nem csupán a 
nyolc általános befejezését jelenti ez, hanem a 
felnőtt korban való tanulást, az alapkészségek 
fejlesztését az információs társadalom igényei-
nek megfelelően. Rugalmasság és váltás – ez a 
legfontosabb mai világunkban, erre kell 
felkészíteni a ma nemzedékét.
    A Bessenyi utca 2. szám alatti telken került sor 
az ünnepélyes alapkőletételre, ahol előbb 
Meleg Vilmos nagyváradi színész szavalt, majd 
Muraközi István polgármester mondott köszön-
tőt. A városvezető reményteljes helyszínnek 
nevezte a parányi telket, s igen hasznosnak azt 
az együttműködési megállapodást, amelyet az 
önkormányzat kötött a Bihari Népfőiskolával. 
Gratulált abból az alkalomból, hogy a főiskola 
sikerrel pályázott egy módszertani, képzési 
központ megépítésére, mert „Kell egy ház…” – 
idézte a projekt címét. Évtizedek óta kiemelke-
dő tevékenységet folytat a népfőiskola a 
felnőttképzés terén, s valódi otthonra tesz szert 
az egy éven belül elkészülő központtal.
   Porkoláb Lajos megyei népfőiskolai igazgató 
is visszaemlékezett Pálfi Istvánra, aki alapító 
tagja volt a Bihari Népfőiskolának, majd 
elhelyezték az alapkövet. 
   A 44 millió forintból megépülő központ 40 
millió forint támogatásban részesült, míg a 
hiányzó részt önerőből pótolja a főiskola. A 320 
négyzetméteres saját telken megvalósuló épület 
egy év múlva készül el – tudtuk meg Harasztosi 
Sándortól, a népfőiskola elnökétől.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

 AKTUÁLIS 7

   Júniusban még ígéretesnek tűnt, ám júliusban 
már megmutatkoztak az aszálykár előjelei a 
kukoricatáblákon. Augusztus végén pedig a 
hetek óta tartó csapadékmentes, forró nyár 
valósággal leégette a takarmánynövényt: 
arasznyi csövek, összeaszalódott szemek, 
egyáltalán nem jó terméskilátások a határban. 
Szakemberek szerint négyszázmilliárd forint az 
aszálykár, amiből az augusztus 29-i kormány-
ülésen tízmilliárdot elkülönített az agrártárca, s 
döntöttek a jövő évi agrártámogatások 
előlegének idei kifizetéséről is.      Nyírő Gizella 

   Idén januárban indult, s hét hónapig tartott az a 
projekt, melynek eredményéről záró konferencián 
számoltak be a program „levezénylői”.

   A Bihari Önkormányzatok Többcélú Társulása 
több mint 130 millió forintból valósította meg 
egészséges életmódra nevelő és szemléletfor-
máló programsorozatát, melyben a kistérség 67 
oktatási-nevelési intézménye vett részt. A 
társulás elnöke, Muraközi István, elégedetten 

konstatálta: jól felkészült szakember gárda vett 
részt a projektben, aminek eredményeit a 
fiatalok élvezhetik az ország egyik leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségében. – Amit otthon 
nem kaphat meg a gyermek, abban a projekt 
során részesültek – szögezte le városunk 
polgármestere, egyúttal a szülők nevében is 
köszönetet mondott az itt élők boldogulását, 
helyzetük javulását célul kitűző projekt lebonyo-
lításáért. 
     Czeglédi Mónika projektmenedzser ismertet-
te az elmúlt hét hónap során megvalósított 
programsorozatot, melybe a 3-18 éves korosz-
tályt vonták be. Tematikájuk közt szerepelt az 
egészséges táplálkozás, a rendszeres testmoz-
gás népszerűsítése, az egészség megőrzése, a 
személyi higiéné, a fogápolás, a drogmegelő-
zés, a szexuális felvilágosítás, a mentális egész-
ség. A 82 pedagóguson kívül, az alsó tagozato-
sokat Papp Rita, míg a nagyobbakat Katus 
Attila „mozgatta meg”, több helyszínen is. A 

népszerű toxikológus, Dr. Zacher Gábor 
előadását több százan hallgatták meg a József 
Attila Általános Iskola tornatermében. A tanév 
végén elsősegélynyújtó és KRESZ-versenyt is 
szerveztek, valamint gyalogtúrát a Bihari Sík 
Tájvédelmi Körzetbe. A Vekeri-tónál életmódtá-
borok zajlottak, de ellátogattak a Koppány-völ-
gye Kalandparkba is. Végső soron több száz 
fiatal egészségéért tettek, illetve keltették fel 
érdeklődését az egészséges életmód, a szemlé-
letformálás apropóján. 
  Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István 
Kórház főigazgatója az egészségnevelés 
tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. 
Élvezetes előadásából kiderült: Esztár volt az 
első helyszín, ahol a kórház szakemberei 
előadást tartottak, ám meglepően érdeklődő 
fiatalok fogadták őket minden iskolatípusban. 
Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a 
hallottakat családjaiknak is átadják a fiatalok. 
   A záró rendezvény végén megtekintették azt 
a kiállítást, melyet a rajzpályázat legszebb 
munkáiból rendeztek.
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A bihari fiatalok egészségéért tettek

