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 ÖNKORMÁNYZAT 2

  Soron következő testületi ülését február utolsó 
napján tartotta a képviselő testület, mely Mezősas 
képviselőivel közösen kezdte meg a tanácskozását.          
  A Muraközi István és Könyves-Balázsházi Ella 
polgármesterek elnökletével zajlott ülésen 
elfogadták az előterjesztést a Berettyóújfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről, 
illetve annak Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról. Minderre azért volt szükség, mert a 
korábbi körjegyzőséget január 1-től a közös 
önkormányzati hivatal váltotta fel – indokolta 
Dr. Ökrös Zoltán címzetes főjegyző.
  A polgármesteri jelentés elfogadása után 
következett volna az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletének elfogadása, ám azt 
elmulasztották, mivel a testületi ülés után a 
debreceni Megyeházán írták alá az önkor-
mányzat adósságkonszolidációjának állam 
általi átvállalását.
   Módosították a képviselők az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyre 
azért volt szükség, mivel megváltozott az önkor-
mányzatok kötelező feladata. A feladatok és 
hatáskörök csökkenése a bizottságok számának 
csökkentését indokolja, ezért a korábbi Oktatási 
és Kulturális, Ifjúsági és Sport, valamint a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottságok helyett a továb-
biakban Humánpolitikai Bizottságként látják el 
feladataikat öt fővel. A jövőben tehát négy 
bizottság működik, 5-5 fővel. 
Hatályon kívül helyezte a képviselő testület a 
szilárd hulladékkezelés díjának megállapításá-

ról szóló rendeletét, mivel a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia 
Hivatal javaslatára a díj megállapításáért 
felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A 
miniszteri rendelet hatályba lépéséig 2013-ban 
a közszolgáltató a 2012. december 31-én 
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 
4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 
Ismeretes, hogy a Bihari Múzeum egységes 
intézményként működik a Sinka István Városi 
Könyvtárral, ezért szükség volt az alapító okirat 
módosítására, melynek előterjesztését most 
fogadták el képviselőink. 
 Szintén elfogadták képviselőink a Herpály-Team 
Kft. ügyvezető igazgatói állására kiírt pályáza-
tot, ugyanis a jelenlegi ügyvezető megbízatása 
május 31-én lejár. Módosították az önkormány-
zat és a Herpály-Team Kft. közötti közfeladat 
ellátási szerződést, mivel az ivóvíz szolgáltató 
rendszer, szennyvíztisztító rendszer és szennyvíz-
elvezető csatorna üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat 2013. január 1-vel a Hajdúsági és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Látja el. 
Egyhangúan döntöttek a képviselők a „Funkció-
bővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú 
konstrukcióban benyújtandó pályázatról. Ennek 
értelmében önerő nélküli, vissza nem térítendő 
támogatásból, 250 millió forintból valósulhat 
meg egyebek közt a Nadányi Zoltán Művelődé-
si Központ energetikai korszerűsítése, felújítása, 
a piac fejlesztése, vásárcsarnok építése, a 
református templom tornyának felújítása. 

Sürgősséggel került napirendre a Városházán 
elhelyezendő székely zászló ügye. Muraközi 
István polgármester elmondta: Berettyóújfalu 
évek óta szoros kapcsolatot ápol több, határon 
túli magyar közösséggel, többek között a 
„legnagyobb székely”, Orbán Balázs szülőfalu-
jával, Székelylengyelfalvával. A kiváló akadé-
mikus ás államférfi 1871-től haláláig, 1890-ig 
képviselte Berettyóújfalu érdekeit a Magyar 
Országgyűlésben. Orbán Balázs élete és 
munkássága előtt kíván adózni a város március 
22-én, amikor is a Városháza épületére kitűzik 
a székelyzászlót, emlékezve arra, hogy éppen 
125 éve ebben a hónapban lett Orbán Balázs 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 
képviselők 8 igen és egy tartózkodás mellett 
szavazták meg az előterjesztést.   
                             

Önerő nélkül megvalósuló fejlesztésre pályázik a város

   Rendkívüli testületi ülésen döntött Berettyóújfalu 
és Mezősas önkormányzata február 13-án közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról.  
  A Városháza nagytermében megjelent 
képviselő testületi tagokat Muraközi István 
polgármester köszöntötte, majd Dr. Ökrös Zoltán 
címzetes főjegyző indokolta a közös hivatal 
létrehozásának szükségességét. Eszerint a 
kétezer lélekszám alatti települések nem 
tarthatnak fenn önálló hivatalt, hanem csatlakoz-
niuk kell egy járáson belül egy nagyobb telepü-
lés önkormányzati hivatalához. A két évvel 
ezelőtt létrejött körjegyzőség arra predesztinál-
ja a két települést, hogy a jövőben közös önkor-
mányzati hivatalt működtessen, amit február 
végéig kell létrehozni. A székhely – ahogy 
korábban is, Berettyóújfalu lesz – döntött a két 
önkormányzat testülete egyhangúan. 
   A továbbiakban a berettyóújfalui képviselők 
elfogadták a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelői szerződést, 
melyben rögzítették, hogy a KIK jó gazda módjá-
ra köteles megóvni a rábízott ingó és ingatlan 
vagyont. Módosították a képviselők a BERÉPO 
Nonprofit Kft. alapító okiratát. Mivel a polgár-
mester a januári testületi ülésen ígéretet tett a 
kedvezményes étkeztetés felülvizsgálatára, így 
most ez megtörtént, s a képviselők korábbi dönté-
sük felülvizsgálata után helyreállították a nyugdí-
jas közalkalmazottak étkezési támogatását. 
    Sürgősséggel felvett napirendi pontként 
véleményezték az általános iskolai beiskolázási 
körzeteket. Korábban az önkormányzat által 
elfogadott beiskolázási körzeteket meg kellett 
küldeni a megyei kormányhivatalnak, mely azt 

változtatás nélkül elfogadta, s visszaküldte 
véleményezésre. Ez történt most meg.
   Kérdések közt vetette fel Szabó Katalin 
képviselő, hogy közterületeken mikor ürítik a 
megtelt kukákat. Muraközi István válaszában 
elmondta: az első két hónapban nem volt 
közfoglalkoztatás, ezért a hónap hátralévő 
részében öt főt kiskönyvvel foglalkoztatnak, s 
velük üríttetik a kukákat.
A testületi ülés után a képviselők disznótoros 
megvendégelésben részesültek: a mezősasiak 
előző nap disznót vágtak, s a korábbi illetve a 
jövőbeni jó együttműködés reményében 
fogyasztották el a kóstolót.
                           

Felállt a közös önkormányzati hivatal

A megye 19 településétől több 
mint 29 milliárd forint adóssá-

got vállal át az állam
Február utolsó napján írták alá az 5 ezer fő 
lakosságszám feletti települések polgármesterei 
az adósság konszolidációval kapcsolatos 
megállapodásokat a Megyeháza Árpád termé-
ben. Az átvállalt adósság összesen 29 milliárd 
300 millió forintot tesz ki, a mértéke pedig a 
legjobb pénzügyi helyzetben lévő önkormány-
zatok esetében az adósság 40, a legrosszabb 
helyzetben lévőknél pedig 70 százaléka. Nem 
volt még olyan az ország történetében, amikor 
a helyhatóságoktól ekkora adósságot vállalt 
volna át a központi kormányzat. Az önkormány-
zatok a rendszerváltás óta nem kaptak ilyen 
nagyságrendű kormányzati támogatást – 
közölte Rácz Róbert megyei kormánymegbízott.
Az esemény annál inkább is jelentős, mert 
nemcsak adósságot vállal át az állam, hanem a 
települések ezzel együtt elfogadták azokat a 
szabályokat, amelyek lehetetlenné teszik, hogy 
az önkormányzatok még egyszer úgy eladó-
sodjanak, ahogy ez történt az elmúlt húsz 
évben. Berettyóújfalu adósságállománya 
3.978.503.043 Ft, az átvállalás mértéke 70 
százalék, míg az átvállalt összeg 
2.784.952.130 Ft – tudtuk meg Muraközi István 
polgármestertől.              

       „Habár fölűl a gálya,
        S alúl a víznek árja,
        Azért a víz az úr!”

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és családját, barátait
2013. március 15-én
Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett
városi ünnepségekre.

