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Választás 2018 Több mint egymilliárd forint fürdőfejlesztésre 
Berettyóújfaluban

Több mint egymilliárd forintot fordíthat fürdőfejlesztésre Berettyóújfalu. 
A részleteket március 23-án sajtótájékoztatón jelentették be.
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Közbeszerzések és intézményvezetői 
pályázat kiírása, ingatlanvásárlás és 
fejlesztési hitelfelvétel az előterjesz-
tések között a március 29-i képviselő-
testületi ülésen.
Az ülés elején a polgármester arról számolt be, 
március végéig az eddigi legnagyobb mérté-
kű iparűzési adóbevétel érkezett be az önkor-
mányzathoz. Ez 250 millió forint volt. A Bihar 
Termálliget eddigi talán legnagyobb szabású 
fejlesztésével kapcsolatban két napirend is volt 
a képviselők előtt. Az uszodaépület földszinti 
részének fejlesztése, a strand és a gyógyvizes 
fürdő kibővítése és a fejlesztéshez kapcsolódó, 
a Gróf Tisza István Kórház mozgás rehabilitá-
ciós járó-beteg szakrendelésének kihelyezése 
összértékben eléri a másfél milliárd forintot. A 
határozati javaslat szerint hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében a korábban a ter-
veket elkészítő Keletterv Keletmagyarországi 
Tervező Kft-t hívja meg az önkormányzat. En-
nek oka – mondta a polgármester – az, hogy a 
felkért ajánlattevőnek kizárólagos joga áll fenn 
a közbeszerzés tárgyát képező feladat elvégzé-
sére, hiszen az általa elkészített tervdokumen-
tációban foglalt műszaki megoldás a tervező 
szellemi terméke és így jogvédelem alatt áll. 
Az is elhangzott, hogy a cég által 
ajánlott ár – 55 millió forint – az 
engedélyes, valamint a kiviteli ter-
vekre vonatkozóan a teljes bekerü-
lési költség 3,6 százaléka, mely a 
Magyar Mérnöki Kamara díjszabá-
sának fele. 
A termálliget fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesz-
tési hitel felvételének elindításáról is tárgyaltak 
a képviselők. Az előterjesztés szerint 190 millió 
Ft-ot önerőként az önkormányzat biztosítana a 
beruházáshoz. Ez a folyamat azonban – mint 
Dézsi Ferencné pénzügyi irodavezető kiegé-
szítéséből kiderült – több hónapig is eltarthat, 
hiszen az ajánlattételt követően a tervezetnek a 
kormány előzetes hozzájárulásán túl a Magyar 
Államkincstár és a megyei kormányhivatal 
vizsgálatán is át kell esnie. Ebben a folyamat-
ban pedig több alkalommal kerül ezzel kapcso-

latban napirend a képviselő-testület elé. Bondár 
Sándor, a termálligetet üzemeltető Herpály-
Team Kft. ügyvezetője az ülésen elmondta, a 
legutóbbi 330 millió forintos strandfejlesztés-
kor 55 százaléknyi hitel felvételére volt szük-
ség, melyet a cég rendben törlesztett az elmúlt 
8 évben, így a fennmaradó négy 
évben a tőketörlesztés történik. Az 
ügyvezető úgy látja, nagy szükség 
van bevételnövelő beruházásra és 
a fejlesztésre is. Mint mondta, így 
az uszoda is korszerűsödne, egész 
évben számíthatnának fürdővendé-
gekre és a fejlesztési hitel visszafi-
zetésében is részt tudnának venni. 
A polgármester hozzátette, halasztott fizetési 
konstrukcióban tervezik a hitel visszafizetését, 
a jövedelemtermelő szolgáltatások beindulását 
követően. Az új épület emeleti szintjén kapná-
nak helyet a gyógyászati helyiségek, melyeket 
teljes egészében a Gróf Tisza István Kórház 
működtetne. A tervek szerint a jelenleg a kór-
házban lévő fizio- és fizikoterápiás járóbeteg 
ellátást helyeznék át ide. Az ülésen Dr. Mura-
közi Zoltán főigazgató arról szólt, a jelenleg a 
belgyógyászati osztály alatt elhelyezkedő egy-
ség mára már meglehetősen szűkös helyszín 
a fekvő-, és járóbetegek ellátására. Kiemelt 

lehetőség a kórház számára, hogy 
a fürdőépület felújítása és átépí-
tése után az épület egyik szintjén 
fiziko- és fizioterápiás szolgálta-
tást nyújthatnak, mint működtető 
– folytatta a főigazgató.  Az adatok 
alapján 2017-ben járóbetegként 

18 ezer főt láttak el a jelenlegi osztályon. Az 
új épületben új beavatkozási formák is elérhe-
tőek lesznek, így ez a szám akár 20-40 száza-
lékkal magasabb is lehet. A kapacitásokat pedig 
a kórházban teljes mértékben a fekvőbetegek 
kiszolgálására tudják fordítani – tette hozzá. A 
főigazgató azzal zárta hozzászólását, a kórház 
bérleti díjat fizetne az önkormányzatnak és er-
ről egy szándéknyilatkozatot már el is juttattak 
a polgármesterhez. Szántai László egyik módo-
sító javaslatában ezzel kapcsolatban azt kérte, 
hogy a határozatban is rögzítsék – megerősítve 

a szándéknyilatkozatot -, hogy a bérleti szerző-
dés tervezetet a képviselő-testület elé terjesztik 
jóváhagyásra. A pénzügyi bizottság véleményét 
nem ismerhették meg a jelenlévők, ugyanis 
nem volt határozatképes a hét tagú szakmai bi-
zottság. Ezt több képviselő is nehezményezte 

és mint elhangzott, már nem első 
alkalommal fordul elő ez az eset. 
Végül a módosításokkal elfogadták 
a képviselők az előterjesztést.
Módosították a Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-
vel meglévő, a víziközmű-vagyon-
ra vonatkozó bérleti szerződést. Ez 
alapján a jövőben a fejlesztésre for-

dítható díj köbméterre vonatkozó értéke 12-ről 
30 forintra emelkedik.  Ez kb. 20 millió forintot 
jelent egy évben. Az intézményi térítési díjak 
ebben az évben sem változnak, az ülésen elfo-
gadták az erről szóló rendeletet is.  Három tar-
tózkodás mellett határoztak arról a jelenlévők, 
hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
köznevelési intézmény átszervezésére irányuló 
javaslatát nem kívánja véleményezni. Kiírásra 
került a Berettyó Kulturális Központ igazgatói 
pályázata is. A vezetői megbízás 5 év határozott 
időre szól és 2018. szeptember 1-től tölthető be 
a munkakör legkorábban.
Két közbeszerzési eljárás elindításáról is dön-
tés született: a TOP-os forrásból megvalósuló 
ipari park fejlesztésére és a zsinagóga felújítása 
és kiszolgáló épület kivitelezésére. Előbbi ese-
tében nyílt, míg utóbbi esetében meghívásos 
eljárást folytatnak le.
A Széchenyi utca melletti ipari park területén 
lévő 7500 négyzetméteres ingatlan versenytár-
gyalás útján történő értékesítéséről is határoz-
tak. A képviselők hosszas tárgyalás és több mó-
dosító indítvány után azzal a kitétellel hagyták 
jóvá az értékesítésre való felhívást, hogy a vevő 
öt évig nem értékesítheti tovább az ingatlant.
A belterületi utak állapota ezen a testületi ülé-
sen is szóba került. A karbantartásokkal azon-
ban – mint elhangzott – a csapadékos és ebből 
a szempontból kedvezőtlen időjárás okán még 
várni kell, de amint lehet, elkezdődnek a mun-
kák. K.Zs.

Dr. Vitányi István, a FIDESZ-KDNP jelöltje 
szerezte meg a legtöbb szavazatot az április 
8-án megtartott országgyűlési választáson, a 
Hajdú-Bihar megye 04. számú 
egyéni választókerületben. 
A Nemzeti Választási Iroda 98,91%-os 
feldolgozottság melletti adatai szerint 
a választókörzetben névjegyzékben és 
a mozgóurnát igénylő választópolgá-
rok jegyzékében lévő 66.482 válasz-
tópolgár közül 41.291 fő jelent meg 
a szavazóhelyiségben, ez 62.11%-os 
részvétel. Vitányi István (FIDESZ-
KDNP) 22.852 kapott érvényes sza-
vazattal 56%-os eredményt ért el, így 
ő jutott egyéni mandátumhoz. A má-
sodik helyen Keresztesy Gergő (JOB-
BIK)  12.041 szavazattal (29.51%), 
harmadikon Lencsésné Gál Mária 
(MSZP-PÁRBESZÉD) 4.025 szava-
zattal (9.86%) végzett. 
A Berettyóújfalui 16 körzetből a leg-

kisebb arányban a 6-os számú választókörzetben sza-
vaztak, ott a 820 választásra jogosult közül 414-en, 
tehát 50,49% adta le voksát. A legnagyobb részvétel a 
12. szavazókörben volt:  77.11%. 
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Döntések a március végi testületi ülésen

Vitányi István kapta a legtöbb szavazatot

Az előterjesztés sze-
rint 190 millió Ft-ot 
önerőként az önkor-
mányzat biztosítana 
a beruházáshoz

Az új épület emeleti 
szintjén kapnának 
helyet a gyógyászati 
helyiségek, melye-
ket teljes egészében 
a Gróf Tisza István 
Kórház működtetne