A vidékfejlesztést tűzték zászlajukra

Négyszázmilliárdos aszálykár országszerte  Meghívó 

 120 született a „bihari trubadúr”

 Szeretettel várunk minden irodalomkedvelő 
lokálpatriótát Nadányi Zoltán születése 
napján, október 9-én, kedden 15 órakor a 
Bihari Múzeum előadótermébe. A költőre, íróra 
emlékezünk kézirataiból, egyéb dokumentuma-
iból álló minikiállítással és emlékműsorral 
(közreműködnek: Kiss Tamás, Kocsis Csaba, 
Pércsi Liliána és mások). Vendégünk lesz Bakó 
Endre irodalomtörténész.



  Idén is folytatódott a Bihari Múzeumban megtar-
tott tanévnyitó, ám míg korábban mindig valamilyen 
európai uniós projekt köré szerveződött a rendez-
vény, most „csupán” az új múzeumpedagógiai 
tanév eseményeinek felvázolására törekedett Kállai 
Irén igazgató és Dr. Krajczárné Sándor Mária.
  Mint azt Kállai Irén az érintett szakemberek 
előtt bejelentette, az oktatás mellett a múzeumok 
is nagy átalakulás előtt állnak. Ezt erősítette meg 
Muraközi István polgármester, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta: tudatos, a múltját ismerő, jelené-
ben, jövőjében bízó ifjúság a mai fiatal generá-
ció, melyhez a múzeumok a maguk sajátos 
eszközeivel igen eredményesen hozzájárulnak. 
 A jelenlévők megtudhatták az első félév 
tervezett programjait, melyek közt időszakos 
kiállításokat találunk, de jelentősnek ígérkezik 
az őszi fesztivál is. A Bihari Múzeum nem a 
tárlatvezetés híve, hanem a tematizálásé, ahogy 
Kállai Irén fogalmazott: egy kiállító terem – egy 
korszak – egy foglalkozás. Szeptember 13-ig 
tart a méhészeti kiállítás, melyhez kapcsolódóan 
a gyerekeknek rajzpályázatot, míg a háziasz-
szonyoknak mézes sütemények receptpályáza-
tát hirdették meg. Nagyon érdekesnek ígérkezik 
a Mindent a kéznek, semmit a szemnek! – 

időszaki kiállítás és érzékenyítő program, 
melyet a vakoknak és gyengén látoknak 
szerveznek, természetesen, a „látók” számára is. 
  Idén ünneplik Nadányi Zoltán születésének 
120. évfordulóját, mely alkalomból irodalmi 
kávéházat rendeznek október 9-én, kedden 15 
órától, melyen a „bihari trubadúrra” emlékez-
nek rendhagyó kiállítással és műveivel.
 A 2013-as év előzeteséről megtudhatták a 
jelenlévők, hogy szintén lesz időszaki kiállítás, 
ezúttal a biharnagybajomi etnográfus, Szűcs 
Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából, 
illetve Csipkék a Bihari Múzeum textilgyűjtemé-
nyéből. Mindezzel a térségi tudatot, az identi-
tást kívánja erősíteni a múzeum, mely továbbra 
is tudományos központ kíván lenni, valamint 
idegenforgalmi látványosságot kínálni közműve-
lődési helyszínként – húzta alá Kállai Irén.
  Dr. Krajczárné Sándor Mária az élményszerű 
oktatáshoz való hozzájárulást emelte ki, amivel az 
óvodák, oktatási intézmények közművelődési 
tevékenységét szolgálják a jövőben is. A múzeum 
által felkínált lehetőségek közt sorolta a különböző 
foglalkozásokat: kenderfeldolgozás, az aratástól 
a kenyérsütésig, a Sárrét vízi világa, a bihari 
konyha, a népi építkezés Biharban, az újkőkor 

embere, a honfoglalás, a történelem forrásai, a 
bihari szűr és szűrrátét, Nadányi Zoltán és 
Berettyóújfalu. Szólt még a szakember a nemrég 
zárult 36. honismereti táborról, valamint az eddig 
megjelent múzeumpedagógiai szakkönyvekről is.
  Bihari Horváth László megyei múzeumi koordi-
nátor a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 
munkáját mutatta be, illetve ismertette a 
pedagógusoknak szóló képzéseket. Végül a 
megjelentek megtekintették a bihari méhészet 
című időszaki kiállítást.
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  Idén az eddigiektől eltérő időpontban, augusz-
tusban, de a kezdeti hagyományokhoz visszatér-
ve, Biharkeresztesen rendezte meg a Bihari 
Honismereti Tábort a Bihari Múzeum Baráti Köre a 
nagyváradi székhelyű Tanoda Egyesület segítsé-
gével. Az elsősorban a történelmi Bihar vármegye 
területéről, a mai határon inneni és túlról érkező 
általános és középiskolás diákok lakóhelyük 
múltjával, hagyományaival és természeti értékei-
vel augusztus 11–17. között ismerkedtek.