          Muraközi István
            polgármester

10 óra
Ünnepi istentisztelet

a római katolikus templomban
Igét hirdet:

Kovács Krisztián
a berettyószentmártoni református 

egyházközség lelkipásztora

11 óra
Megemlékezés a Szent István téri 

Országzászlónál
Ünnepi beszédet mond:

Muraközi István polgármester
„Zúgjatok harangok”

a debreceni Orfeum Művészeti 
Egyesület ünnepi műsora

Közreműködik
az Ifjúsági Fúvószenekar,

vezényel: Szilágyi Péter karmester

  www.berettyotv.hu/konszolidacio



 

  - Ha a város általános iskoláit, az ott dolgozó 
pedagógusok képzettségét, felkészültségét, az 
iskolákban folyó pedagógiai munka színvonalát, 
eredményességét vesszük az esélyek alapjául, 
akkor megítélésem szerint nagyjából azonos 
esélyekről beszélhetünk. Az iskolák teljesítmé-
nye, teljesítőképessége az oda járó tanulók 
teljesítőképességétől függ. És ez időről időre 
változik, hullámzik. Vannak időszakok, 5-10 éves 
ciklusok, amikor időről időre „felkapnak” egy- 
egy iskolát nehezen meghatározható, körülírha-
tó körülményeknek köszönhetően. Ha az elmúlt 
30 évre visszatekintünk, ez a hullámzás 
mindegyik intézményen végigvonult, a hullámok 
kiegyenlítődtek. A kiegyenlítődések ellenére 
nem tartom szerencsés jelenségnek ezt a hullám-
zó beiskolázási trendet. Mára kialakult egy 
kínálat-együttes. Mindegyik iskolának megvan a 
maga kipróbált, begyakorlott, eredményes 
kínálata, meg tud felelni a városban jelentkező 
szülői igényeknek, társadalmi elvárásoknak.  A 
szerencsés az lenne, ha a szülők hosszabb távon 
gondolkodva - saját gyermeküket jól megismer-
ve - választanának megfelelő profilú iskolát.  
Sok, általában évek múlva jelentkező nehézsé-
get, konfliktust, problémát lehetne ezzel 
megelőzni. De sajnos, ez igen kevés esetben 
zajlik így. A legrosszabb választások közé 
tartozik az, amikor a hullámnak felülve, egy-egy 
jól értesült „jóbarát” tanácsainak engedve 
döntik el a szülők gyerekük sorsát.
- Egyre gyakrabban halljuk a szülőktől, hogy 
gyermekükre bízzák az iskolaválasztást. Mi erről 
a véleménye?
- Azzal egyet értek, hogy kérdezzük meg 
gyermekünket, azonban nem tartom felelős 
szülőhöz méltó, bölcs dolognak, ha csak ez 
alapján döntenek. Nekünk, felnőtteknek, szülők-
nek annál nagyobb a felelősségünk, tudásunk, 
tapasztalatunk, bölcsességünk, mint hogy a 6-7 
éves, kétségtelenül okos, önállóan gondolkodó 
gyermekünk saját maga döntsön.
- Az iskolák kínálatát említette, tudna erről többet 
mondani?
- Az iskolák igyekeznek meglovagolni egy-egy 
divathullámot, amivel magukhoz kívánják 
csalogatni a gyerekeket. Most az idegen nyelv, 
leginkább az angol és az informatika a „menő”. 
Ezen tantárgyak óraszámát a következő tanévtől 
mi is emelni fogjuk. Kínálatunk egyik részét 
iskolánk megalakulása óta a testnevelés tagozat, 
vagy ahogy most nevezzük, emelt szintű testneve-
lés-képzés jelenti. Az „Ép testben ép lélek” 
mondása az ókori görögök óta tartja magát 
rendületlenül. A mindennapos testnevelés beveze-
tésével ezt az örök igazságot akarja érvényesíte-
ni a jelenlegi kormányzat. Igaz, hogy minden 
oktatási intézményben be fogják vezetni a 
mindennapos testnevelést, de a többi iskolával 
összevetve még mindig van némi lépéselőnyünk, 
tapasztalatunk annak gyakorlati megvalósításá-
ban, és eredményességben is tartjuk a frontot. Két 
éve vezettük be felmenő rendszerben az emelt 
szintű képzést matematika tantárgyból. Galileo 
Galilei híres mondása szerint „A matematika - út 
a tudományokhoz”. A matematika által leginkább 
fejleszthető logikus gondolkodás alapját képezi 

minden tantárgy tanulásának, többek között a 
nyelv és az informatika tanulásának is. Az 
alapoktól indulunk, és hosszabb távon gondolko-
dunk. Nem a divatirányzatok a lényegesek, 
hanem az alapkészségek és képességek, amire a 
jövőben hosszú távon építkezni kell, építkezni 
lehet. Ez egyaránt vonatkozik a gyerekek fizikai 
és értelmi képességeire. Mindezen alap képes-
ségterületeket igyekszünk maximálisan fejleszteni 
és kiaknázni, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a 
tehetséggondozást. Akkreditált kiváló intézményi 
Tehetségpontként igyekszünk ennek eleget tenni. 
- Ezek az elvek, törekvések igazak, és tiszteletre 
méltóak. Ezzel együtt olyan véleményeknek is 
hangot adnak a szülők, hogy mindezek ellenére 
nem választják a II. Rákóczit, mert oda nagyobb 
arányban járnak az egyszerű, szociális hátrányok-
kal küzdő gyerekek.
- Hallottam már én is ezt, kicsit értetlenül, csodál-
kozva állok e vélemény előtt, és igazából nem 
tudok ezzel mit kezdeni. A gyerekeket nem mi 
válogatjuk, hozzánk azok a gyerekek járnak, 
akiket azok a szülők hozzánk íratnak, akik minősí-
tenek. Ha egyszerű gyerekeket íratnak be 
hozzánk, akkor a mi iskolánkba egyszerű gyere-
kek fognak járni, ha másokat, akkor mások. A 
szülők döntéséből fakadó tanulói összetétel nem 
rajtunk múlik. Minden iskola, az ott tanító 
pedagógusok, azt szeretnék, ha tehetséges, okos, 
jól nevelt gyerekeket íratnának be iskolájukba, 
de ez sehol sincs így. Azon kívül így minősíteni, 
kategorizálni, osztályozni a gyerekeket, nagyon 
nem tartom szerencsésnek. Azt gondolom, hogy a 
gyerekeknek ez a fajta minősítése elsősorban 
nem minket, az iskolát, az iskolában dolgozó 
pedagógusokat, illetve azok munkáját, vagy 
akár az enyémet minősíti. Nem nagyon ismerem a 
többi iskolába járó gyerekeket. Ha mi abban a 
közegben dolgozunk, mint amiben bennünket 
tartanak, akkor még büszke is vagyok erre. 
Azért vagyok büszke, mert – az „egyszerű” gyere-
keknek, valamint az iskolában folyó pedagógiai 
munkának köszönhetően - a többi iskolával azonos 
szintű eredményeket tudunk produkálni. 
Sporteredményeink, a tanulmányi versenyeken 
elért eredményeink, kulturális tevékenységünk, 
közösségi rendezvényeink, a városba való 
kisugárzásunk, azt hiszem, ezt a véleményem 
kellően alátámasztják. Természetesen sok múlik 
rajtunk is, hiszen az iskolát messze elsősorban az 