Jelölt neve Jelölő szervezet szavazat százalék
Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 22 852 56.0 %
Keresztesy Gergő JOBBIK 12 041 29.51 %
Lencsésné Gál Mária MSZP-PÁRBESZÉD 4 025 9.86 %
Dr. Majoros Imre LMP 1 000 2.45 %
Buzinkay György MOMENTUM 276 0.68 %
Edelényiné Nagy Mária MUNKÁSPÁRT 125 0.31 %
Megyesi Károly MIÉP 91 0.22 %
Varga Zita KÖZÖS NEVEZŐ 86 0.21 %
Török Beatrix SZEM PÁRT 61 0.15 %
Rézmüves Anasztázia SZP 50 0.12 %
Kovácsné Csatári Éva KÖSSZ 46 0.11 %
Burai Zoltánné EU.ROM 46 0.11 %
Nagyné Biró Erika IRÁNYTŰ 45 0.11 %
Horváth Gyula NEMZET ÉS BÉKE 38 0.09 %
Oláh Edit NP 28 0.07 %

Pályázat
Az önkormányzat Hu-

mánpolitikai Bizottsá-

ga meghirdette a Be-

rettyóújfaluban működő 

– kulturális, szociális 

és egészségügyi, vala-

mint sporttevékenységet 

folytató – társadalmi 

szervezetek 2018. évi 

támogatására vonatkozó 

pályázatát. A pályázati 

felhívás, valamint adat-

lap letölthető a www.

berettyoujfalu.hu hon-

lap bal oldali menüso-

rának Helyi pályázatok 

pontjából.
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Több mint egymilliárd forintot for-
díthat fürdőfejlesztésre Berettyóúj-
falu. A részleteket a március 23-án 
megtartott sajtótájékoztatón jelen-
tették be. 
Mint elhangzott, a Bihar Termálliget strand, 
uszoda és gyógyvizes fürdő gyógyászati fejlesz-
tését állami céltámogatással 1milliárd 72 millió 
forintból valósítják meg 2019 végéig. Ezt Dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselő és Mu-
raközi István polgármester jelentette be a tájé-
koztatón.
Elhangzott: Dr. Vitányi István még 2016-ban 
kereste meg a szakminisztériumot és nyújtotta 
be a fürdőfejlesztést tartalmazó előterjesztése-
ket. A képviselő felidézte, az egykori Levente-
házhoz kapcsolódó medencék 1995-ben uszoda-
komplexummal, majd 2010-ben egy 330 milliós 
fejlesztés után öt újabb medencével és bővülő 
szolgáltatásokkal újult meg és vált mára az éves 
100 ezer fő feletti látogatószámú Bihar Termál-
ligetté. Az elmúlt években pedig ugrásszerűen 
megnőtt az országhatáron túlról érkező vendé-
gek száma is. A turisztikai szempontok mellett 
viszont mindvégig a gyógyászati fejlesztés volt 
a legfontosabb cél – hangsúlyozta a képviselő. 
Az első pozitív döntés 2016-ban született, akkor 
a Belügyminisztérium ítélt meg 300 millió forint 
összegű céltámogatást a termálliget fejlesztésé-
re. Erről azonban hamar kiderült, hogy az elkép-
zelések megvalósításához nem elegendőek, így 
– folytatva az egyeztetést a fejlesztési és a gaz-
dasági tárcákkal – egy újabb támogatásról szü-
letett döntés: a miniszterelnökség támogatását is 
megkapva hatályba lépett a több mint 1 milliárd 
72 millió forint biztosítására vonatkozó kor-
mányhatározat, mely már a Magyar Közlönyben 
is megjelent, így hivatalossá is vált. A beruhá-
zás 20 új munkahelyet is létrehoz, a Gróf Tisza 

István Kórház működtetésében lévő gyógyászati 
részleggel – emelte ki Vitányi István, hozzátéve, 
hogy a fejlesztés révén Berettyóújfalu gyógy-
vízével is felkerül a térség turisztikai térképére 
és még vonzóbb lehet az idelátogató vendégek 
számára. Ezt erősíti, hogy a fürdőfejlesztéssel 
egyidejűleg eléri a várost a gyorsforgalmi úthá-
lózat, valamint más, térségi szintű turisztikai fej-
lesztések is megvalósulnak (múzeum, könyvtár, 
zsinagóga, kerékpárutak).
Várhatóan 2018 ősz végén elkezdődnek a be-
ruházások a strand uszoda épületének terüle-
tén, melynek alapterülete is jelentősen bővül, 
2751 négyzetméterre – folytatta a tájékoztatót 
Muraközi István. Berettyóújfalu polgármeste-
re ismertette, összességében 67 százalékkal nő 
a főépület és a medencék területe. A támogatás 
felhasználásával az épület új szinttel is bővül, 
teljesen akadálymentes lesz. Összességében har-
madával nő a főépület és a medencék területe, 
új 106 négyzetméteres gyógyvizes medence és 
jacuzzi is épül a meglévő úszómedence mellé. A 
szintek között felvonót építenek, a pinceszinten 
gépészeti funkciókat is bővítenek. A földszin-
ten új, korszerű öltözőket, információs pultot és 
büfét alakítanak ki. Bővül a szauna sókabinnal, 
infra-, gőz- és finn szaunával, valamint ezekhez 
egy hidegvizes merülőmedence is tartozik majd.
A beruházás során az emeleti szintre kerül a 
Gróf Tisza István Kórházzal együttműködve egy 
új, mozgásszervi rehabilitációs és egyéb gyógy-
ászati, járóbeteg ellátó részleg, ahol fizikote-
rápiás kezelések, mágnesterápia, gyógytorna, 
gyógymasszázs, balneoterápiás és hidroterápiás 
kezelések kapnak helyet. A tetőszinten napozó-
terasz is lesz.
A tájékoztatón szó volt arról is, hogy 2017-ben 
kórházunkban a rehabilitációs részlegen 18.255 
főt láttak el. A kórház a most bejelentett be-
ruházás után várhatóan körülbelül 25.000 főt 
tud majd egy évben ellátni. Berettyóújfaluban 

és Biharban, illetve a kórház ellátási területén 
élők számára több olyan, a TB által támogatott 
kezelés és szolgáltatás válik ingyenesen vagy 
kedvezményesen elérhetővé, melyekért eddig 
más fürdővárosokba kellett elutazni – mondta a 
polgármester.
Muraközi István arról is szólt, a fürdő teljes 
fejlesztése majdcsak 1,5 milliárd forint. A fenn-
maradó összeget a még 2017 szeptemberében a 
régiók közötti Interreg Románia-Magyarország 
program felhívására benyújtott pályázatból fi-
nanszíroznák, melynek nyertessége esetén 882 
ezer eurót fordíthatna e célra, ez kb. 280 millió 
forint. Több mint 20 új munkahely is létesülhet 
a beruházás kapcsán, illetve a helyi turisztikával, 
vendéglátással foglalkozó vállalkozók is profi-
tálhatnak a fejlesztésből. A fürdőfejlesztéssel 
kapcsolatos pozitív hozadék lehet, hogy tovább 
növekszik a Bihar Termálliget látogatottsága – 
mely eddig a nyári hónapokra koncentrálódott 
–, de ezt követően egész évben várhatóak fürdő-
vendégek – tette hozzá a polgármester. A Gróf 
Tisza István Kórház ellátási területéhez tartozó 
közel 90 ezer embernek pedig – köztük Berety-
tyóújfalu lakóinak – nem kell messze menni 
ezen szolgáltatások igénybevétele érdekében.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a március 29-i 
testületi ülésen döntenek a kiviteli tervek elké-
szítéséről, és a közbeszerzés után ősszel kez-
dődhetnek meg az előkészítő munkálatok, amire 
300 millió forint áll rendelkezésre 2018 végéig, 
a további 772 millió forintot pedig 2019-ben 
használják fel.  K.Zs.
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fejlesztésre Berettyóújfaluban

Az emberek biztonsága és a Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányság bűn-
megelőző, illetve felderítő munká-
jának segítése érdekében térfigyelő 
kamerákat telepítettek a város tíz 
pontján. A rendszer telepítése – ame-
lyet közel egy éves előkészület előzött 
meg – 100%-ban önkormányzati for-
rásból valósult meg.. 
Az eszköz beüzemelésére és átadására a Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányságon került sor. A 
március 14-ei sajtótájékoztatón Muraközi Ist-
ván polgármester elmondta, a 4K rögzítésre al-
kalmas kamerák a város forgalmas útszakaszai-
hoz kerültek. – Az elmúlt időszakban azt vettük 
észre, hogy Berettyóújfalu térfigyelő kamerák-
kal ellátott közterületein az elkövetett bűncse-
lekmények visszaszorulnak, vagy ha vannak is 
bűntettek, sokkal könnyebb azok felderítése. 
Lakossági és képviselői jelzések alapján felme-
rült az igény, hogy a város több pontján kellene 
új kamerákat felszerelni. Ekkor felvettük a kap-
csolatot a rendőrkapitányság vezetőivel és kol-
légáival. Úgy vélték, ez nagyon fontos, de nem 

szabad kompromisszumokat kötni a minőség 
terén. Innentől kezdve nem kamerában, hanem 
térfigyelő kamerarendszerben gondolkodtunk. 
2017-ben éppen emiatt kötöttünk egy együttmű-
ködési megállapodást, így a képek rögzítése és 
tárolása a kapitányság épületében történik. Az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből öt 
millió forintot különített el erre a célra, végül 
bruttó nyolc millió forintból valósult meg a ka-
merarendszer kiépítése – fogalmazott Muraközi 
István. A polgármester hozzátette: az emberek 
biztonsága mindennél többet ér, ezért bíznak 
benne, hogy a rendszer beváltja a hozzá fűzött 
reményeket.
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető arról szá-
molt be, a kamerák várfalként veszik körbe a 
települést. A kiépítéssel kapcsolatban azt kérte, 
inkább kevesebb jó minőségű kamera legyen, 
mint több használhatatlan. – A rendszer 24 órá-
ban működik, folyamatosan rögzít és tárolja is a 
felvételeket az adatvédelmi törvényeknek meg-
felelően. A képek felhasználására szükség ese-
tén kerül sor. A felvételeket nagyítani is tudjuk 
és kérésemnek megfelelően a kamerák – ame-
lyek a rendszámtól kezdve az egyedi azonosító 
jelekig mindent felvesznek – éjszaka is látnak 
– mondta el a rendőr alezredes.