    

A tábor egy hetéből három nap volt a szakmai 
terepmunkáé: a környék élővilágával foglalkoz-
tak a természetjárók Hődör István irányításával. 
Kolozsvári István a településszerkezet és a 

tárgyi kultúra világába vezette be a néprajzo-
sok egyik csoportját, a másik néprajzi szakcso-
port a régi gyermekéletről gyűjtött Kecse 
Gabriella és Sándor Mária segítségével. 
Két egész napos kiránduláson is részt vettek a 
táborosok: Biharország „fővárosába” látogattunk 
el, ahol Nagyvárad történelmi nevezetességű 
épületeinek játékos formájú megismerése mellett, a 
közeli Püspökfürdő erdejében tettünk túrát, ahol 
nemcsak a természeti értékeket, hanem második 
világháborús hadszíntéri nyomokat is tanulmányoz-
hattunk Kecse Attila útmutatásával. A tábor utolsó 
előtti napján Bojtra, a tájházba vezetett utunk, ahol 
egy igen tartalmas napot töltöttünk el: kézműves 
foglalkozásokkal, sok játékkal és esti tábortűzzel. 
17-én, pénteken a táborzáró ünnepségen a gyere-
kek beszámoltak egész hetes munkájukról.
A XXXVI. Bihari Honismereti Tábor támogatói 
voltak: Balassi Intézet – Nemzeti Évfordulók 
Irodája; Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés 
és Népművészet Kollégiuma; Biharkeresztes 
Város Önkormányzata, Biharkeresztesi Városi 
Művelődési Ház és Könyvtár; Bojt Község Önkor-
mányzata, Gondviselés Háza – Református 
Idősek Otthona (Biharkeresztes); Petró Attila 
(Debrecen), Burai Kft. (Bocskaikert)

  

Bihari múzeumpedagógiai tanévnyitó

Bihari Honismereti Tábor harminchatodszor    Több száz diák élvezte tucatnyi pedagógus 
közreműködésével annak a projektnek a hasznát, 
melynek elmúlt évi lebonyolításáról záró konferenci-
án számoltak be a Sinka István Városi Könyvtárban.  
  A programban résztvevő szakembereket, valamint 
Pálfi Anikó alpolgármestert és Muraközi István 
polgármestert Vezendiné Borbély Margit könyvtá-
ros, a projekt menedzsere köszöntötte. A zeneiskola 
művésztanárainak rövid koncertje után Muraközi 
István szólt a megjelentekhez. Városvezetőként 
örömét fejezte ki az önerő nélküli, közel hatmillió 
forintból megvalósult projekt kapcsán, mely – mint 
fogalmazott – ciklusokon átívelőnek is tekinthető, 
hiszen első körben 2010-ben nem nyert a pályá-
zat, ám 2011 tavaszán már aláírhatták a támoga-
tó szerződést. A polgármester szerint a pályázattal 
a szakkörök újraértelmezése történt meg, szakem-
berek irányításával, a mese - zene – játék segítsé-
gével. – Az eredményesség fokmérője pedig az, 
hogy mennyit tudnak kamatoztatni belőle a benne 
részt vevők – szögezte le Muraközi István.
  Vezendiné Borbély Margit elmondta: a projekt-
ben négy helyi és egy térségi – magyarhomorogi – 
általános iskola és óvoda vett részt, a Sinka István 
Városi Könyvtár szabadidős tevékenységének 
kibővítését célul tűzve ki. Ennek megfelelően 
hatféle tevékenységet szerveztek az óvodai és 
általános iskolai korosztály számára: hagyomány-
őrző szakköröket, könyvtári rendhagyó órákat, 
művészeti élményt nyújtó foglalkozásokat, olvasó-
tábort, szavalóversenyt, illetve irodalmi rajzpályá-
zatot is meghirdettek. Összességében elmondható: 
a projektben részt vevő csoportok megismerték 
környezetük múltját, értékeit, a szerzett információ-
kat beépítették és beépíthetik a formális oktatás-
ban elsajátított ismereteikbe.
  A földesi szabadidő központban megtartott nyári 
olvasó tábor tapasztalatairól Szabó Istvánné 
táborvezető számolt be, míg a mese – bábozás – 
dramatizálás tapasztalatait Rácz Anikó osztotta 
meg a jelenlévőkkel, akik a projektzáró végén 
megtekintették a foglalkozásokhoz készített 
mintadarabokból nyílt kiállítást.
 