abban folyó pedagógiai munka, annak gyermek-
központúsága, embersége, tisztessége, eredmé-
nyessége minősíti, és ebben nem vagyunk hátrább 
egyik intézménynél sem. Nagyon igaz az a 
mondás, hogy a jóisten a testi, szellemi képessége-
ket nem lakóhely, társadalmi helyzet alapján 
osztogatja. Nyilvánvaló, hogy ezekért az eredmé-
nyekért nekünk többet kell dolgozni, hiszen nem 
mindegy, milyen szociális háttérrel rendelkeznek 
azok a gyerekek, akikkel eredményeinket elérjük. 
Nos, ezt már inkább tartom minőségi mutatónak. 
Az oktatási intézményekben végzett munka 
minőségét, hatékonyságát a hozzáadott pedagó-
giai értékkel tudjuk és kell mérni, mi pedig ebben 
élen járunk.
- Mit vár, milyen esélyeket latolgat a beiskolázás 
folyamán?
- Ha a városban óvodába járó, beiskolázásra 
váró gyereklétszámot és a jelenlegi iskolai 
osztálylétszámokat figyelembe vesszük, akkor 
egy ideálisnak mondható helyzet rajzolódik ki, 
hét első évfolyamos osztály indulhat a városban, 
átlagban 20 fő fölötti osztálylétszámokkal. 
Abban bízom, hogy egyenletes lesz az eloszlás a 
város általános iskoláiban. Mind a tanulói létszá-
mokat, mind a tanulók szociális helyzetét, szülői 
hátterét, mind a tanulók képességeit illetően. 
Abban bízom, hogy a szülők hosszabb távon 
gondolkodnak gyermeküket illetően. Gyermekük 
képességeit, személyiségét ismerve, az iskolák 
kínálatát megismerve felnőttfejjel, elsősorban ők 
döntenek gyermekük beiskolázását, jövőjét 
illetően. Neves pedagógusok, pszichológusok 
egyöntetűen állítják, és gyakorlati tapasztalata-
ink is azt mutatják, hogy a gyerekek személyisé-
gének fejlődése a heterogén közösségekben a 
legeredményesebb.  Abban bízom, hogy a város 
általános iskoláiban ilyen sokszínű, sokoldalú 
közösségekben kezdik majd meg a gyermekek 
iskolai tanulmányaikat. Így lesz mindenkinek 
esélye arra, hogy a legeredményesebben 
boldoguljon, hogy testben, lélekben erős, biztos 
tudással rendelkező, alkotó, kreatív, jól nevelt, 
sokoldalú, alkalmazkodni képes, a kihívásokat 
elfogadó, azokat legyőzni tudó gyerekek 
hagyják el az iskolákat. 
Így van a legnagyobb esélyük a gyerekeknek, 
hogy a szülővel közösen választott pályán 
biztosan végig haladjon, és felnőtt életében is 
sikeresen boldoguljon.                   Nyírő Gizella

 Közeledik az iskolaválasztás  – interjú Kovács Zoltán igazgatóval –   

      INTERJÚ 3
Az egyházi iskola meghirdette a beiratkozást intézményébe, a város többi általános iskolájában előzetes értesülésünk szerint erre március második felében kerül 
sor az előzetes beiratkozásra. Az esélyekről, a lehetőségekről Kovács Zoltántól, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI igazgatójától érdeklődtünk.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete 36/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatával 
arról döntött, hogy a Városháza homlokzatára, a 
nemzeti szolidaritás jegyében kitűzi a székely zászlót.
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait 
2013. március 22-én, pénteken 10 órától a Városhá-
za I. emeleti nagytermébe, ahol közösen fejezzük ki 
összetartozásunkat, illetve tűzzük ki a székely zászlót, 
megemlékezve Orbán Balázsról, a legnagyobb 
székelyről, Berettyóújfalu egykori országgyűlési
képviselőjéről.
                                   Muraközi István polgármester

Köszöntőt mond: 
Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Kövér László
a Magyar Országgyűlés elnöke

„Orbán Balázs élete és üzenete”

Előadók:
Bálint Domokos, 
Székelylengyelfalva tanácsosa
Kolozsvári István etnográfus, 
kulturális menedzser

MEGHÍVÓ



Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a 
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves 
határozott időre szóló betöltésére. 
   A munkavégzés helye: Berettyóújfalu, József 
Attila u. 35.
1. Az ügyvezető feladatai különösen:
- a társaság alapító okiratában, a hatályos 
jogszabályokban, valamint Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Képviselő-testületével kötött 
megállapodásban meghatározottak szerint 
biztosítani a társaság hatékony és eredményes 
működését,
- a társaság képviselete harmadik személlyel 
szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
- a társaság alkalmazottai tekintetében a 
munkáltatói jogok gyakorlása.
2. Az ügyvezető jogállása:
A Munka Törvénykönyve szabályai szerint 5 év 
időtartamú határozott idejű munkaviszony 
létesítése.
3. A munkakör betöltésének feltételei:     
- A cég profiljába illő mérnök vagy közgazdász 
végzettség,
- Büntetlen előélet,

- Cselekvőképesség,
- Magyar állampolgárság,
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat.
 Az elbírálásnál – azonos feltételek megléte 
esetén – előnyt jelent a településüzemeltetés 
vagy fejlesztés terén szerzett nagyobb szakmai 
gyakorlat, tapasztalat.
4. A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
- a szakmai önéletrajzot,
- a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
- az iskolai végzettséget igazoló okirat eredeti 
példányát, vagy közjegyző által hitelesített 
másolatát, valamint a vezetői gyakorlat hitelt 
érdemlő igazolását,
- a pályázónak a társaság tevékenységének 
eredményes működtetésére vonatkozó szakmai 
és gazdálkodási koncepcióját,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése 
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
5. Bérezés és egyéb juttatások a társaság 
Javadalmazási Szabályzata szerint történik. 

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpont-
ja: 2013. június 1.
6. A pályázat benyújtásának helye, ideje és 
módja:
A pályázatot egy példányban, kizárólag papír 
alapon, ajánlott postai küldeményként 
„Herpály-Team Kft. ügyvezetői pályázata” jeligé-
vel ellátva lehet benyújtani Berettyóújfalu Város 
Polgármestere részére (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u. 17-19.). A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2013. március 29.
7.  A pályázat elbírálása:
A pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást 
követő első rendes testületi ülésén, amelynek 
eredményéről valamennyi pályázó írásban 
értesítést kap.  
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
8. A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- Berettyóújfalu Város Önkormányzata honlapja 
(www.berettyoujfalu.hu)
 - Bihari Hírlap.
Berettyóújfalu, 2013. február 28.

                          Muraközi István polgármester
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A Helyi Választási Bizottság a Berettyóújfalu 
Város 7. sz. egyéni választókerületében 2013. 
május 12. napjára időközi önkormányzati képvise-
lő választást tűzött ki. A választással kapcsolatban 
az alábbi fontos közérdekű információkról 
tájékoztatjuk a választópolgárokat:
Berettyóújfalu Város Helyi Választási Bizott-
ságának megválasztott tagjai:
   Dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária   elnök
   Porkoláb Lajosné dr.             elnök-helyettes
   Dr. Gömöri György               bizottsági tag
   Kapornai Andrásné              póttag
   Karácsony László               póttag
Berettyóújfalu Város Helyi Választási Iroda:
vezetője: Dr. Ökrös Zoltán
cím:  4100 Berettyóújfalu,   Dózsa Gy. u. 17-19.
Telefon: 54/505-450
Telefax: 54/505-411
Választási Információs Szolgálat (ahol a 
választással kapcsolatban felmerülő bármely 
kérdésre felvilágosítást lehet kérni):

Polgármesteri Hivatal fsz. 11. ajtó (Berettyóúj-
falu, Dózsa Gy. u. 17-19.) Telefon: 54/505-456
A városban a szavazás napján működő 
szavazókörök száma és címe: Berettyóújfalu 
*013 Ady E. u.1., 014 Puskin u. 44.
*Ebben a szavazókörben azok a választópol-
gárok adhatják le szavazataikat akik Berettyóúj-
faluban településszintű lakóhellyel rendelkeznek.
A választási értesítő tartalmazza, hogy kinek 
melyik szavazókörben van lehetősége a szava-
zatát leadni.
Az időközi önkormányzati képviselőválasztás 
naptár szerinti határnapjai:
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesí-
tőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. március 
28-ig kapják meg a választópolgárok.
 A névjegyzéket 2013. március 27-től március 
31-ig közszemlére kell tenni.
 A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés 
vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2013. 
március 27-től március 31-én 16.00 óráig lehet  
kifogást benyújtani.