A közbeszerzési eljárás során a 25 éves vagyon-
védelmi múltra visszatekintő GRS Security 
Kft. adta a legjobb ajánlatot. Nagy Sándor ügy-
vezető elmondta, nagy öröm számukra, hogy 
hozzájárulhatnak a lakosság biztonságához. – 
Az elvárás az volt, hogy egy olyan eszköz ke-
rüljön telepítésre, amely a rendőrkapitányság 
részéről egy használható és adott esetben – ha 
bűncselekmény történik – egy visszakereshető 
rendszer legyen. A megfigyelési pontokra ket-
tő-kettő darab nagyon jó felbontású (4 és 8 me-
gapixeles) Full HD kamerát szereltünk fel. Az 
egyik 92 fokos látószögű, akár éjszaka is színes 
képet biztosító, a másik egy szűkebb területet 
látó, ami a rendszámot tudja beazonosítani. A 
kamerák képei vezeték nélküli hálózat és átját-
szóállomások közbeiktatásával jutnak el a köz-
ponti rögzítő egységhez. Áramkimaradás esetén 
automatikusan akkumulátorról üzemelnek to-
vább az eszközök – tudtuk meg Nagy Sándortól.
A 32 csatornás, bővíthető rendszer segítségével 
jelenleg tíz helyszín képeinek megfigyelésére, 
események azonnali betekintésére, visszanézé-
sére és elemzésére van lehetőség. Kamera ta-
lálható a szentmártoni körforgalomnál, a Penny 
Market és az Elzett előtti kereszteződésnél, a 
Csonkatorony előtti úton, a 42-es főút kórház 
bekötőnél, a Péterszegi és a Földesi úton, a Föl-
desi út-Kossuth út elágazásánál, a MOL-kút, 
valamint a Tesco előtt. Sz.M.

Elindult a térfigyelő kamerarendszer
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. be-
ruházásában két országos útfelújítási 
program részeként idén mintegy 1200 
kilométernyi út teljes körű felújítása 
indult el. 

A felújítási munkák első körében eddig mint-
egy 140 szakaszra vonatkozóan adott át az 
elmúlt napokban munkaterületet a társaság a 
kivitelezőknek, a projektek év végéig üteme-
zetten, folyamatosan haladnak majd.
Berettyóújfalu belterületén is elkezdődtek a 
munkálatok. A forgalom egy-egy sávon, za-
vartalanul halad. Berettyóújfalu belterületén a 
Magyar Közút tájékoztatása szerint 3350 mé-
ter út újul meg 478 millió forintból. A felújítás 
során kicserélik az elhasználódott, tönkrement 
szegélyeket és új aszfalt kopóréteget építenek.
A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a 

lokális javítási, vagyis kátyúzási, illetve nagy-
felületű burkolatjavítási munkáit is folyamato-
san végzi.
A felújítások és javítási munkák idején általá-
ban félpályás korlátozásra, így a forgalmasabb 
szakaszokon torlódásokra is számíthatnak a 
közlekedők.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a köz-
lekedőket az úton dolgozók és a többi jármű-
vezető biztonsága érdekében, hogy a munkate-
rületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat 
mindenképpen tartsák be. KHSz

Elkezdődött a 47-es főút felújítása 
Berettyóújfaluban

Az Országos Idősügyi Infokommunikáci-
ós Program részeként állapotmérő, vész-
jelző és segélyhívó készülékkel segíti a 
szépkorúakat a Debreceni Szociális Szol-
gáltató Központ, amely két Hajdú-Bihar 
megyei településen bővíti hálózatát. En-
nek kapcsán sajtótájékoztatót tartottak 
március 26-án a polgármesteri kabinet-
irodában, ahol az első eszköz átadása is 
megtörtént. 
Dr. Verdó György arról számolt be, több mint 
ötszáz településen ezer jelzőrendszeres be-
rendezéshez juthatnak hozzá az idősebbek, 
amelyeknek feladatát 89 diszpécserközpont 
látja el. Ebből a megyében egyelőre három 
város – Berettyóújfalu, Derecske és Komádi 
– részesül hatvan darab házi segítségnyújtó 
eszközben. – A készülék gyakorlatilag olyan, 
mint egy okosóra. Folyamatosan kommunikál 
a hozzá tartozó fali vevőegységgel, valamint 
a diszpécserközponttal és állandóan jelzést 
ad az ellátott általános egészségügyi állapotá-
ról (pulzus- és vérnyomásmérés). Az érintett 

bármikor adhat le jelzést az órának köszönhe-
tően – ismertette a berendezést a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar 
Megyei Kirendeltségének igazgatója.
Dr. Vitányi István előrelépésről beszélt, hi-
szen az Országos Idősügyi Infokommuniká-
ciós Program keretében korábban már átadott 
számítógépek után újabb eszközzel tudják 
támogatni a szépkorúakat. Az országgyű-
lési képviselő kettős érzéseit osztotta meg a 
jelenlévőkkel az eszköz kapcsán: – Egyrészt 
örülök neki, hogy ez a program itt, illetve jó 
néhány településen megvalósul. Másfelől az, 
hogy itt jön létre, azt is jelenti, hogy elöregedő 
városaink vannak. Ezt a kérdést kezelni kell és 
ennek egyik formája ez a rendszer – mondta a 
képviselő.
Muraközi István arról szólt, tovább bővül az 
időseknek nyújtott szolgáltatások köre. Az 
új készülék előnyei mellett városunk polgár-
mestere is a Segítő kezek programját emelte 
ki példaként. Úgy vélte, ez a készülék olyan, 
mint egy biztosítás. Ne legyen rá szükség, de 
jó, ha van és érezzük azt, hogyha bármikor, 

bármilyen problémánk van, azonnal tudunk 
segítséget kérni. Bakó István, Derecske pol-
gármestere is elismerően beszélt a jelzőrend-
szeres eszközről, városukban már korábban 
is működött ilyen rendszer. Köszöntőjében 
az egyik legfogadókészebb generációnak ne-
vezte az idősebb korosztályt. Ennek a prog-
ramnak a célja, hogy mindenki biztonságban 
legyen és abban is érezze magát.
Tóth Ferenc, Komádi polgármestere elmond-
ta, a bentlakásos idősotthon, a Segítő kezek 
projekt és a Start munkaprogram általi támo-
gatás mellett egyértelmű volt, hogy a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtásban is kiveszi 
a részét a város. 
A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 
az alapszolgáltatás keretében a megyében ösz-
szesen hét településen, a derecskei körzetben 
nyújt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
Az új, korszerű készülékekkel mostantól to-
vábbi két városban – Berettyóújfaluban és 
Komádiban – tudják bővíteni eszközeik szá-
mát. Az átadót az Esztári Rezeda Népdalkör 
előadása zárta. Sz.M.

A „Tiszántúl templomépítési program” 
keretében az államtól jelentős összeget 
kap a Tiszántúli Református Egyházke-
rület, amelyről az egyházkormányzat úgy 
döntött, hogy a Bihari Református Egy-
házmegye hat egyházközsége – Bakon-
szeg, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, 
Bojt és Nagyrábé – templomfelújítására, 
valamint Berettyószentmárton új gyüle-
kezeti központjának építésére költ majd 
– hangzott el sajtótájékoztatón városunk 
református templomában.