Hasznos szabadidős tevékenység a könyvtárban

KÖZMŰVELŐDÉS8
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A FAI - Olasz Környezetvédelmi Alap, amelynek 
testvérvárosunk, Porcia civil szervezete, a ProPorcia 
Egyesület is tagja, minden évben kampányt indít  
"Szívünkhöz közel álló hely"címmel, azzal a céllal, 
hogy a látogatók támogatását összegyűjtse azon 
helyek iránt, amelyeket az emberek legjobban 
szeretnek, és fontosnak tartják megőrzését a jövő 
generációi számára. A kezdeményezés célja a 
kulturális örökség védelme, szerepelnek nagyobb 
és kisebb, többé és kevésbé ismert épületek és 
helyek, amely különleges helyet foglalnak el az ott 
élők és az oda látogatók szívében.
   A FAI tavasszal 2012-ben Porciában  érdeklődés-
sel követte a sok látogatót,akik a Villa Correr Dol-
finba érkeztek – ez az épület ad otthont a 
Proporcia Egyesületnek, itt minden hétvégén 

tartanak különféle rendezvényeket, koncerteket, 
fesztiválokat, még Napóleon csatájának felelevení-
tését is-  így a FAI küldöttsége úgy döntött, hogy 
Pordenone megyében a Villa Correr Dolfin épületét 
jelöli a támogatásra és megmentésre érdemes 
kulturális örökségként, mint az a hely, ami összehoz-
za az embereket a tartományban. Nagyon fontos, 
hogy minél több ember jelölje ezt az épületet, mint 
„szívhez közel álló helyet”, mert csak akkor van 
esély rá, hogy az épület felújítását támogassa az 
alapítvány. Kiemelkedően veszik figyelembe, ha 
külföldről is érkezik támogatás. Ezért kérik tőlünk, 
hogy aláírásunkkal jelezzük mi is, hogy a Villa 
Correr Dolfin szívünkhöz közel álló hely.
    Interneten is lehet szavazni:
    http://www.iluoghidelcuore.it/  - a szívvel
    megjelölt ikonra kattinva ki kell választani a
    megyét (province): Pordenone, a várost(town):

    Porcia és a Villa Correr Dolfint.
A www.proporcia.it honlapon sok képet láthatunk 
az épületről, valamint magyar nyelvű tájékoztatót 
is találunk.
Az aláírásgyűjtő íveket nyitvatartási időben (8.00- 
16.45) a Tourinform irodában, a moziban és más 
közintézményekben, civil szervezeteknél lehet 
aláírni. Várjuk minden segíteni akaró civil szerve-
zet, közintézmény, vállalkozás, üzlet segítségét, 
hogy minél több aláírást sikerüljön összegyűjteni.  
Letölthető formában kérésünkhöz mellékeljük.
Az íven szereplő olasz feliratok sorrendben:
Családi név, Utónév, Ország (HU), Város, Irányító-
szám, e-mail cím,  Aláírás
  Az aláírt íveket 2012. szeptember 10-éig kérjük 
átadni a polgármesteri hivatal I. emeleti
Titkárságára. (108. vagy 103. sz. iroda)

Köszönettel: Polgármesteri Hivatal

Szívesség Porciának!

  Újabb állomásához érkezett az adósságcsapdába 
került családok számára futó kiútkereső program. 
Ezúttal az érintett családok gyermekei részére 
szerveztek egyhetes tábort augusztus első 
hetében „Gazdálkodj okosan!” címmel.

   A 7-13 év közötti gyermekek – naponta kb. 
húszan – színes programokon vehettek részt – 
mondta el Csetreki Jánosné projektmenedzser. Fő 
célkitűzésük az volt, hogy már gyermekkorban 
erősítsék a takarékosságra való nevelést, a pénz 
felelősséggel való elosztását, kerüljék a felesleges 
költekezést. Természetesen, játékos formában 

tájékozódhattak a takarékosságról, a pénzkeze-
lésről, a vásárlási szokásokról is, Bartók István 
pénzügyi tanácsadótól. Tekintettel a nyári szünidő-
re, színes szabadidős foglalkozások is szerepeltek 
a programban. Így voltak kézműves foglalkozások, 
múzeumlátogatás, fürdőzés a Bihar Termálligetben, 
de ellátogattak a Szász-tanyára is, ahol a háztáji 
gazdálkodással ismerkedtek meg a gyerekek. 
Az élmény dús programok lebonyolításában 
részt vett még Horváth Dorina szakmai vezető, 
valamint a mentorok: Bónácz János, Kiss Marian-
na, Molnár Tamás, Nagy Eszter és Vincze 
Viktória.                Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Okosan gazdálkodni már 
gyermekként is

   A Gróf  Tisza István Kórház és a partiumi, Élesdi 
Kórház közös, határon átnyúló kapcsolatának 
újabb állomásához érkezett szeptember első 
napján. A berettyóújfalui kórházban ezúttal a 
pszichiátriai ellátás került terítékre az orvosi és a 
szakdolgozói szekciókban.
   