 A módosított névjegyzék 2013. május 10-én 
16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri 
hivatalban.
 A választási bizottságok megbízott tagjait 
legkésőbb 2013. április 26-án 16.00 óráig 
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
Jelöltet ajánlani 2013. április 12-én 16.00 
óráig lehet.
 A jelöltet legkésőbb 2013. április 12-én 16.00 
óráig lehet bejelenteni a választási bizottságnál.  
 A választási kampány 2013. május 12-én 
00.00 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2013. május 12-én 00.00 
órától 19.00 óráig tilos. 
A Helyi Választási Bizottság határozatai, az 
időközi választást érintő részletes információk 
megtekinthetők a www.berettyoujfalu.hu 
honlapon.
Berettyóújfalu, 2013. március 1.                                                     
                                     Dr. Ökrös Zoltán
                       Helyi Választási Iroda Vezetője                  

Berettyóújfalu Város 1/2009. (I. 30.) számú 
rendelete szól az Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által alapított kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet értelmében ebben az évben a város 
napja alkalmából a következő kitüntetések 
adományozására van lehetőség:
 A „Báthory Gábor-díj” kitüntetés annak a 
személynek vagy csoportnak adományozható, 
akik személyiségükkel a város gazdasági, 
társadalmi fejlődését elősegítették, valamint a 
város művészeti, kulturális, sport és egyéb 
értékeinek gyarapításához tevékenységükkel 
hozzájárultak.
   A „Fehér Istvánné-díj” kitüntetés annak a 
személynek adományozható, aki kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységet végez vagy végzett 
valamely berettyóújfalui óvodában, általános 
iskolában, illetve középiskolában. Tudományos 

igénnyel publikál szaklapokban, vagy tanulói 
eredményesen szerepelnek tanulmányi, 
szakmai, sportversenyeken, valamely művészeti 
ágban, vagy nevelői, oktatói munkájával hosszú 
időn keresztül példát mutat a felnövekvő 
nemzedéknek.
  A „Kabos Endre-díj” kitüntetés annak a 
személynek, illetve csoportnak adományozható, 
aki, illetve amely a város sportéletében, 
diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt, 
illetve fejtett ki, sportvezetői, -szervezői 
tevékenységével, elért eredményeivel hozzájá-
rult városunk hírnevének öregbítéséhez. Adomá-
nyozható továbbá annak az aktív sportolónak 
vagy csapatnak, aki városi szinten az adott év 
legkiemelkedőbb teljesítményét érte el 
országos, vagy nemzetközi szinten.
  A „Fráter László-díj” kitüntetés annak a 
személynek adományozható, aki a városban 

kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a 
közszolgálat, az egészségügy, illetve a 
mezőgazdaság területén.
   A „Berettyóújfalu város jó tanulója – jó 
sportolója” kitüntetés odaítélésére a város 
oktatási intézményeinek igazgatói tesznek 
javaslatot. 
A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén dönt 
a helyi kitüntetések odaítéléséről.
Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli 
javaslataikat indoklással, 2013. április 12-ig 
beérkezően szíveskedjenek benyújtani Muraközi 
István polgármester címére (4100 Berettyóújfa-
lu, Dózsa György út 17–19.), illetve a 
kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail címre.
A rendelet 9. § 3./ pontja értelmében a szóbe-
li, illetve indoklás nélkül beérkezett javasla-
tok nem kerülnek előterjesztésre.
                  Berettyóújfalu Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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    Február 16-án, szombaton délután több mint 20 gyerek látogatott el 
szüleivel, nagyszüleivel a Bihari Múzeumba, hogy együtt tekintsék meg az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak tárlatát, és 
közösen készítsenek farsangi álarcot, fonalszőrű pulibábot, „varázsképet”, 
keresztszemes hímzéses könyvjelzőt és „tavasztündért” szalvétából.

Következő családi rendezvényünkre március 23-án kerül sor, és a húsvéti 
készülődés jegyében telik majd. Belépődíj nincs, de kérjük, mindenki 
hozzon magával fejenként legalább három, „tartósra főzőtt” tojást! 
Kisfiúknak locsolóvers-szavaló verseny!       Dr. Krajczárné Sándor Mária 

    
     

 

Családi múzeumi délután A farsang, a tavasz már 150 évvel ezelőtt is a bálok időszaka volt, 
Berettyóújfaluban is. Ahogy napjainkban, akkor is a helyi egyesületek 
szerveztek olyankor táncmulatságokat, amelyeknek bevételét a szervezet 
gyakran saját működésére fordította. Ezeknek az estélyeknek a helyszíne 
általában az egykori községháza - ma a Bihari Múzeum és Sinka István 
Városi Könyvtár épülete - nagyterme volt.

A Bihari Múzeumban, a „hónap műtárgyaként” 2013 tavaszán három 
báli meghívót mutatunk be: a Berettyóújfalui Iparosok és Iparos Ifjak 
Önképző Körének (1910. április 3.), és a Berettyóújfalui Iparosok és 
Kereskedők Egyesült Körének meghívója (1920. február 14.) mellett 
kiállítottuk a Berettyóújfalui Önkéntes Tűzoltó Testület 1921. március 
5-én tartott táncmulatságra invitáló nyomtatványát.
„A hónap műtárgya” kiállítás megtekinthető a Bihari Múzeumban hétfő-
péntek között 9–16 óráig.                        Dr. Krajczárné Sándor Mária

A hónap műtárgya

2013. január végén szakmai versenyeket tartottak a berettyóújfalui 
Arany János Gimnázium és Szakközépiskolában. Immár 14. alkalommal 
rendezett gépírásból, helyesírásból, illem-etikett-protokollból, szöveg-
szerkesztésből és idegen nyelvekből emlékversenyeket az iskolában 
működő Szabó Ferenc Alapítvány. Az Alapítvány tagjai, támogatói így 
közvetítik Szabó Ferenc (1911-1986) egykori iskolaalapító, gyors- és 
gépírás tanár szellemi hagyatékát. Évente jutalmazzák az ügyviteli 
szakmák, a közgazdasági szakközépiskolások és a gimnazisták legjobb 
versenyzőit. Az idei versenysorozatra kb. 240 diák nevezett, közülük 30 
tanulót díjazott az Alapítvány. Átadták az iskola 6 évvel ezelőtt 
alapított díját, az „Iskola kiváló gépírója” címmel járó vándorserleget. 
Immár harmadik alkalommal nyerte el a vándorserleget Szőke Richárd 
Rajmond, s így már végleg megtarthatja. 
Az iskola diákjai évek óta rendszeresen versenyeznek a különböző 
Országos Gépírás és Szövegszerkesztés Versenyeken is. Most is 
kiválasztották a februárban esedékes Országos Gépíróbajnokságon 
indulókat. Szőke Richárd Rajmond 13. A osztályos tanuló és Szőke 
Csaba Zsolt 9. A osztályos tanuló képviseli iskoláját az országos 
megmérettetésen.                              Daróczi Lajosné kuratóriumi elnök 

Emlékünnepség Szabó Ferenc születésének 
102. évfordulója alkalmából

   

125 évvel ezelőtt, 1888. március 13-án Berettyóújfalut elöntötte az árvíz. 
Herpályról dereglyével jártak be a faluba, ahol a legmagasabb 
helyeken kikötők létesültek pl. a Nyíri-malomnál és a vasúti töltésnél. Nyíri 
István gőzzel hajtott hajót készített, és az ár levonulásáig a lakosok 
hajójárattal közlekedtek.

    87 éve, 1926. március 17-én választották meg Fráter Lászlót Bihar 
vármegye alispánjának. 1934-ig tartó hivatali idejében épült ki Berettyó-
újfalu megyeszékhellyé, nevéhez fűződik többek között a főutca kikövezé-
se, a posta, a leventeház, a téli gazdasági iskola és a Gróf Tisza István 
Közkórház építtetése.
   63 éve, 1950. március 16-án véglegesen egyesült Hajdú és csonka Bihar 
megye, Berettyóújfalu átmeneti megyeszékhelyi státusa (1920–1940, 
illetve 1945-1950) megszűnt.
    21 éve, 1992. március 10-11-én Berettyóújfaluban rendezték meg a 
Tiszántúli és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészeinek 
találkozóját.
   17 éve, 1996. március 14-én vette fel a 126-os Számú Ipari Szakmun-
kásképző és Szakiskola Eötvös József író, jogász, a Batthyány-, illetve az 
Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének nevét.
                              Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária Bihari Múzeum

Régen volt, hogy is volt…

  www.berettyotv.hu/szabof2013



(x)

6 AKTUÁLIS 

„Kiútkereső” – a Berettyóújfaluban élő hátrányos helyzetű családok adósság-
csapdába kerülésének megelőzését elősegítő, TÁMOP- 5.3.5-09/1-2010-0003 
azonosítószámú projekt záró konferenciáját tartották február 6-án a Városhá-
za nagytermében.