A programról Nagy Zsolt, a Bihari Reformá-
tus Egyházmegye esperese és Dr. Vitányi Ist-
ván országgyűlési képviselő számolt be.
– Egy külön kormányhatározatnak köszön-
hetően a Bihari Református Egyházmegye 
gyülekezetei 370 millió forint fejlesztési 
támogatásban részesülnek. Ez templomépí-
tési projektben teljesedik ki, ami nem csak 
templomok építésére fordítható, hanem kö-
zösségi terek kialakítására, illetve műemléki 
védelemre szoruló templomok felújítására és 
olyan egyházi ingatlanok felújítására, ame-
lyek közösségi célokat szolgálnak – mond-
ta Nagy Zsolt. A Bihari Református Egy-
házmegye esperese külön kiemelte a két 
városunkban megvalósuló beruházást: a 
berettyószentmártoni egyházközség egy új 
közösségi tér építésére kap lehetőséget, il-
letve a berettyóújfalui református templom 
is sokak vágyára megfelelően megújulhat. 
Jelen pillanatban a bihari református egy-
házmegyében 25 különböző projekt zajlik – 
mondta az esperes.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, megérett a helyzet arra, 
hogy a hitélet gyakorlásának körülményeit a 
kormány javítsa és az egyházat támogatásban 
részesítse. A berettyóújfalui támogatás az 
utolsó órában érkezett, hiszen nagyon sokan 
és jogosan reklamáltak, hogy a város hívei a 
hitüket igen méltatlan körülmények között 
gyakorolják. Ez a 150 millió forint elegendő 
lesz a külső tatarozásra és a belső tér felújí-
tására is. Emellett fel fog újulni a zsinagóga, 
a könyvtár és a múzeum épülete is – mondta 
a képviselő.
Az országgyűlési képviselő hozzátette: a 
Hajdú-Bihar megyei 4-es választókörzet-
ben összesen közel egymilliárd forint jut az 
egyházak fejlesztéseire, valamint közösségi 
tereik kialakítására, egyházi ingatlanok fel-
újítására.
A Bihari Református Egyházmegye össze-
sen 808.900.000 forintot fordít 12 templom, 
négy gyülekezeti ház, illetve gyülekezeti 
központ felújítására és egy gyülekezeti köz-
pont építésére. A tájékoztatón elhangzott, 
hogy valamennyi beruházást jövő év végéig 
befejeznek. GyT

4 AKTUÁLIS

Segítségnyújtás jelzőrendszeres berendezéssel

Megújulnak az egyházi közösségi terek

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1428
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1428
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1422


2018. április 5

Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnökének megbízásából Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere március 15-e alkalmá-
ból a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést adta át 
Dr. Sohajda Attilának, a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara alelnökének, 
a berettyóújfalui Gróf Tisza István 
Kórház Intézeti Gyógyszertára veze-
tőjének.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt a független és 
demokratikus Magyarország érdekeinek elő-
segítése, valamint támogatása körül kimagasló 
érdemeket szerzett magyar és külföldi állam-
polgároknak adományozható, külön polgári 
és katonai tagozattal. A díjazott Dr. Sohajda 
Attila 1959. június 1-jén született a Szabolcs 

megyei Kisvárdán. A Szegedi Tudományegye-
tem Gyógyszerésztudományi Karán végzett 
1982-ben, két évig a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézetben dolgozott, 1984-ben gyógyszerészi 
kémiából gyógyszerészdoktor lett. Ezt követő-
en közforgalmú gyógyszertárban helyezkedett 
el a Hajdú-Bihar megyei Komádiban. 1988-
ban szerzett gyógyszerhatástanból szakké-
pesítést, majd ugyanebben az évben vállalati 
szervezés-vezetés szakágból szakközgazdászi 
oklevelet. 1988-tól a berettyóújfalui Schulek 
Elemér Gyógyszertár vezetője, majd 1995-
től az átalakult Elixír Gyógyszertár személyi 
jogos gyógyszerésze volt. 2007 óta a berety-
tyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Intézeti 
Gyógyszertárának vezetője. 1989-től alapító 
tagja a Magyar Gyógyszerészi Kamarának. 
Több cikluson keresztül a megyei vezetőség 
tagja, majd öt éven át elnöke, valamint az or-
szágos elnökség tagja, majd 2010-től – jelenleg 
is – alelnöke. 2005-től vesz részt a Debreceni 

Egyetemen, 2015-től a budapesti Semmelweis 
Egyetemen a szakgyógyszerészek képzésé-
ben, a gyógyszertár, mint vállalkozás felelős 
működtetésének gyakorlati tapasztalatait, az 
ezzel kapcsolatos gondolkodást szeretné átadni 
a fiatal generációnak. A gyógyszerészi kamara 
gazdasági munkacsoportjának vezetőjeként fo-
lyamatosan vizsgálják a hazai gyógyszertárak 
gazdasági helyzetének alakulását, a gazdasá-
gilag és szakmailag biztonságos gyógyszertár 
működtetés lehetőségeit.
Dr. Sohajda Attila mellett ebben az évben to-
vábbi tizenhárom polgár részesült Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben. Sz.M.

Március 15-én, az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc 170. évfor-
dulóján a Berettyóújfaluban megtar-
tott ünnepi rendezvények 10 órakor 
istentisztelettel kezdődtek a berety-
tyóújfalui baptista imaházban. Igét 
Kiss János lelkész hirdetett. Beszéd-
jének központjában a szabadság állt, 
mely – mint fogalmazott – vélt vagy 
valós lehet, de a belső, belülről faka-
dó szabadságot csak Krisztusban le-
het megtalálni.
A Népligetben éppen 30 évvel ezelőtt felállított 
’48-as kopjafánál tartott megemlékezésen első-
ként Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a berettyóújfaluia-
kat. A bihari és általuk minden más határon túli 
magyar nevében kiemelte, hogy az együttmű-
ködést, az egy irányba tartást 1848-ból merítve 
erősítheti meg a nemzet és erre újra jó alkalom 
a mostani ünnepnap. Ennek szimbóluma az is, 
hogy számos területen elindult közös munka 
mellett a magyarországi bihariak – országgyű-
lési képviselőjük és Berettyóújfalu polgármes-
tere jóvoltából – több ezer méter nemzetiszínű 
szalagot juttatnak át Bihar megyébe, ahol aztán 
kokárdákat készítenek belőle a nemzeti ünnep-
re. Most ezekből hozott jó néhányat, hogy itt 
kioszthassák a jelenlévők között.
Ünnepi beszédet dr. Vitányi István országgyű-
lési képviselő mondott, aki a márciusi ifjak 
által fogalmazott 12 pont nyitósorával indított: 
Legyen béke, szabadság és egyetértés. Üzene-
tét alapvetően e három fogalom értelmezésével 
és aktualizálásával tette közzé. Amint fogalma-
zott, az akkorihoz hasonlóan „ma is egyetér-
tés van abban, hogy ne egy szűk európai vagy 

világelit akarata és haszonvágya érvényesül-
jön az európai népek javait kiélve.” Ezt köve-
tően így folyatta: „Szabadságot kivívni és meg-
tartani azt is jelenti, hogy számot vetni, majd 
számot tenni mindig, minden körülményben 
képes legyen egy nemzet. A szabadság, önálló-
ság nem jelenthet elszigeteltséget, mint ahogy 
nem jelentett akkor sem. Magyarország beállt 
a forradalmi nemzetek sorába és napjainkhoz 
hasonlóan akkor is megtalálta a szövetsége-
seit.” Az európai összefüggéseket kiemelve 
pedig rávilágított, hogy „1848–49-ben számos, 
más nemzethez tartozó honvéd, közlegények 
és tábornokok harcoltak a magyarok oldalán, 
a szabad, független országért és Európáért. 
Akik nem zsoldért, közvetlen anyagi javakért, 
pozíciókért rántottak kardot, hanem a tiszta 
eszmékért, és egy valóban fejlődő, gazdasági 
és társadalmi értelemben is gyarapodó állam-
szövetségért. Aki ezekkel az eszmékkel, igaz 
szándékokkal nincs tisztában, soha nem fogja 
ezt megérteni”.
A közelgő országgyűlési választásokra is utal-
va fejtette ki maga és politikai közössége ál-
láspontját, miszerint „a mi gondolatunkban, 
törekvéseinkben úgy él Európa képe, mint 
ahogyan 1849 után, amikor lassan, építkezve 
kialakult a boldog békeidők Osztrák-Magyar 
Monarchiája. Hogy a hozzáadott munka és ér-
ték valóban gyarapít, és ennek eredményeiből 
a befektetett erőforrások arányában, igazsá-
gosan részesülhet mindenki. …megtörhetet-
len meggyőződésünk, hogy erős Európát csak 
erős nemzetek tarthatnak fenn.” Hangsúlyozta, 
hogy ma is új reformkorra és új kiegyezésre 
van szükség ahhoz, hogy Európa és benne Ma-
gyarország biztonságos, fenntartható marad-
hasson és a társadalmi egyensúlyok ne borulja-
nak fel. Mindehhez pedig egységes nemzetekre 
és elkötelezett polgárokra van szükség. 

A beszédet követően a Szeredás Népzenei 
Együttes ’48-as nótákat adott elő, Csikos 
Sándor színművész pedig Petőfi Sándor visz-
szaemlékezéseiből és verseiből válogatott. A 
megemlékezést a kopjafa koszorúzása és – az 
Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében – a Szózat 
közös éneklése zárta.  –i –n

Állami kitüntetésben részesült 
Dr. Sohajda Attila

„Azért lettünk, hogy alkossunk, szeressünk, nyerjünk…”