Dr. Muraközi Zoltán főigazgató szerint „az újfalui 
kórház szürke, borongós épületében folyik a 
pszichiátriai ellátás, ám az ott dolgozókban ég az 
a tűz, ami az ellátás színvonalát biztosítja”. Todoca 
Ioan, az élesdi kórház főigazgatója reményét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy jóllehet, a közös 
projekt a második, befejező szakaszába lépett, 
ám a beindult munkakapcsolat nem ér véget, 
hanem évente egyszer találkoznak majd a jövőben 
is. Bejelentette még, hogy újabb esélyes projektjük 
van, ami ha nyer, az újfalui kórháznak 
CT-készüléket hoz, az élesdieknek pedig a sürgős-
ségi osztály felszerelését eredményezi. 
A két szekcióban öt-öt előadás hangzott el helyi és 
vendég főorvosok részéről. Ijesztő adatok 
hangzottak el a korunk betegségének számító 
depresszióról például. Amíg a századforduló 
környékén végzett felmérésből kiderült, a depresz-

szió a 4. leggyakoribb betegség volt, ám ez 
2030-ra az első helyen szerepel majd! Az is 
kiderült, a nőknél kétszer annyi a depressziós, mint 
a férfiaknál. Egyre több a szorongásos beteg, aki 
a félelem, szorongás enyhítésére alkoholt vagy 
drogot fogyaszt. A depresszió kihat a hangulatra, 
a teljesítményre, alvászavart okoz, ami végső 
soron súlyos egészségromláshoz vezethet. Ezért 
fontos a megelőzés, az időben felismert diagnózis, 
hogy megfelelő kezeléssel elejét vegyék a testi és 
pszichés terhelést okozó depressziónak – sorolta 
Dr. Takács Judit főorvosnő. 
Dr. Hermann József főorvos történelmi áttekin-
tést nyújtott a hazai pszichiátria múltjáról. Mint 
fogalmazott, hazánk vezető helyet foglal el a 
pszichiátriai betegségek közt, 10 millió lakosból 
100 ezer demenciában szenved. A feltételek 
hiányosak, amit tetéz az országos központ 
bezárása, az ágyszámok 24 százalékkal való 
csökkentése, ami súlyos következményekkel járt. 
Ebben a helyzetben a hangsúly a rehabilitáció-
ra tevődik, az önkéntesen, a családtagok 
bevonására, hiszen az jóval olcsóbb a kórházi 
ellátásnál.  

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Korunk betegsége a depresszió
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ

 szeptember havi programjai:

Szeptember 6-20 -ig 
    Molnár Antal természetfotó kiállítása 
    a Bihar Vármegye Képgalériában. A tárlat
    megtekinthető az intézmény nyitvatartási
    idejében, 8.00- 16.30 -ig.
Szeptember 13-án (csütörtökön) 14.00.  
    az Együtt Egymásért Klub klubfoglalkozása.
Szeptember 18-án (kedden) 16.30.   
    az Édes Egyesület összejövetele.
Szeptember 28-án (pénteken) 10.00 
    az ILCO Klub találkozója.
Október 8-14-ig hüllőkiállítás.
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2012. novemberétől 3 előadást magában 
foglaló színházi előadássorozatot indítunk a 
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   Egykori növendékei, a hálás utókor, emlékkon-
certtel és emléktábla elhelyezésével adózott a 
Berettyóújfalui Fúvószenekar alapító karnagyá-
nak, Kovács Kálmán Attilának.