   Csetreki Jánosné projektvezető köszöntötte a megjelenteket, köztük Pálfi 
Anikót, a Berettyóújfalui Járási Hivatal vezetőjét, Muraközi István polgár-
mestert, a projektben dolgozókat, a partnerszervezetek képviselőit. 
Muraközi István elismerően szólt a pályázat keretében végzett munkáról, 
melynek folyamatát és eredményeit figyelemmel kísérték a város vezetői 
is. Kiemelte: az ilyen pályázatok számszerű eredményei mellett legfonto-
sabb az ügyfelek elégedettsége, s reményét fejezte ki arra vonatkozóan, 
hogy lesz még a mostanihoz hasonló projekt megvalósítására lehetőség.
   Az elmúlt másfél évről Csetreki Jánosné tartott részletes tájékoztatást. 
Kiderült: a tényleges munkát 2011. szeptember 1-én kezdték el a Kossuth 
u. 6. szám alatti irodában, illetve elkezdték a feltételeknek megfelelő 200 
család bevonását a projektbe. A projekten belül nyújtott szolgáltatásokról 
Horváth Dorina szakmai vezető számolt be. Ezek a következők voltak: 
információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés, szolgáltatások közvetítése, 
ellátásokhoz való hozzájutás segítése, adósságkezelési tanácsadás, 
egyéni esetkezelés, munkára kész állapot elősegítése, közösségi progra-
mok szervezése, adományok igénylése, osztása. Előírás volt, hogy 80 
családnál kell eredményt elérniük, amit majdnem megdupláztak: 150 
családnál értek el olyan sikert, melynek hatására azok élethelyzete javult, 
vagy stabilizálódott. 
Csetreki Jánosné felsorolta azt a hat rendezvényt, amelyet ügyfeleiknek 
szerveztek. Ezek a következők voltak: „Segíts magadon, az Isten is megse-
gít!”, „Kikapcsolás helyett kikapcsolódás”, „Gazdálkodj okosan!”, „Hibá-

ból erényt kovácsolni”, „Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!”, 
illetve egy karácsonyi összejövetel. 
Máhr Zsuzsa adósságkezelési szakértő „Lehetőségek és gátak a lakosság 
adósságkezelésében” címmel tartott előadást, s mint a háztartásszervezé-
si csoportfoglalkozások egyik vezetője, megosztotta tapasztalatait a 
jelenlévőkkel. Szász Éva pszichológus „A lélek ösvényén a kiút felé” címmel 
tartott előadást.
  A konferencia végén a projektvezető hangsúlyozta a csapatmunka fontos-
ságát az eredményességben. Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt 
vettek a projektben, s a családok többségében pozitív változás állt be, 
élethelyzetük tekintetében.
                                           Csetreki Jánosné     Horváth Dorina
                                             projektvezető        szakmai vezető

Lezárult a kiútkereső program

Bensőséges esemény helyszíne volt a Gróf Tisza István Kórház Dr. Böször-
ményi Nagy Géza terme február utolsó hétfőjén. A Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola tanulóinak, szüleinek, pedagógusainak 
képviseletében László Vilmos Csongor igazgató több mint félmillió forint 
értékű adományt nyújtott át a kórház menedzsmentje előtt Dr. Muraközi 
Zoltán főigazgatónak.

Az igazgató elmondta: a kórház olyan intézmény, amely a gyerekek 
testi-lelki egészségét tudja garantálni. A református iskola pedig, amikor 
teheti, azon van, hogy odafigyeléssel ezt az áldozatos munkát valami-
lyen módon elismerje. Mostani adományukkal – egyszer használatos 
gyógyászati eszközökkel – a mindennapi gyógyító munkát igyekeznek 
segíteni. A főigazgató a keresztény szellemben történt ajándékozás 
láttán örömét fejezte ki, hiszen mai világunkban nem gyakran fordul elő, 

hogy eltérő fenntartású intézmények hasonló 
karitatív módon segítsék egymást. Köszönet-
nyilvánításában reményét fejezte ki arra 
vonatkozóan, hogy esetleg más intézmények 
figyelmét is ráirányíthatják az ajándékozás-
ra. A mostani gesztus egyébként egy 
folyamat rész, hiszen korábban az iskola 
tanulói a gyermekosztály falainak festésével 
igyekeztek könnyíteni a kórházi ápolásra 
szoruló beteg gyermekek bennfekvését. 
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Adomány az iskolából a kórháznak

Kétszáz vendég a Diószegi II. Református bálján
  2011. novemberében rendezte meg iskolánk 
első ízben református bálját, melynek nagy 
sikerére való tekintettel újra vállalkoztunk erre a 
nemes feladatra.
 Reménységgel, várakozással és munkával teli 
napok-hetek váltották egymást. Mindez 
meghozta a gyümölcsét, hiszen a kétszáz 
vendég és a közel száz fellépő fergeteges 
hangulatot teremtett.
 Az estet Derencsényi István, a Debreceni 
Egyházkerület püspök-helyettese nyitotta meg. 
Köszöntőt mondott még Dr. Fekete Károly a 
Hittudományi Egyetem rektora és Muraközi 
István polgármester úr. Az asztali áldást Nagy 
Zsolt esperes úr vezette. Fellépő diákjaink 
indították az estét színvonalas műsorukkal. A 
citerával kísért népdalok, a furulyaszólók, az 

énekkar felcsendülő dalai, a Gergely - járás 
néphagyomány tréfás felelevenítése, a zumba 
táncosok és a Piruett táncstúdió országos bajno-
kai varázslatos hangulatot teremtettek. A mókás 
jeleneteken jót derült a vendégsereg. A műsort 
a biharkeresztesi Szarkaláb felnőtt együttes 
néptáncosai zárták. A lelkes debreceni Maróthy 
néptánccsoport hívta táncra az akkorára már 
igen jókedvű közönséget, akik hajnalig ropták a 
táncot. Csak annyira hagyták abba a mulato-
zást, amíg az értékes tombolatárgyakat 
kisorsolták. Mindenki izgalommal várta, ki nyeri 
meg a fődíjat, ami egy berekfürdői Wellness 
hétvége volt. 
Aki nem volt bánja, aki ott volt, már várja a 
következő III. Református bált.

 

„Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.”
      (Kéri János: Nőnapi köszöntő)

                

Muraközi István polgármester

  www.berettyotv.hu/adomany

  www.berettyotv.hu/kiutkeresozaras
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   Idén február 20-án tartotta hagyományos 
farsangi ünnepségét az Arany János Gyermekott-
hon a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
nagytermében.

Soha nem látott számban léptek fel csoportos és 
egyéni jelmezes produkcióikkal az otthonlakók 
és pedagógusaik. Az idén is eljött a nagyváradi 
testvérintézmény képviseletében nyolc-nyolc 
pedagógus és otthonlakó, akik két táncos 
jelenettel arattak sikert. Új színfoltja volt a 
délutánnak a debreceni Ady Endre Gimnázium 
drámatagozatos növendékeinek fellépése szinte 
valamennyi műfajban: volt népdalcsokor, 
néptánc, bábjáték, moderntánc, musical. Most is 
ügyesen szerepelt a kutyaterápiás csoport, 
amely méltán nyerte el a közönség tetszését. 
A lakásotthonok közül kiválóan szerepelt a 
Pinokkió, ők „A zöld lific” című meséjükért tortát 
kaptak. Ugyancsak tortát érdemelt a Micimackó 
20 év múlva című darabja, valamint a Galagonya 
Lakásotthon Utcai dzsipszi című előadása, mellyel 
májusban egy tehetségkutató műsorban léphetnek 
fel. Három focilabda is gazdára talált: a nagyvá-
radiak a Barátság keringőért, az indián cowboy, 
valamint Lucky Luck és Chuck Norris megidézésé-
ért rúghatják a bőrt a jó idő beálltával. 
Az ötletes jelmezekért, csoportos fellépésekért 
a támogatók jóvoltából több társasjátékot is 
kiosztott a zsűri, melynek tagjai a következők 
voltak: Verdó György, a Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó Központ igazgatója, Erdei 
Sándor, a Területi Gyermekszakszolgálat 
vezetője, Szántó Ildikó, a nagyváradi Gyermek-
védelmi Szakszolgálat aligazgatója, Módis 
Lászlóné, az Ady Gimnázium tanára, 
Szabadosné Nagy Rita, a Tesco berettyóújfalui 

áruházának igazgatója, Füredi Andrea, 
a Mezei-Vill női futsal csapatának 
csapatkapitánya, Kovács Zoltán, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazga-
tója, a megyei közgyűlés tagja, Búzás 
Lajos, a Bihari Állami Gondozottak 
Egyesületének elnöke, valamint Fodor 
István igazgató. A zsüri elnöki tisztét 
ezúttal is Nyírő Gizella (Bihari Hírlap) 
látta el. 