5ÜNNEP

Megemlékezés Margittán

Testvérvárosunkban, Margittán március 
15-én délután tartottak megemlékezést és 
fáklyás felvonulást, végül pedig a reformá-
tus templom parkjában koszorúzták meg a 
Petőfi-szobrot. Berettyóújfalut Muraközi 
István polgármester képviselte, aki ünnepi 
beszédében a közös hagyományokra alapo-
zott közös jövő építését emelte ki. 
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Régi térképek, régi útikönyvek cím-
mel félezer év atlaszait és könyveit 
mutatja be a Bihari Múzeum új idő-
szaki tárlata. A kiállított darabok a 
Magyar Ferences Rendtartomány, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye és 
Tirts Tamás magángyűjteményéből 
származnak.
A március 23-ai megnyitón elsőként Vitányi 
István osztotta meg gondolatait a kiállított 
művek kapcsán. Az országgyűlési képviselő 
Karacs Ferenc térképkészítőt említette – aki-
nek néhány alkotása helyet kapott a tárlaton 
–, emellett a térképek haditechnikai fontossá-
gáról is beszélt. Tirts Tamás, a kiállítás kurá-

tora köszöntőjében arról szólt, nagyon érté-
kes egyházi gyűjteményeink vannak, ezeket 
érdemes jobban bemutatni és megőrizni. – A 
tárlat tavaly november közepétől ez év vízke-
resztig Karcagon volt látható. A kiállítás alap-
koncepciója, hogy több száz év térképészeti 
érdekességeit, kincseit mutassa be az 1500-as 
évek második felétől az 1800-as évek első 
harmadáig. A kiállított darabok – körülbelül 
ötven atlasz és metszet – mindegyike eredeti. 
A térképek hihetetlen sok üzenetet hordoznak 
a múltról, amit érdemes a gyermekeinknek 
és az iskolásoknak is megmutatni. Egy ilyen 
tárlattal – akár történelem, akár földrajz óra 
keretében – egy-egy atlasz előtt helytörténeti 
vagy akár más történelmi érdekességekre le-
het felhívni a gyerekek figyelmét – mondta el 
Tirts Tamás.
A Magyar Ferences Rendtartomány képvise-
letében a Szegedről érkező Bertalan testvér 
szemet gyönyörködtetőnek nevezte a kiállított 
darabokat. Elmondta, a ferenceseknek mindig 
is voltak térképeik. Ezeken kolostoraik szere-
peltek és mivel a koldulórendiekhez tartoz-
nak, így területüket is jelölték az atlaszok. – 
Magam se tudom, mi hajt bennünket, amikor 
dolgokat gyűjtünk, nagy értékeket halmozunk 

fel, mert számunkra sem a pénz, sem az érték 
nem mérvadó, mivel tulajdon nélkül élünk. 
Mégis belső kötelezettségünknek érezzük azt, 
hogy az utókor számára megőrizzük és be tud-
juk mutatni nekik könyveinket, térképeinket – 
nyilatkozta Bertalan testvér.
Dr. Kis-Rigó László Szeged-Csanádi me-
gyés püspök arról szólt, elszigetelve is érték 
egy-egy térkép vagy útikönyv, de ilyen ösz-
szeállításban egy komolyabb gyűjteménynek 
mondható. A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
több forrásból és örömmel járult hozzá ehhez 
a tárlathoz. – A régi atlaszokról azt mondhat-
nánk, hogy a mai tájékozódásban nem nagyon 
segítenek, de érdekes, hogy mégis, mivel a 
régi térképek egy kicsit a történelmet, saját 
gyökereinket ismertetik meg velünk, tudato-
síthatják identitásunkat. Akinek pedig erős 
azonosságtudata van, aki megfontoltan táplál-
kozik gyökereiből, az jobban tud szellemileg 
tájékozódni a mai világban is – mondta el Dr. 
Kis-Rigó László.
A régi térképekből és útikönyvekből álló tárlat 
a későbbiekben Nagyváradra és Debrecenbe 
is eljuthat. Városunkban május 31-ig látogat-
ható az időszaki kiállítás a Bihari Múzeum-
ban. Sz.M.

Régi térképek és útikönyvek kiállítása

A vámospércsi Művésznők Nemzetközi 
Alkotótáborának képeiből nyílt tárlat 
a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. 
A Bihar Vármegye Képgalériában hét 
ország művészeinek alkotásait tekint-
hették meg az érdeklődők.
A március 8-ai kiállításmegnyitót Lévai Atti-
la, a Békéscsabai Jókai Színház színészének 
előadása nyitotta, majd Ménes Andrea, Vá-
mospércs polgármestere köszöntötte a jelen-
lévőket. Elmondta, nagy öröm számára, hogy 
legkisebb hajdúvárosként bemutatkozhatnak 
Berettyóújfaluban. Beszédében Vámospércs 
egyik szellemi értékének nevezte a Művész-
nők Nemzetközi Alkotótáborát.
H. Csongrády Márta, az alkotótábor vezetője 
köszöntőjében arról szólt, büszkék a művész-
nőkre, hiszen alkotásaikban Vámospércs hírét 
viszik tovább a világban. A fotóművész sze-
rint titokzatosság övezi a kiállított képeket. 
Emellett az alkotóközösség megalakulásáról 

is beszélt. – Az alkotótábor 2003-ban jött lét-
re hét művésznővel, hét éjszakára. Nagyon jól 
működő művésztelepről beszélhetünk, általá-
ban maximum tíz fővel működik a tábor – ami 
nemzetközivé vált kb. 10 évvel ezelőtt – min-
den évben. A megalakulás óta húsz ország-
ból érkeztek hozzánk művészek, akik önálló 
szellemiségüket hozzák el a saját országuk-
ból és ezt teszik bele alkotásaikba. A berety-
tyóújfalui tárlat egy gyűjteményes kiállítás, a 
hiperrealizmustól a totális absztraktig minden 
megtalálható a képek között. Az állandó te-
matika Vámospércs arculatával és építménye-
ivel kapcsolatos. A technika igen változatos, 
hiszen olaj, akvarell, akril, fotó és tűzzománc 
is szerepel az alkotások között – mondta el H. 
Csongrády Márta.
A magyar mellett moldáv, lett, német, ukrán, 
indiai és román alkotók képeiből álló tárlat 
április 4-ig volt látogatható a Bihar Vármegye 
Képgalériában. Sz.M.

A Biharországi Esték sorozat keretében 
Harangozó Imre tanár, néprajzkutató 
tartott előadást Jézus Krisztus passiója 
az archaikus imádsághagyomány tük-
rében címmel a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Házban. A résztvevőket Kocsis 
Csaba köszöntötte, majd az érdeklődők 
betekintést nyerhettek egy igazán ősi és 
létező műfajba, a régi imádság gyakor-
latába.
Az archaikus imádság az egyik legősibb és 
legélőbb folklór műfaj. Erdélyi Zsuzsanna ne-
véhez kötődik, 1970 körül volt egy akadémiai 
vita, aminek nyomán meghatározták ezt az ön-
álló népköltészeti műfajt. Nagyon régi gyöke-
rei vannak, hiszen az Ómagyar Mária-siralom 
is értelmezhető egy archaikus imádságként. A 
műfaj sajátossága, hogy sohasem volt leírva. A 
népi jámborsághoz kötődő imádság gyakorlat 
volt. Sokszor nem is kapott egyházi támogatást. 
Ezeknek a szövegeknek a központi képe, mo-
tívuma Jézus Krisztus kínszenvedése, maga a 
passió történet – mondta Harangozó Imre tanár, 
néprajzkutató. A Bihar Vármegye Képgalériá-
ban Harangozó Imre előadása végén a közönség 
meghallgathatta a témában készített kiadványá-
hoz mellékelt lemezről a saját gyűjtésből szár-
mazó imákat és dalokat. GyT

A Csiga-Ház dolgozói és gondozottjai, va-
lamint a Hunyadi Mátyás Tagiskola Tano-
da program diákjainak részvételével került 
megrendezésre az Információs Központban 
(NET-Kuckóban) március 27-én délután a 

kvízjáték, aminek témája a gyógyvíz, a Bi-
harban, Berettyóújfaluban és Magyarországon 
található gyógyfürdők voltak. Ezen a napon 
a felnőttkönyvtárban is sor került a játékra, 
mellyel a 19. Internet Fiesta eseményeihez 
csatlakoztunk. A játék mindkét helyszínen a 
„Közösségi internet-hozzáférési pontok fej-
lesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
GINOP-3.3.1.-16-2016-00001 „Digitális Jó-
lét Program Pontok fejlesztése” című pályázat 
rendezvényeként valósult meg.
Támogatóink: Bihar Termálliget Strand és 
Gyógyfürdő, Buborék-92 Kft., Furta-Forrás 
Kft. MSA - LGY

Művésznők tárlata Jézus passiója a 
régi imádságokban

Gyógyító vizeink kvízjáték
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A megnyitót Waszlavik László zenei elő-
adása színesítette
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A Nádpálca nélkül címet viselő előadás-soro-
zat részeként rendhagyó óráknak ad otthont 
a Sinka István Városi Könyvtár. A közép-
iskolásoknak szóló programmal a szervezők 
a végzős, érettségi előtt álló diákokat szeret-
nék segíteni abban, hogyan küzdjenek meg 
irodalomból és történelemből egy-egy érett-
ségi tétellel.
Irodalom témakörben Baranyai Norbert, a Ma-
gyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
egyetemi oktatója tartott rendhagyó órákat. 
Elsőként József Attila: Eszmélet című versét 
elemezte a tanulók előtt, majd Babits Mihály: 
Jónás könyve című költeményét. Az előadás-
sorozat harmadik állomásán – a Mátyás emlék-
év kapcsán – Nagy Zsigmond A korona regé-
nye címmel tartott prezentációt. A Bessenyei 
György Szakközépiskola tanára többek között 
a Szent Korona és a koronázási ékszeregyüttes 
40 évvel ezelőtti hazaérkezése miatt válasz-

totta ezt a témát. – Régóta érdekel a magyar 
korona története, első előadásomat 19 évesen 
tartottam ebben a témakörben. A Szent Koro-
na regényét próbáltam meg bemutatni, amely 
a magyar történelem összes szakaszát érinti. 
Prezentációmban minden uralkodóra kitértem, 
emellett néhány érdekességet, újabb elmélete-
ket is ismertettem, amelyeket esetleg nem is-
mertek eddig a gyerekek vagy a felnőtt hallga-
tók – mondta el Nagy Zsigmond.
A rendhagyó óra sorozat tovább folytatódik. 
A következő hónapban Pintér Zsolt Mátyás 
király geopolitikájával kapcsolatos előadását 
hallgathatják meg az érdeklődők. Sz.M.