   Több mint százan jöttek el az ország minden 
részéből – sőt, még Németországból is - , hogy 
részesei legyenek egy csodálatos emlékkoncert-

nek a volt megyeháza Fráter László termében, 
ahol 13 előadóművész – hegedűs, zongorista, 
kürtös – operarészletekkel, népszerű dallamok-
kal kápráztatta el a hallgatóságot. Az 
önkormányzat nevében Muraközi István 
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, 
köztük Kovács Gábort, a tavaly elhunyt Kovács 
Kálmán testvérét, Szél Zsuzsa unokatestvért, s 
méltatta a zeneiskola egykori igazgatóját, 
zenepedagógusát, a fúvószenekar alapító 
karnagyát. A polgármester elmondta: az elmúlt 
évben, október 23-án emlékeztek meg a 
református templomban az egy hónappal 
korábban Edmontonban (Kanada) elhunyt 
igazgatóról, s akkor megtapasztalta azt a 
hatalmas szeretetet, amely feléje irányult. A 
páratlanul gazdag életút kapcsán Muraközi 
István kiemelte: akire emlékeznek, az mindig 
velünk marad. Köszönetet mondott Tóth 
Gyulának és Fábián Lászlónak önzetlen szervező 
munkájáért, mely nélkül nem jöhetett volna létre 
a találkozó. Kiemelte az ifjúsági fúvószenekar 
egyénre, szűkebb s tágabb közösségekre gyako-
rolt hatását, hiszen messzi földre elviszik a város 
jó hírét. Hangsúlyozta Muraközi István, hogy az 

elődök, az alapítók tevékenysége nem csökkenti 
az utódok, a most élők teljesítményét. – A holtak-
tól nem kell félni – szögezte le. 
   Az emlékkoncert után a résztvevők átsétáltak a 
Tardy utca 10. szám alatti zeneiskolai épülethez, 
melynek homlokzatán a Kurucz Imre 
képzőművész által készített márványtáblát 
avatták fel. Kolozsvári István művelődési 
menedzser jelképesen fejet hajtott az általa 
személyesen nem ismert Kovács Kálmán előtt, aki 
arra tette fel életét, hogy zenét tanítson, s a zene 
segítségével mindenhová eljussunk. Az emléktáb-
lát Kovács Gábor leplezte le, majd az egykori 
növendékek, zenekari tagok megkoszorúzták azt.

A megemlékezés az Il Silenzio dallamával ért 
véget.                                        Nyírő Gizella

BONTÁS, KŐTÖRÉS, FÖLDMUNKAVÉGZÉS

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA 
SZEPTEMBERBEN

6-7-8-9. (csütörtök-vasárnap)
UTÓDOK
Színes amerikai filmvígjáték
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

10-11-12. (hétfő-szerda)
A SASVADÁSZ FIA
Színes német családi dráma
(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

13-14-15-16. (csütörtök-vasárnap)
MADAGASZKÁR 3
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
(Korhatár: 6 éven aluliak számára nem ajánlott)

17-18-19. (hétfő-szerda)
JOHN CARTER
Színes szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

20-21. (csütörtök-péntek)
A GUARDISTA
Színes ír thriller 
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

22-23. (szombat-vasárnap)
MÁSNAPOSOK 2
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

24-25-26. (hétfő-szerda)
50/50
Színes amerikai film
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

27-28. (csütörtök-péntek)
A SÖTÉT LOVAG: FELEMELKEDÉS
Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott
(Pénteken 21.00-tól is!)

29-30. (szombat-vasárnap) 
Október 1. hétfő
THE ARTIST – A NÉMAFILMES
Fekete-fehér néma francia film
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

Október 2-3. (kedd-szerda)
KELETI NYUGALOM – MARIGOLD HOTEL
Színes angol filmvígjáték
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

Hirdetés

Páratlanul gazdag életút a Kovács Kálmáné

 Kétségtelenül a nyár legnagyobb eseménye a XXX. Nyári 
Olimpiai Játékok, ahol a magyar sportolók kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. Megyénk legkiválóbb olimpikonja, Risztov Éva,  
a 10 km-es hosszútávúszásban aranyérmet szerzett. Kiss  Márta 
Enikő a leendő olimpikonnal még a debreceni Úszó Európa 
Bajnokságon fotózkodott, idén májusban.

    Értesítjük a cukorbetegeket az ÉDES egyesület 
    szeptember havi programjairól:
Szeptember 18-án kedden 16:30-kor  rövid beszámoló az 
elmúlt hónap munkájáról, eredményeiről. és a szeptember 
22-i Egri utazásról. Majd ezt követően: Dr. Lugosi Anna 

diabetes szakorvos előadását fogjuk 
meghallgatni. Minden diabétesszel kapcso-
latos kérdéseket kérem tessenek összeírni.