Aranyos farsang a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban

A függöny felgördült, s a népes közönség előtt 
elvonult egy félévszázad ötven éve, mind – mind 
a maga terhével és örömével. 
A városi zeneiskola – amely korábban a hajdú-
böszörményi intézmény fiók zeneiskolája volt - 
1963-ban önállóvá vált. Az önállóság még 
nagyobb felelősséggel járt, de a mindenkori 
iskolavezetők és a tantestületek kiállták az idő 
próbáját. Február 22-én erre emlékeztetett 
Szilágyi Péter intézményegység vezető megnyi-
tó beszédében, amit a tantestület hangversenye 
követett a Járási hivatal dísztermében. Ez volt a 
Jubileumi Év első rendezvénye. Színvonala, 
kulturáltsága, a választott zeneművek összetéte-
le, az egységes, örömmel teli tanári kórus záró 
produkciója világossá tette minden jelenlévő 
számára, hogy miért nem küzdött sosem ez az 

intézmény beiskolázási gonddal, miért minősítet-
ték 2007-ben országos szinten is „kiválóra”, 
miért is volt képes évtizedeken keresztül az 
egyéni hangszeresek versenyében országos 
döntőbe jutni és ott sikert sikerre halmozni! Ne 
feledjük el azt sem, hogy eme 50 esztendő alatt 
„kinevelődött” a városban egy jelentős számú 
zeneértő és zenekedvelő közönség, aki jelenlé-
tével, mindig inspirálja a művésztanárokat, a 
gyermek fellépőket vagy éppen a fúvószene-
kart. Gyönyörű este volt, ám ez csak az emléke-
zés első állomása volt. 
Kísérjék figyelemmel a majd soron következőket 
és legyenek részesei a zene gyönyörű világának 
és az emlékezés múlt iránti tisztelgő perceinek!

         Gyula Ferencné, a kulturális bizottság tagja

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA IS 
ALKALMAS,  OKLEVELET ADÓ

MASSZŐRTANFOLYAM
Indul Berettyóújfalu ápr.11.,

Hajdúszoboszló ápr. 13.

ÁR: 45.000Ft
Részletfizetés, további kedvezmények!

Érd: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.: 0077-2012

A függöny felgördült

Sajttekercs recept
15 dkg selyemsonka 
  3 db főtt tojás
30 dkg trappista sajt vagy bármilyen kemény sajt
  1 db tejszínes sajtkrém
  1 db lilahagyma
  1-2 csokor petrezselyemzöld
  1 ek mustár
pici pirospaprika, só, bors ízlésnek megfelelően 
Elkészítés:
1. Megfőzzük a tojást, ezt követően pedig 
lereszeljük.
2. A petrezselyemzöldet, a hagymát és a sonkát 
felaprózzuk. (Ha vékony szelet a sonka, akkor 
teríthetjük a sajtra is, nem kell felaprózni.) 
Ezeket egy tálba rakjuk és a sajtkrémmel, a 
reszelt tojással, mustárral kikeverjük, ízlés 
szerint fűszerezzük.
3. A sajtot jól becsomagoljuk egy nylon zacskó-
ba, és lobogó vízbe tesszük, kb 30-35 percre, 
hogy megpuhuljon. Gyúródeszkára teszünk 
folpackot, és ezen kinyújtjuk a sajtot téglalap 
alakúra, tetszőleges vastagságra, olyan 
nagyságúra hogy a töltelék ráférjen.
4. Ezután a tölteléket vastagon rákenjük és 
feltekerjük. Alufóliába csomagolva hűtőbe 
tesszük. Ha kellően lehűlt, felszeletelve tálalhatjuk.

TÁJÉKOZTATÁS

Március 1-től az Okmányirodai ügyfélfo-
gadási ideje az alábbiak szerint változik:  

Hajdú-Bihar Megyei Járási Hivatal 
Berettyóújfalui Okmányirodájának 

ügyfélfogadási rendje.
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u.17-19.

            Hétfő       8.00 - 18:00
            Kedd       8.00 - 13:00
            Szerda   12.00 - 16:00
            Csütörtök  8.00 - 13:00
            Péntek      8.00 - 13:00

 hirdetés



  MOZAIK8

 

 A Nadányi Zoltán Művelődési Központban február 9-10-én galamb-
kiállításon nézelődhettek az érdeklődők. A madarakon kívül megis-
merhettük a tartással kapcsolatos információkat is. „Első látásra 
könnyűnek tűnhet a tenyésztésük, azonban ez koránt sincs így. Érthető 
tehát, hogy a mai fiatalok nem igazán mernek belevágni. Nagy 
törődésre van szükségük, ugyanis nagyon hajlamosak különböző 
betegségekre a galambok” – mondogatták a gazdák. 
A kiállításon idősek és fiatalok egyaránt megjelentek. A kíváncsi 
szemek mindkét nap megtekinthettek másfajta szárnyasokat is. Láthat-
tunk itt búbos-, gatyás-, hullámos tollú galambot és óriás csirkét is. 
A második nap díjazásra került sor, melyet bárki megnézhetett. 
Nemcsak megtekinteni lehetett a madarakat, de akár meg is 
vásárolhattak bizonyos példányokat a vállalkozó szelleműek.
               Kép és szöveg: Szabó Zsanett Ágota (újságíró gyakornok)
 

2013. február 8-án került megrendezésre az Európai 
Gyermek Újraélesztési Tanfolyam (European Paediatric 
Immediate Life Support) a Gróf Tisza István Kórház falai 
között. A nemzetközileg akkreditált továbbképzést a 
Magyar Resuscitatios Társaság oktatói tartották, akik  
gyermek sürgősségi ellátás hazai szaktekintélyei is egyben.  
A képzésen a Sürgősségi Osztály dolgozói mellett, a 
mentőszolgálat munkatársai, háziorvosok, gyermek 
orvosok, házi gyermekorvosok vettek részt. A képzés 
mindenki számára sikeresen zárult, a visszajelzések alapján 
az EPILS hazai tanfolyamok történetében a Berettyóújfalu-
ban megrendezett a legjobb minősítést kapta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kórház vezetőtestüle-
tének támogatását és segítségét a tanfolyam sikeres 
lebonyolításában.  
                                                        Dr. Korcsmáros Ferenc 
                 osztályvezető főorvos, tanfolyam szervező EPLS oktató
 

Galambkiállítás Berettyóújfaluban

Február 25-én, a kisgazda politikus, Kovács Béla elhurcolásának évfordulóján 
emlékezünk országszerte a kommunizmus áldozataira. Idén a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. és 8. osztályos 
tanulói adtak emlékműsort az intézmény konferenciatermében. Felkészítőik a 
Társadalomtudományi Munkaközösség tanárai voltak.

   Az első kategóriában nyolc, míg a második kategóriában hét diák versenyzett 
a zsűri előtt, melynek elnöke Gyula Ferencné nyugalmazott középiskolai tanár, az 
oktatási és kulturális bizottság tagja volt. Számhúzás után először a szabadon 
választott eredeti magyar, XX. – XXI. századi közlő prózai szöveget olvasták fel, 
amely nem tartalmazhatott párbeszédeket, sem nyelvjárási, régies szót, illetve 
idegen kifejezést. A kötelezően felolvasandó szöveg hasonló kritériumoknak felelt 
meg. A pontozás során a szövegértésre, szöveghűségre, hangvételre, hangkép-
zésre, hangsúlyozásra, szünettartásra, illetve a természetes beszédre figyeltek az 
„ítészek”. Az első kategória győztese Garabuczi Kata lett, felkészítő tanára 
Aranyiné Csalánosi Csilla, Széchenyi Tagiskola. Ő a Kazinczy-díj Alapítvány 
emléklapját kapta. 2. helyezett Garabuczi Zsóka, 3. Bohács István.
A 7-8. osztályosok versenyét Brandtner Lilla, felkészítő tanára Berekméri-Varró 
Klára, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, nyerte. Második lett Papp Balázs, 3. Németh Dóra. A regionális 
fordulóra, melyet Kisújszálláson rendeznek meg, a kategória győztese utazik. 
Valamennyi versenyző oklevelet kapott, míg az első három helyezett a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. jóvoltából könyvvásárlási utalványt vehetett át a zsűri 
másik tagjától, a Bihari Hírlap munkatársától.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztünk

A szép magyar beszéd követei   A Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében zajlott 
le szülők, felkészítő tanárok jelenlétében a „Szép Magyar Beszéd” 
verseny helyi fordulója, melyet két kategóriában – 5-6. és 7-8. osztályo-
sok – rendeztek meg.