Idén sem feledkeztek el névadójukról a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ta-
nulói. A diákok ezúttal is a Rákóczi-hét 
keretében emlékeztek meg a fejedelem-
ről. Március 27-én, II. Rákóczi Ferenc 
emléknapján a tanintézmény tanulói 
ünnepi műsor keretében gondoltak visz-
sza iskolájuk névadójára.
Gál Petra, Ady Endre: A Rákóczi vén harang-
ja című verset szavalta el. Ezt követően Kari 
Sándor intézményvezető-helyettes beszédében 
elmondta, az erdélyi fejedelem élete három do-
logra tanít: a kötelességteljesítésre, lelkesedni 

a hazáért és megtanít a földi élet legnagyobb 
igazságára, hogy a hatalom, gazdagság múlan-
dó, a nemes, nagy és erős lelket nem elégíti ki. 
Ráczné Vetési Enikő arról szólt, a Rákóczi-hét 
a tanév egyik kiemelt eseménye az általános 
iskolában. – Amióta intézményünk felvette 
II. Rákóczi Ferenc nevét, azóta egy ünnepi 
hét keretében emlékezünk meg iskolánk név-
adójáról. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
egy ilyen híres történelmi személyiség nevét 
viselhetjük. Amióta az Országgyűlés március 
27-ét nemzeti emléknappá nyilvánította, kü-
lön feladatunknak tartjuk, hogy a város más 
közintézményeit is megszólítsuk erre a napra 
és határon túliakkal együtt emlékezzünk a fe-
jedelemre. Ilyenkor az órák is a Rákóczi-hét 
jegyében zajlanak, a pedagógusok igyekeznek 
a tananyagot úgy összeállítani, hogy az egy-
szerre legyen emlékezés és tanulás is. A gye-
rekeket különböző tevékenységeken keresztül 
megpróbáljuk egy kicsit közelebb hozni II. 
Rákóczi Ferenc példájához – mondta el az ál-
talános iskola intézményvezetője.
A programsorozat részeként ünnepélyes kere-
tek között ezúttal is megkoszorúzták az iskola 
parkjában található Rákóczi szobrot. Az ünne-
pi műsor mellett ezen a héten történelmi- és 
műveltségi vetélkedők, rajz-, valamint sport-
verseny is várta a diákokat. Sz.M.

Kovács Dávid képeiből nyílt tárlat 
a Mozi Galériában Szövődmény 
címmel. A Berettyóújfaluban ne-
velkedett festő húsz alkotását te-
kinthették meg az érdeklődők a 
kiállítóterem falain.
A március 6-ai kiállítást Kocsis Csaba szavai 
nyitották. Elmondta, mindig nagy öröm, ha 
olyan állít ki Berettyóújfaluban, aki kötődik 
a városhoz. A képek kapcsán Tarnóczi József 
festőművész osztotta meg gondolatait a jelen-
lévőkkel. A kiállító – aki gyermekkora óta raj-
zol – Kovács Dávidnak ez volt az első önálló 
tárlata a Mozi Galériában, kiállítását a hármas 
tagoltság jellemezte. – Az első témakör képei 
ceruzarajzok. Ezek belső indíttatásból készül-
tek, személyes problémákat fejeznek ki, saját 
vívódásaim különböző területeken. A második 
tematika az épületek síkbeli ábrázolásáról szól, 
a harmadik betegségeket, különböző genetikai 
mutációkat dolgoz fel. A ceruzarajzok grafittal 
és színes ceruzával készültek, az épületeket és 
megbetegedéseket szemléltető alkotásokhoz 
farostot és olajfestéket használtam – mondta el 
Kovács Dávid.
A tárlat azért kapta a Szövődmény nevet, mert 
a betegségekkel és genetikai elváltozásokkal 
foglalkozó munkáit szerette volna előtérbe 
helyezni a kiállító. Emellett a cím a síkok szö-
vődményére is utal az építészetben. Ezek az 
elemek az épületek síkbeli ábrázolásánál je-
lennek meg a festményeken.  Sz.M.

A Guessous Mesi Trió adott népzenei 
koncertet a Filharmónia koncertek II. 
részeként Szivárványhíd – A közel ke-
let izgalmas dallamai címmel a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház színházter-
mében. A ifjúság nagy érdeklődéssel 
figyelte a magyar, török és marokkói 
népdalok ötvözetéből született és kü-
lönleges hangszerekkel megfűszerezett 
koncertet.
Kisiskolásoknak és gimnazistáknak készültünk 
egyfajta utazásos műsorral, amely a magyar 
népzenéből indul és a török, indiai, marokkói 

dallamokon átível. Én magyar és marokkói is 
vagyok, hiszen édesanyám magyar, édesapám 
pedig marokkói, ebből kifolyólag több világhoz 
is vonzódom zeneileg. A zenekar három tagból 
áll és szerencsésnek érzem magam, mert nagyon 
sokféle hangszeren játszanak a zenésztársaim, 
mint például dobon, tamburabrácsán és min-
denféle fúvós hangszeren. A mostani alkalom-
ra egy új anyaggal készültünk, amiben a múlt 
és a jelen is találkozik, hiszen ötvözi az előző 
albumok hangulatát. Sok játékosságot csempé-
szünk a műsorba, mert szeretnénk közvetlenül 
is megérinteni a minket hallgató gyerekeket. A 
koncertek végén látom, ahogy egyrészt felol-

dódnak, másrészt ők maguk is elcsodálkoznak 
azon, milyen színes a világ, hogy mennyire sok 
közünk is lehet egymáshoz – árulta el Guessous 
Majda Mária, marokkói Junior Prima-díjas éne-
kesnő. GyT

Népzenei kavalkád a művelődési házban

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Szövődmény
– kiállítás a Mozi Galériában

Előadás a korona útjáról
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Nőnap alkalmából a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesülete március 9-én 
műsoros délutánnal ünnepelte idő-
sebb hölgy tagjait. 

A rendezvényen hetvenegy egyesületi tag, há-
rom fő tiszteletbeli tag, harminchét gyermek 
és tanáraik vettek részt. Emellett megtisztelte 
jelenlétével az ünnepséget Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő, Muraközi István 
polgármester, Kállai Irén, a Berettyó Kultu-
rális Központ igazgatója, Hegymegi Enikő, 
a Szivárvány Református óvoda vezetője, 
Kogyilla Zsolt, a Médiacsoport vezetője és 
munkatársai, valamint az Igazgyöngy Alapít-
vány hastánccsoportja és vezetőjük, Pappné 
Vajda Erika. A műsort Sain Máté verssel in-
dította, majd Pikó Gyuláné egyesületi elnök 
köszöntötte hölgytársait, hasonlítva őket a 
tavaszhoz és a lángoló szeretethez. Ezt köve-
tően az egyesületi elnök felkérte Dr. Vitányi 

István országgyűlési képviselőt és városunk 
polgármesterét, hogy szintén köszöntse a höl-
gyeket. Mindketten méltatták a nők szerepét 
és megbecsülésükre hívták fel a figyelmet, 
hogy az ne csak egy napon, hanem egész 
évben kísérje mindennapjainkat. Az ünnepi 
köszöntések után minden jelenlévő hölgyet 
egy csodálatos tavaszi virággal köszöntöttek. 
Az ünnepi délutánon az egyesület tagjai szó-
rakoztatták a közönséget. Kalmár Dezsőné 
verssel, Sándor Zeréndné pedig zongorajáték-
kal. A műsor zárása előtt a Kéknefelejcs Duó 
előadásával tisztelte meg a résztvevőket, majd 
a szokásokhoz híven vacsora, baráti beszélge-
tés, zene, tánc és tombola zárta a napot. GyT

Munka vagy tanulás mellett is vál-
lalható katonai szolgálatformával 
bővült a Magyar Honvédség eddigi 
önkéntes tartalékos rendszere a ta-
valyi évben. Városunk művelődési 
házában folytatódott az önkéntesek 
kiképzése, akik tavaly úgy döntöt-
tek, csatlakoznak a Magyar Hon-
védséghez.
A kiképzés tíz modulból áll, amely elmé-
leti és gyakorlati elemeket is tartalmaz. A 
felkészítés során a résztvevők magabiztos, 

használható alapképzést kapnak a katonai 
élet sajátosságairól, illetve alapkészségeket 
sajátíthatnak el. Az első modulban például 
alaki foglalkozások vannak, ahol megtanul-
ható az alaki mozgás vagy a vigyázz állás. A 
kiképzés egy évben húsz napot vesz igénybe, 
ami rugalmasan kezelt, hiszen mindenki a 
civil életéből jött, munkahellyel rendelkezik 
vagy tanulmányokat folytat mellette – mond-
ta el Kondor Béla főtörzsőrmester, kiképző 
altiszt. A cél, hogy ne legyen olyan járás Haj-
dú Bihar megyében, amely nem rendelkezik 
tartalékos katonával. Minden 18. életévét 
betöltött jelentkezőt különböző juttatásokkal 
várnak. Tóth Imre őrnagy, toborzási részleg-
vezetőként hozzátette, aki érdeklődik a tarta-
lékos szolgálat iránt, az több információhoz 
juthat a www.iranyasereg.hu weboldalon. A 
Magyar Honvédség folyamatosan várja az 
önkéntes katonák jelentkezését. A felkészí-
tések azért fontosak, mert egy adott behívás 
esetén – ami lehet katasztrófavédelmi feladat 
vagy egy honvédelmi feladat – az önkénte-
sek helyt tudnak állni. GyT