Biró Antalné Közhasznú Egyesület elnöke

                                  

Élet
Diabétesszel
Egészségesen
Sokáig



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

   
     Születtek
Június
1. Patyán Balázs (Patyán Róbert – Szabó Csilla) 
1. Szilágyi Ákos Illés 
    (Szilágyi Kálmán Árpád – Győri Krisztina)
Július
24. Körtvélyesi Viktor 
      (Dr. Körtvélyesi Viktor – Bokross Eszter)
24. Szatmári András 
      (Dr. Szatmári Mihály – Dr. Bálint Éva)
28. Mohácsi László 
      (Mohácsi László – Harangi Szilvia)
Augusztus
26. Nemes-Jámbor Szofi 
      (Nemes Imre – Jámbor Csilla)
     Házasságot kötöttek
Július
28. Csősz Csaba Tamás – Mészáros Mária
28. Balogh István – Puskár Zita
28. Németh Imre – Török Orsolya
Augusztus
4. Török Zoltán Géza – Vajdovics Veronika (Tard)   
7. Vadász Sándor – Nagy Adrienn
10. Veres Péter – Nagy Andrea
11. Barna László – Kovács Krisztina
17. Fábián Szabolcs – Török Enikő Ilona
18. Halasi Szabolcs József – Papp Anita Zsuzsa
24. Szűcs Ferenc – Bittmann Gabriella
25. Szakállas Szilárd – Szántó Szilvia
Szeptember
1. Kézy Balázs György – Molnár Dóra 
         Elhunytak
Július
23. Bakonszegi Lajos (1933)
28. Szabó Gyula (1964)
Augusztus
4. Vadász Eszter (1937)
6. Györfi Bálint (1929)
6. Bartis Imre (1922)
20. Komádi Erzsébet (1931)
21. Böszörményi Lajosné Szabó Margit (1932)
24. Somogyi Endréné Tokai Rozália (1925)
25. Nagy Gyula (1952)           
26. Szilágyi Lajosné Barakony Vilma (1928)

Anyakönyvi hírek
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága az 
Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában” című pályázati kiírásra beérkezett „Más – Kép Okos(k)odó” 
(Tanuljunk játszva!) című TÁMOP – 3.2.13-12/1 – 2012 – 0037 számú pályázatot támogatásra 
érdemesnek ítélte. A pályázatot benyújtó Nova Villa 2010 Nonprofit Kft 24.521.746 forint vissza nem 
térítendő támogatásra jogosult. A tervezett projekt során a projektgazda a nevelési – oktatási 
intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások alapján összesen 12 tagintézmény (7 
általános iskola, 5 óvoda) gyermekeit vonja be a projektbe.
A tervezett projekt célja, hogy a közművelődési intézmény az általa partnerségbe vont nevelési – 
oktatási intézmények, az odajáró gyermekek igényeinek megfelelő módon szélesítse, bővítse 
szolgáltatási palettáját, így járulva hozzá a partner intézmények eredményes nevelési – oktatási 
munkájához. 
A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft 2012/13-as tanévben az együttműködő intézmények nevelési – 
oktatási programjainak megvalósulásához járul hozzá szakkörök, kézműves tevékenységek, 
valamint egy hagyományápoló tábor megvalósításával, összesen 90 megvalósított tevékenységben.
A projekt során megvalósításra kerülő tevékenységek:

Iskoláknak:
     Serdülőket Segítő Program
     Filmklub
     Fotó szakkör
     Média szakkör
     Beavató koncertek 3 alkalommal 
     Beavató színház 2 alkalommal

Kézműves tevékenységek 3 alkalommal 
(adventi készülődés, húsvétváró, 
gyermeknapi játszóház)
Mese – Túra
Sínen Vagyok vetélkedő
 Ki – mit – tud?
 Hagyományápoló Népzenei Tábor

Óvodáknak:
       Népi gyermekjátékok – dalok tanítását célzó foglalkozás 
       Kézműves tevékenységek 4 alkalommal 
       (őszi barkácsolás, adventi készülődés, húsvétváró, gyermeknapi játszóház)

Más – Kép Okos(k)odó 
 (Tanuljunk játszva!)  

A projektek az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.
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Szeptember:
Szentmárton
Szentmárton
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Tesco
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Ibolya
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Berettyó
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír

Október:   
Elixír
Szentmárton       
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
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

A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Ügyeletes gyógyszertárak 

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.

Az idei Szent István napi rendezvényeket augusztus 18-án, szomba-
ton tartották, a sokéves hagyománynak megfelelően a Szent István 
téren.
Ugyancsak hagyomány, hogy a programokhoz kapcsolódóan a 
Bihari Lövészklub lövészversenyt rendez, melyre ezúttal több mint 
50-en jelentkeztek.
Mondhatnánk, hogy ütős programmal kezdődött a délután a Szent 
István téren, hiszen Wing Tsun kung fu bemutató volt az első műsor-
szám, melyet a berettyóújfalui és derecskei Wing Tsun-osok tartottak, 
Szél Gábor mester vezetésével.
A helyi művészeti csoportok már több éve állandó szereplői a Szent 
István napi ünnepségnek, így volt ez ebben az évben is. Fellépett a 
Bajnóca és a Cserbóka Néptánccsoport, a Szederinda Énekegyüttes 
és a Pávák, valamint a Berettyóújfalui Fúvószenekar is.
Este 8 óra után léptek színpadra, az X-Faktor tehetségkutató 
helyezettjei a Nyári Lányok, Nyári Alíz és Nyári Edit.
Ugyancsak a televízióból jól ismert Stand Up Comedy egyik jeles női 
képviselője Kormos Anett következett, aki egyéni humorával és 
történeteivel szórakoztatta a publikumot.
A reggae stílus hazai meghonosítói, a Ladánybene 27 másfél órás 
koncertje igazi zenei csemege volt, bizonyítja ezt az is, hogy 27 éve 
zenélnek együtt és töretlen a sikerük.