Újraélesztési tanfolyam

A Bihari Hírlap márciusi lapzártája:  2013. március 29. péntek

  www.berettyotv.hu/kazinczy2013

  www.berettyotv.hu/aldozat2013
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. 

Agancs utca, Akácos utca, Alkotmány utca, Állami Gazdaság egyéb, Állami Gazdaság g., Állami Gazdaság k., Andaháza puszta, Aradi utca, AranyJános utca, 
Arasz utca, Árpád utca, Bajza utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Báthory utca, Batsányi utca, Batthyány utca, Béke utca, Bem Apó tér, Bessenyei ltp., Bessenyei utca, 
Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi utca, Budai Nagy Antal u., Csalogány utca, Csíkász utca, Csokonai utca, Csónak utca, Damjanich utca, Deák utca, Déryné utca, 
Dobó utca, Dózsa Gy.41-től végig, Dózsa György u. 1-40., Dózsa Tsz. tanya, Eötvös utca, Földesi utca, Gábor Áron utca, Gazdasági iskola, Gyulai Pál utca, Hadik 
utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ utca, Hídköz tanya, Hullám utca, Hunyadi utca, Irinyi utca, Jókai Mór utca, Kálvin tér, Keleti Főcsatorna Őrház, Kereszt utca, 
Keskeny utca, Kiss tanya, Klapka utca, Kodormány  tanya, Kodormány utca, Korhány-ér utca, Kosztolányi utca, Körtvélyes tanya, Ladik utca, Lehel utca, Lele tanya, 
Madách utca, Madarász utca,  Magyar dűlő, Makó István utca, Mártírok utca, Mikszáth utca, Morotva utca, Nadányi utca, Nagy Sándor utca, Nefelejcs utca, 
Néződomb utca, Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös utca, Pákász utca, Peterdi dűlő, Piac tér, Puskin utca, Rákóczi utca, Révész utca, Reviczky  tanya, 
Rozgonyi utca, Rózsa utca, Röptér tanya, Somolyom tér, Somota tanya, Sport utca, Szabadság utca, Szegfű utca, Szent István tér,  Szentkozma tanya, Szentmárton 
tér, Szomolyom tanya, Szondy utca, Temesvári utca, Temető utca, Tinódi utca, Tóhát utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád utca, Vadász utca, Vágókert dűlő, Vásártér, 
Vass Jenő utca, Wesselényi utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca, Tüskevár Lakásotthon, Kikelet  Lakásotthon, Százszorszép Lakásotthon, Napsugár Lakásotthon , Mezőpeterd 
közigazgatási területe, Váncsod közigazgatási területe, Mezősas közigazgatási területe 

Ady Endre utca, Andaháza utca, Attila utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. Ltp, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi utca, Bánk bán utca, Bántó tanya,  Bartók Béla utca, 
Belső major utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca, Berettyólapos, Berzsenyi utca, Bethlen utca, Bihari utca, Bocskaiutca, Botond utca, Csillag utca, Csonka 
torony utca, Diófa utca, Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Érmellék utca, Esze Tamás utca, Fazekas  utca, Füzes utca, Gátőrház, Hajdú utca, Hargita utca, Hársfa 
utca, Hegedűs dűlő, Hérnekkert utca, Herpály utca, Hétvezér utca, Hold utca, Honvéd  utca, Huszár utca, Illyés Gyula utca, Ipari út, Jászai Mari utca, Jegyzőkert 
utca, József Attila ltp., József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kádár utca,  Katona József utca, Kazinczy utca, Kendereskert dűlő, Kerekes Gy. utca, Keresztesi út, 
Kert utca, Kinizsi utca, Királyhágó út, Kisfaludy utca, Kiss  J. utca, Kodály Zoltán utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth utca, Kossuth utca, Kovácsi dűlő, Kölcsey utca, Kőrös 
utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Köztársaság utca, Köztársaság utca, Kréta köz, Krúdy Gyula utca, Krúdy Gyula utca, Külső major, Lenkei utca, Lenkei utca, Lipótkert 
utca, Liszt  Ferenc utca, Lőtér utca, M.H.SZ. lakóház, Magyar utca, Malom utca, Margitta utca, Maros utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Mérlegház utca, Mikes  
Kelemen utca, Milleniumi út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nagyváradi utca, Nap utca, Népliget utca, Nyáras 
utca, Nyárfa utca, Oláh Zsigmond utca, Orbán Balázs tér, Őrház, Péterszegi utca, Petőfi utca, Radnóti Miklós utca, Salamon  utca, Sárostókert dűlő, Semmelweis 
utca, Sinka István utca, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchenyi utca, Szemere utca,  Szigligeti utca, Szillér kert, Szillér utca, Szinyei utca, 
Szökő utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsay utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt.,  Téglaparti utca, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Tomori Pál utca, Török B. 
utca, Váci Mihály utca, Vadaskert utca, Vágóhíd utca, Vajda János utca,  Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti őrház, Vécsey utca, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca, 
Pinokkió Lakásotthon, Bogáncs Lakásotthon, Vackor  Lakásotthon, Galagonya Lakásotthon, Vadrózsa Lakásotthon. 

József  Attila Általános Iskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

4100 Berettyóújfalu, József  A. u. 11. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Diószegi Kis István Református Általános Iskola 
  

Tiszántúli Református Egyházkerület 4100 Berettyóújfalu Kálvin tér 4. 
 

Berettyóújfalu közigazgatási területe

2013. február  7.-én meghalt Kocsis 
Józsefné Szabó Irén, a Berettyóúj-
falui SE munkatársa. Dolgozott 
statisztikus munkakörben a Kórház-
nál, majd később a Statisztikai 
Hivatalnál, volt helypénz-szedő a 
helyi Piacfelügyelőségen. A sport 
része volt az életének, a Bihari Női 
Futball csapat alapító tagja (edzője 

a néhai Papp Zoltán), eleinte 
csatára, majd kapusa,amellyel 
hazai és nemzetközi tornákon sok 
nagyszerű győzelem részese 
lehetett. Kiváló sportember volt, aki 
a játék minden elemét ismerte és 
tudta! Mindenki szerette határozott 
egyéniségét, kedves, mosolygós 
arcát, amelyből sugárzott a szeretet 
és a jó szándék. Fontos volt számára 
a család,a gyermekeiért mindent 
megtett! Dolgos volt, a munkáját 

precízen,nagy odaadással végezte. 
Mindent elárul róla,hogy a csapat-
nál mindenki "csak" Maminak hívta! 
Nagy űrt hagyott maga 
után,emlékét megőrizzük,terveink 
szerint egy emléktornát szervezünk 
a későbbiekben az Ő tiszteletére.
 Ég veled,Mami!

A BUSE vezetősége, játékosai és 
munkatársai nevében: Nagy László 
a BUSE elnöke

Igen nehéz időszakon van túl városunk labdarú-
gócsapata. Az anyagi nehézségekkel küzdő 
egyesülettől nemcsak a játékosok egy része, de 
még a felnőtt gárda edzője is távozott. Az 
egyesület vezetése és a labdarúgók többsége 
azonban továbbra is kitart csapata mellett. A 
távozó edző helyére, a már korábban is a 
felnőtteknél edzősködő Csendes Károlyt hívták 
vissza a csapathoz. Ő el is fogadta a felkérést, 
Így egy igen szerény létszámú kerettel, de 
mégiscsak el tudott indulni a csapat a bajnok-
ságban. Az idei évben a város önkormányzata 
- igaz kisebb összeggel - újra tudja támogatni 
a sportot, így úgy néz ki túl vagyunk a legnehe-

zebb időszakunkon- tájékoztatta lapunkat 
Nagy László a BUSE elnöke. Bár az első hazai 
mérkőzését elveszítette a csapat (Ebes ellen), 
mégis lehet bízni újra a berettyóújfalui labda-
rúgásban. Nemcsak a helyi szurkolók bíznak, 
bízik (bízott) például a nemrég elhunyt neves 
sportújságíró Markos Imre is. A Svédországban 
élt szakember a DVSC új stadionjának megnyi-
tójára egy DEAC-BUSE előmérkőzést javasolt. 
Az évtizedek megpróbáltatásait túlélő BUSE új 
célokat kitűzve, még nagyon hosszú időn 
keresztül lehet meghatározó egyesülete 
Hajdú-Bihar megye labdarúgásának.         R.S.