A Bajnóca Néptánc Egyesület énekesei 
nyitották a 2006-ban alakult és mára 
már 30 taggal rendelkező Városok, Fal-
vak Szövetsége idei első közgyűlését a 
Járási Hivatal Fráter László termében.
A szövetség létrejöttének egyik fontos célkitűzé-
se volt a kulturális, illetve közösségi együttmű-
ködés az önkormányzatok és civil szervezetek 
közös tevékenykedésével. Berettyóújfalu a szö-
vetség alapítása óta tagja a szervezetnek és most 
első alkalommal adott otthont a találkozónak, fi-
gyelmet fordítva arra, hogy egy kellemes napon 
több programon keresztül bemutassák a várost 
az ide érkezőknek. A tagtelepülések polgár-
mestereit, képviselőit Muraközi István köszön-
tötte. Berettyóújfalu városvezetője arról szólt, 
városunk az alapítása óta tagja a szövetségnek 
és öröm számára, hogy ezúttal Bihar központja 
adhat otthont a közgyűlésnek. A szakmai progra-
mokon túl az is célja volt a házigazdának, hogy 
bemutassa a néhol falusi, néhol városi jegyekkel 
rendelkező települést is. A polgármester hangsú-
lyozta, a szövetségi tagságnak köszönhető, hogy 
évente egy alkalommal berettyóújfalui gyerme-
kek tudnak egy hetet Csopakon, a Balaton part-
ján tölteni.
A nap első része a közgyűlés volt, ahol elfogad-
ták az elmúlt évről szóló szakmai beszámolót, a 
2018-as költségvetést és a jövőre vonatkozó ter-
veket is meghatározták. Halász János a Városok, 
Falvak Szövetségéről úgy fogalmazott, az ön-
kormányzatok tagságával létrejött egyesület egy 
olyan közösség, mely közös együttműködéssel 
gazdagítja egymás kulturális életét, emellett más 
területeken is segítik egymást. A mostani köz-
gyűlésen egyebek mellett új tagokat vettek fel, 
valamint elfogadták az idei évre vonatkozó költ-
ségvetést is. Emellett beszámolókat hallhattak a 
jelenlévő tagok az elmúlt év eredményeiről és a 
szövetség előtt álló feladatokat is megtárgyalták 
– tette hozzá Halász János. Kiemelt programok 
az évenként megrendezett táborok is, több mint 
100 gyermek számára nyolc különböző nyári 
elfoglaltságot szerveznek – mondta el az elnök.
A közgyűlésen előadásokat is hallhattak tele-
pülési, közösségi kezdeményezésekről, melyek 
jó példák lehetnek más városoknak is. A Makk 
Kálmán Moziban folytatódó esemény részeként 
egy városunkat bemutató filmet is megnéztek a 
településvezetők. K.Zs.

Immár 28. alkalommal tartották 
meg a Debreceni Utazási Vásárt a 
Nagyerdei Stadion rendezvényter-
mében, ahol városunk is képvisel-
tette magát a kiállítók között.
Debrecen alpolgármestere, Széles Diána 
nyitotta meg a rendezvényt, aki elmond-
ta, a modern technikának köszönhetően az 
utazási vásárok iránt csökkent az igény, de 
még mindig sokan tájékozódnak a hason-

ló rendezvényekről. Dr. Dajnoki Krisztina, 
a vásár menedzsere azt mondta: – Nagyon 
büszkék vagyunk, hiszen a vidéki vásárok 
közül az egyik legrégebbi vásár a debreceni. 
A három napos rendezvényen széles paletta, 
közel száz kiállító várta az utazni vágyókat, 
köztük a Berettyóújfalui Tourinform iroda és 
a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő 
is. Harmadik alkalommal vett részt Berety-
tyóújfalu a vásáron azzal a céllal, hogy a 
város és vonzáskörzetének nevezetességeit, 
programjait, szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőségeit, szálláshelyeit, valamint egyéb 
vendéglátó egységeit bemutassa. Ebben az 
évben is külön erre az alkalomra – több ezer 
példányban - készült kiadványban foglalták 
össze a térség turisztikai látnivalóit, szállás-
és vendéglátó helyeit. GyT

Nőnap a szépkorúakkal

Önkéntes katonai kiképzések Vendégségben a 
Városok, Falvak 
Szövetsége

Városunk is bemutatkozott az utazni vágyóknak
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Húsvéti játszóház fogadta a kisebbe-
ket a Nadányi Zoltán Művelődési Ház-
ban, ahol több kézműves foglalkozást 
is kipróbálhattak a gyerekek, például 
nyuszis kosarat fonhattak vagy tojást 
díszíthettek.
A berettyóújfalui Szász Tanyáról is érkeztek 
kisállatok, amelyeket meg is lehetett simogatni 
a kisebbek nagy örömére. Húsvét előtt húsvéti 
játszóházat szerveztünk a város óvodásainak, is-
kolásainak. Kézműves foglalkozásokkal, papír-
fonással, illetve nyuszi és kiskecske simogatóval 
is kedveskedtek a gyerekeknek. Az ünnepekre 
való tekintettel a Szász Tanyáról érkeztek a kis-
állatok – mondta Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház vezetője. GYT

Már több mint 2100 kártya talált gazdára és 
bízunk benne, hogy a jövőben tovább bővül a 
kártyatulajdonosok és használók köre. Minden 
18. életévét betöltött állandó berettyóújfalui 
lakcímmel rendelkező személy INGYENESEN 
átveheti az ügyfélszolgálatunkon. Hamarosan 
bizonyos szociális juttatások átvételére is alkal-
mas lesz az a kártya, amelyhez most ajándékba 
adunk egy kiadványt, melyben megtalálhatók 
Berettyóújfalu és környéke idei nagyrendez-
vényei, turisztikai attrakciói mellett a Berettyó 
Kártya elfogadóhelyek listája is. Várjuk ügyfél-
szolgálatunkon, ahol készséggel állunk rendel-
kezésére.
Berettyó Kártya ügyfélszolgálat: 4100 Berettyó-
újfalu, Szent István tér 11., telefon: 06-54/475-
577, email: berettyokartya@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 
8:00-16:00
Csütörtök: 10:00-18:00
Péntek: 8:00-12:00
2018. április 28-tól 
szeptember 29-ig szomba-
tonként is: 8.30-14.30-ig.

A Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége téli akkreditációs 
folyamatában a BSZC Arany János 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
sikeresen vett részt, amelynek ered-
ményeképpen a 2017 márciusában 
regisztrált Arany Komplex Tehet-
ségpont két lépcsőfokot előrelépve 
akkreditált kiváló tehetségpont cí-
met kapott.
Az akkreditáló bizottság személyes látogatás 
során vizsgálta meg, hogy tehetséggondozó 
munkánk méltó-e erre a címre. Megállapítot-
ták, hogy a tehetségpontunk kiváló szakmai 
programokat biztosít természeti, nyelvi, logi-
kai-matematikai téren. Kiemelkedőnek ítél-
ték a korrekt beválogatási és hatásvizsgálati 
rendszert, amelyről az Őszi Pedagógiai Na-
pok keretében is beszámoltunk. Az Öveges 
laborban folyó tehetséggondozó programot – 
amely nagy szerepet játszik a természettudo-
mányos tárgyak népszerűsítésében – kiemel-

kedően magas színvonalúnak tartották. Az 
Arany Komplex Tehetségpont biztosítja az 
általános iskolák bevonásával a tehetséggon-
dozás és tehetségfejlesztés folyamatosságát 
az alap- és középfokú oktatási intézmények 
között.
Az elismerést tanúsító oklevelet március 24-
én a budapesti Szent Margit Gimnáziumban 
megrendezett IX. Kárpát-medencei Tehet-
ségnapon Mihucz Sándorné tagintézmény-
vezető és Szűcsné Csontos Katalin tehetség-
gondozó pedagógus vette át.

Húsvéti játszóház a 
művelődési házban

Önnek nincs még 
Berettyó Kártyája?

Akkreditált kiváló tehetségpont lett az Arany
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Főispáni beiktatás Berettyóújfalu-
ban, 1939 
A Berettyóújfalu Topotéka legutóbb dr. Mol-
nár Imre bihari főispán életét dokumentáló 
fényképek kerültek fel.
A középkorban az ispán legismertebb jelen-
tésében a vármegyekirály által kinevezett 
első emberét jelentette. A Horthy-korszakban 
a vármegyei és városi törvényhatóság élén 
a kormány által kinevezett és az összállami 
érdekeket képviselő főispánok álltak, akik 
hagyományosan igen széles jogkörrel rendel-
keztek.
Az itt közölt képen dr. Molnár Imre középen 
látható, amint a vármegyeházára tart a beik-
tatására. A menet leventék díszsorfala előtt 
haladt el, a háttérben jól látható az 1928-ban 
átadott református elemi iskola homlokzata.
Dr. Molnár Imre Hegyközszentimrén szüle-
tett 1884. szeptember 26-án. Nagyváradon 
aljegyzői hivatalt töltött be, majd Trianon 
után Berettyóújfaluban főjegyző lett. 1933-
1939-ig országgyűlési képviselő, majd 1939-
ben Bihar vármegye főispánjává nevezték 

ki, amely hivatalt egy évig töltötte be. Bi-
harból 1940-ben Csongrádba helyezték át, 
ahol 1944-ig viselte főispáni hivatalát. A II. 
világháború végén Tiszántúli Hadműveleti 
Kormánybiztos volt, ezt követően az ÁVO 
megverte és bebörtönözte, halálra ítélte, majd 
életfogytiglant kapott, amit 19 évre módosí-
tottak. 1946-ban egészségügyi állapota miatt 
kegyelmet kapott, 68 évesen, 1952-ben halt 
meg.
További felvételek Molnár Imre beiktatá-
sáról, illetve országgyűlési munkájáról a 
berettyoujfalu.topoteka.hu oldalon érhetőek 
el, a képeket köszönjük Bak Istvánnénak.