Szent István nap augusztus 18-án

Új bajnokság, új keret és új célok. A női kézilabdacsapatnál történt változásokról, 
az idei feladatokról és törekvésekről Bencze Zoltánt a gárda edzőjét kérdeztem.
- A csapat összetételében történt jelentős átalakulás?
- Szerencsére nem sok változás történt a keretünkben. Egy távozónk van, 
Borbíró Gerda személyében, aki Budapestre ment egyetemre. Visszatért 
Debrecenből Kovács Enikő, bár ő már tavasszal is minket erősített. A fiatalok 
közül hárman, Szabó Anett, Szűcs Anna és Bődy Gabriella immáron a felnőtt 
csapat keretében is szerepelnek.
- Úgy tudom, hogy van néhány új alakulat a megyei bajnokságban.
- A tavalyi nyolc csapathoz az idén három új csatlakozott, a szoboszlói Amatőr 
KSE, a debreceni HRSE és a téglási TVSE gárdáival a megyei bajnokság 
mezőnye örvendetesen tizenegyre bővült.
- A szabályok terén is akadnak változások…
- Ami minket leginkább érint, hogy kettővel több, azaz tizenhat játékost 
nevezhetünk a mérkőzésekre. Az olimpián már megtapasztalt háromszori 
időkérés egyelőre csak az NB1-ben kerül kísérleti jelleggel bevezetésre. 
Több kisebb módosítás is történt a szabályokban, ám ezek inkább finomítá-
sok, a nézőknek, a közönségnek jobbára érdektelenek.
- Ebben az átalakult mezőnyben hányadik helyre várod a csapatodat?
- Azt hiszem a 3-4. hely a „nekünk való”. A Balmazújváros magasan a legjobb, 
nem hiszem, hogy meg tudnánk szorítani őket. A Nagyhegyest és a Létavértest 
egyszer-egyszer legyőzhetjük, ha kijön a lépés és összeszedetten kézilabdá-
zunk ellenük. A többi gárdánál a mienket jobbnak érzem, ezért ezeket a csapa-
tokat illene megelőznünk. Hozzátenném, hogy ebben az évben a fiatalok 
beépítése lesz az elsődleges feladatunk, a bajnoki helyezés csak másodlagos.
- Idén a kisebbek sem tétlenkedhetnek, hiszen az Országos Nyílt Serdülő Bajnok-
ságba is beneveztetek. Milyen korosztály vesz részt ezen a megmérettetésen?
- A bajnoki kiírás szerint a lányoknál 1997. január 1. után születettek nevezhe-
tők. Érdekesség, hogy a fiúknál megmaradt a tavalyi korhatár,  vagyis náluk 
1996-osok is játszhatnak. A mi csapatunkban mindössze Varga Rebeka és 
Kovács Enikő 1997-es, a többiek 1998-2000. év közötti születésűek. A 
tízcsapatos pontvadászatban, NB-s gárdák serdülőcsapatai ellen mérkőzhe-
tünk közel heti rendszerességgel, ami a lányok fejlődését remekül segítheti elő. 
Ebben az erős mezőnyben a 7-8. hely megszerzését már sikernek értékelném.
- Visszatérve a felnőttekhez, az első fordulóban a Hajdú Rendészeti Egyesület csapatát 
hazai pályán 34-18-ra legyőztétek. Elégedett vagy a lányok teljesítményével?
- Azt hiszem a meccsen legalább tíz gól a lányokban maradt. Ugyan megcsi-
náltuk a figurákat, a helyzetek mégis rendre kimaradtak. Aki látta a mérkő-
zést észrevehette, hogy vannak a csapatban, akik szinte szétrobbannak az 
erőtől és vannak, akik lényegesen kevésbé edzettek. Ennek az oka nem más, 
mint hogy a felkészülésünk nem volt tökéletes, a tréningeken csak ritkán voltunk 
teljes létszámban, emellett edzőmeccsekre is csak elvétve volt lehetőségünk és 
ez nem a lányok hibája. Ezért a kérdésedre a válaszom, hogy vasárnap ugyan 
nem játszottunk hiba nélkül, én mégsem vagyok elégedetlen.         Molnár Ákos

A fiatalok beépítése a legfontosabb
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