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2013/2014. tanévre történő általános iskolai 
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül 

sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 8.00 órától 

18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a 

gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója 
dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a 

felülbírálati kérelmet elbírálni.

A nehézségek ellenére is küzd a BUSE!

In Memoriam 

2013. A berettyóújfalui általános iskolák körzetébe tartozó 
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:



 

A projekt célja a fogyasztók (az iskolai tanulók) környezettudatosságának, 
környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése volt, főleg a minden-
napi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidő) 
a fenntarthatóbb választási lehetőségek népszerűsítésével. Ebből a szempont-
ból az iskolai nevelés kritikus jelentőségű. Ismereteket kell szerezni, készségeket, 
hozzáállást, értékrendet kell formálni természeti környezetünk megőrzése 
érdekében. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói maga-
tartás elterjesztésének segítése is. Megadott forgatókönyv szerint öt rendez-
vény valósult meg az iskola 350 tanulójának aktív részvételével.  A programok 
célja minden esetben a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, 
terjesztése, ösztönzése. Az rendezvényeken az Otthonunk és a My Friend, Boo 
című filmeket vetítettük, amelyek felhívták a figyelmet a globális felmelegedés 
veszélyeire és az ezzel összefüggő problémákra. Az ezt követő előadások arra 
irányították rá a gyerekek figyelmét, hogy szokásaik átalakításával jelentősen 
csökkenthetik ezt a környezeti veszélyt. Miután megbeszélték tapasztalataikat 
az előadóval, forgószínpadszerűen kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt, 
ahol különféle tevékenységekkel fejleszthették kreativitásukat.  Minden tanuló 
kiszámította az ökológiai lábnyomát, természetesen megfelelő 
infokommunikációs eszközök bevonásával. Javaslatot is tettek ennek az értéknek 
a csökkentésére, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés, a kerékpárral közlekedés, a 
hazai termékek vásárlása többnyire számukra is a fenntarthatóság irányába 
mutat. Fontos célja volt még a foglalkozásoknak a környezettudatos gondolko-
dásmódot részletesen személtető weboldalak megismertetése a diákokkal. A 
nap végén minden tanuló, aki részt vett a foglalkozásokon, egy értékes 
kiadvánnyal térhetett haza (Nuria Roca: Környezetünk 3 őre, Gévai Csilla: 
Nagyon zöld könyv).
A két tanév során öt vetélkedőt hirdettünk meg, ezek közül az első, nagy sikert 
aratott rendezvény volt a Bringázz a suliba! Minden osztályból öt tanuló vállal-
ta, hogy egy hónapon keresztül a lehető legtöbbször érkezik kerékpárral az 
iskolába. A rajz-és fotópályázatokat Ne pazarolj! címmel hirdettük meg, a 
gyönyörű alkotások azóta is díszítik iskolánkat ezzel is hangsúlyozva a projekt 
céljait. A Gazdálkodj okosan! irodalmi jellegű pályázatunkra igazi kis remekmű-
vek érkeztek, ezek az alkotások arról tanúskodnak, hogy a jövő generáció igen 
komolyan veszi, és felelősen kezeli a környezetvédelemmel összefüggő problé-
mákat. A vetélkedők díjazásánál, az ajándéktárgyak beszerzésekor is 
figyelembe vettük a környezettudatos vásárlás szempontjait. 
Az iskola aulájában megtekinthető egy kiállítás újrahasznosított használati 
tárgyakból. Ezen produktumok elkészítésében minden osztály tanulói (gyakran 
szüleik is) részt vettek.
A fenntartható életmód egyik fontos eleme a táplálkozás. Minden rendezvényen 
a projekt főbb céljainak figyelembe vételével hazai élelmiszerekből álló, tartal-
mas tízórait és ebédet biztosítottunk a résztvevőknek.
Az iskolai tanulók segítségével is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, 
hogy az uralkodó fogyasztói szokások sokszor ellentétesek a fenntarthatóság 
elveivel. Egy kis odafigyeléssel változtathatunk ezen. Természeti környezetünk 
megőrzésének sikere attól is függ, hogy mennyire fogadjuk elsődlegesként az 
élő környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben vagyunk hajlandó-
ak olyan fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek 
a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez.
A szemléletformálással célunk a fenntartható fogyasztói minták és magatartás 
közvetítése minél szélesebb körben. A rendezvénysorozat kapcsán iskolánk 
minden tanulója, valamint a Széchenyi István Tagintézmény számos tanulója 
érintve volt, a gyerekek, a szülők és a nagyszülők is örömmel számolnak be a 
gyerekek attitűdjének megváltozásáról.  

                                                 Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
                                                          Projektmenedzsment

 
                                                                 

 

Fenntartható életmódot 
a gyermekeknek!

  ÉLETMÓD10
A József  Attila Általános Iskolában a  2012-ben  rendeztük meg a Környezet és Energia Operatív Program által kiírt, 
KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok című pályázat  rendezvényeit. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.



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. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20%
24. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
25. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
26. D& EMMA Bt. (Szillér) 5 %
27. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
28. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
29. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
30. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
31. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %
32. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %
33. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
34. Emi Tapéta (Mártírok u.)  5 %

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

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

elméleti oktatásból                                  20 %
61. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %
62. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 
      (Dózsa Gy. u.) 10 %
63. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)       5 %
64. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)       5 %
65. Obersolar Kft. (József A. ltp.)        5 %

66. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)        5 %
67. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)       5 %
68. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)       5 %
69. Gabi Boltja (Kossuth u.)      10 %
70. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)     10 %
71. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)       3 %
72. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.) 

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

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

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

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

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

Anyakönyvi hírek

HIRDETÉS 11

   
     Születtek
2013. február  
8. Györfi Nándor 
    (Györfi Lajos – Pongor Erika)
21. Poszet Kristóf 
      (Poszet Krisztián Zsolt – Guba Mónika)
      Elhunytak
2013. február
3. Markovics Károlyné Csarkó Etelka (1926)  
4. László Sándorné Horváth Róza (1960)
5. Pércsi Imre (1940)
6. Bárczi András (1945)
7. Kocsis József Sándorné Szabó Irén (1957)  
17. Kóti Gyula Zoltánné Sinka Jolán (1950)
19. Nagy Sándor (1944)  

 

 

(x)

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Nyírő Gizella
Sport: Rinyu Sándor 

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

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

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

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

2013. március 7. 16.30.  
Méhész Klub Helyszín: Tanácskozó terem

2013. március 9. 17.00  
Nótaest 
Helyszín: Nagyterem

2013. március 12. 19.00. 
Dumaszínház Hadházi Lászlóval. 
Belépő: 2200 Helyszín: Nagyterem
 
2013. március 13. 17.00.  Kiállítás megnyitó
Bihar Vármegye Képgalériában -  Emlékje-
lek, emléktáblák Bihar megyében   
Megtekinthető munkanapokon: 
8.00.-16.00 óráig, április 5-ig.

2013. március 13. 14.00. 
Együtt Egymásért Klub – Erdélyi Gábor terem

2013. március 16. 17.00. 
Szélső Érték koncert a Parola Pinceklubban. 
Vendég: Black Mood. A belépés díjtalan!

2013. március 19. 16.30. 
ÉDES foglalkozása – Erdélyi Gábor terem

2013. március 20. 10.00., 14.00.
Erdei történetek élőbábos mesesorozatból: 
A bátor sün című zenés gyermekműsor 
a Budai Bábszínház előadásában

2013. március 21. 16.00. 
Méhész Egyesület taggyűlés – nagyterem

2013. március 22. 18.00. 
Eszter könyve  A Huszár Gál Iskola 
Drámatagozata előadásában

2013. március 27. 14.00.  
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 
közgyűlése – Erdélyi Gábor terem

 2013. március 27-én, 19 órától
Az ördög nem alszik  
színházi előadás
Helyszín: Nagyterem

2013. március 30-án, 19 órától 
Tankcsapda koncert 
vendég zenekar  SZEG
Helyszín: Nagyterem
 
Április
2013. április 10. 14.00. 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete: 
Költészet napi megemlékezés, irodalmi 
vetélkedő  
Erdélyi Gábor terem 

2013. április 11. 16.30. 
Méhész Klub – tanácskozó terem

      

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ márciusi programjai:
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