Csarkó Imre történész-muzeológus

Egy kép – egy történet

Dr. Vitányi István

Köszönjük Bihar,

köszönjük Berettyóújfalu!
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Hírek a KÖSZI-ből
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS: Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata a tavaszi 
szünet munkanapjain, 2018. március 29-én 
(csütörtök) és 2018. április 3-án (kedd), tehát 
két munkanapon biztosította a hátrányos és 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére az ingyenes szünidei étkezést. A 
Képviselő-testület tavalyi döntése alapján az 
előző két kategóriába nem tartozó, de gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyerme-
kek is igénybe vehették a lehetőséget, szintén 
szülői nyilatkozat alapján. A lehetőségről 
minden érintett szülő levélben tájékoztatást 
kapott. A jogosultak közül 190 gyermek ré-
szére igényelték a szülők az étkezést, közülük 
88 gyermek számára az Önkormányzat saját 
forrásból biztosította a lehetőséget.
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK: öröm-
mel tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a 
gyermekétkeztetés térítési díjai a Közintéz-
mények Szolgáltató Irodájánál az idei évben 
sem emelkedtek. Mint köztudott, a szülő az 
étkezési kedvezménnyel csökkentett bruttó 
nyersanyagárat fizeti meg gyermeke étkezé-
se után. Térítési díjainkról, az igénybe ve-
hető kedvezményekről honlapunkon (www.
kosziberettyo.hu) is tájékozódhatnak, ahol 
további információk (aktuális étlapok, hírek) 
is megtalálhatóak.
ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE BEIRATKOZÁS-
KOR: a bölcsődei, óvodai, iskolai beiratko-
záskor munkatársaim is az intézményben 
lesznek és segítenek az étkezési igénylőlapok 
kitöltésében. Kérem az intézményekbe újon-
nan érkező gyermekek szüleit, hogy beirat-
kozáskor töltsék ki és adják le a helyszínen 
kapott étkezési igénylőlapot, szükség esetén 
a kedvezményekre jogosító iratokat is. Fen-
tiekről bővebben honlapunkon tájékozódhat-
nak, irodánkban telefonon vagy személyesen 
tájékoztatást adunk.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Magyarország Kormánya és a helyi 
önkormányzatok egyaránt nagy hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a közösségi 
célokat szolgáló, értékteremtő tevé-
kenységet folytató civil szervezeteket 
támogassák. Ennek kapcsán – a bihari 
térséget illetően – tartott sajtótájékoz-
tatót március 23-án a Sinka István Vá-
rosi Könyvtárban Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő és Tirts Tamás, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
főigazgató-helyettese.
Dr. Vitányi István szerint a valódi értéket te-
remtő, közösséget szolgáló egyesületeket tá-
mogatni kell, hiszen ezeknek nagy szerepük 
van egy-egy város vagy vidék helyi identitá-
sának megerősítésében. – Nagyon sok jó ci-
vil szervezet működik Berettyóújfaluban és 
környékén, amelyek gazdagítják kultúránkat 
és ezek támogatására több forrás – megyei 
önkormányzati pályázatok, város által hozzá-
rendelt pénzösszeg, Nemzeti Kulturális Alap 
és Nemzeti Együttműködési Alap támogatása 

– is rendelkezésre áll. Emellett az úgynevezett 
TOP-os pályázatok is lehetőséget nyújtanak a 
civil közösségek segítésére – nyilatkozta az or-
szággyűlési képviselő.
– Ez a támogatáskezelő az oktatás, kultúra, 
egyház, civil szervezetek pályázatainak kap-
csán bonyolítja a támogatásokat, ellenőrzi, ott 
ahol kell, próbál segíteni. Az EFOP három 
éves „Tematikus együttműködés erősítése az 
ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és 
társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence 
szomszédos országaival” című pályázatban az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a prog-
ram megvalósításához civil szervezeti partne-
rek kellenek. A munkaterv részeként többek 
között népmesemondó versenyeket, népművé-
szeti fesztiválokat, hagyományőrző találkozó-
kat lehet szervezni – mutatta be a támogatáske-
zelőt és uniós pályázatukat Tirts Tamás.
A bihari térség települései 224 nyertes civil 
pályázatnak köszönhetően 123 millió 248 ezer 
275 forinthoz jutottak hozzá az elmúlt öt év-
ben. Ebből Berettyóújfalu – 66 pályázattal – 36 
millió forintban részesült. Sz.M.

Sajtótájékoztató civil szervezetek támogatásáról

Személyi jövedelemadó – 1%
Sokan ismerik a lehetőséget, mégis kevesen rendelkeznek szemé-
lyi jövedelemadójuk azon 1%-áról melyet társadalmi szervezetek 
részére ajánlhatnak fel. Berettyóújfalu Város Önkormányzata köte-
lező és önként vállalt közfeladatainak ellátása során is számos ilyen 
szervezetre támaszkodhat. Kérjük, amennyiben még nem döntött, 
segítse az ő tevékenységüket, ezáltal a helyi közszolgáltatások fej-
lesztéséhez is hozzájárulhat.
Szervezet Tevékenység Adószám
Berettyóújfalu Városért  a helyi kulturális örökség
Közalapítvány gondozása 18548169-1-09
Berettyóújfalu Város Sportjáért  verseny- és tömegsport-
Közalapítvány tevékenység támogatása 19128678-1-09
Bihari Múzeumért Alapítvány a Bihari Múzeum szakmai 
 munkájának támogatása 19128544-1-09
Aranytál Közhasznú Alapítvány települési gyermek- és köz-
 étkeztetés támogatása 18554157-1-09
Fúvószenekarért Alapítvány az Ifjúsági Fúvószenekar 
 működésének támogatása, 
 rendezvényszervezés 19124629-1-09
Bihari Népművészeti Egyesület népművészeti, népi ipar-
 művészeti tevékenység, 
 ismeretterjesztés, 
 az Alkotóház működtetése 18542091-1-09
Bihari Szabadművelődési és  kulturális rendezvények szer-
Népfőiskolai Egyesület vezése, felnőttképzés, 
 felnőttoktatás 18560729-1-09
Összefogás Berettyó- település- és közösség-
szentmártonért Egyesület fejlesztő tevékenység 
 Berettyószentmártonban 18996335-1-09
Kádár Vitéz Városvédő,  településfejlesztő, városvédő,
Fejlesztő és Kulturális valamint állatvédő és –mentő 
Egyesület tevékenység 18337426-1-09

Az önkormányzat képviselő-testüle-
te január végén döntött arról, hogy 
köszöntő csomaggal üdvözli minden 
2018. január 1-től született új polgárát.
A babaköszöntő csomag odaítéléséről hi-
vatalból dönt az önkormányzat a csecsemőt 
gondozó védőnő jelzése alapján. Feltétele, 
hogy a család életvitelszerűen Berettyóújfa-
luban éljen és legalább egyik szülőnek egy 
éves bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye legyen a városban.
A csomag tartalmának összeállítása – har-
mincezer forint értékben – a védőnők javasla-
tának figyelembe vételével történt: csecsemő 
ruházat, babapléd, textil és eldobható pelen-
ka, lázmérő, orrszívó, babaápolási cikkek, 
játék, stb. került a csomagba.
A csomagok kiszállítása megkezdődött, az 
első családok nagy örömmel fogadták az ön-
kormányzat ajándékát.

Célba értek az első babaköszöntő csomagok

ELADÓ INGATLAN
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti eladásra az alábbi in-
gatlant versenytárgyalás útján történő értékesítéssel:

Hrsz., cím Művelési ág terület 
5793/2  kivett telephely 7525 m2

Berettyóújfalu  (ipari park területén)
belterület
 nettó vételár bánatpénz 
 22.600.000 Ft 4.500.000 Ft
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele egy olyan nyilatkozat meg-
tétele, mely szerint a versenytárgyalás nyerteseként az új tulajdonos az 
ingatlant az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 évig nem 
idegeníti el. E feltétel az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül. Az 
induló eladási ár alatt az ingatlan nem értékesíthető.
A versenytárgyalás időpontja: 2018.04.27. 9 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal kisterme
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz át-
utalása 2018.04.26. 9 óráig Berettyóújfalu Város Önkormányzata Ti-
szántúli Takarék Takarékszövetkezet Berettyóújfalui Kirendeltségénél 
vezetett 60600242-11111063 számú bankszámlájára.
A megjegyzés rovatba kérjük beírni a megvásárolni kívánt ingatlan hely-
rajzi számát.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet 
az 54/505-431-es telefonon.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1425
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Születés
2018. február
20. Gombos József Keve  (Gombos József-Szilágyi Bíborka Csilla)

2018. március
2. Fábián Noémi  (Fábián András-Timár Hajnalka Erzsébet)

Házasságkötés
2017. március
3.  Kőrösi Gergely – Szakolczay Anita
28.  Szilágyi János – Terge Zsuzsa

Elhunytak
2018. február
22.  Dombovári László (1969.)

23.  Füredi Antalné (Szilágyi Edit) (1959.)

24.  Kovács Jánosné (Mezei Mária) (1943.)

26.  Hodosi Antal (1932.)

28.  Szász Bertalan László (1947.)

28.  Jakab Géza (1959.)
2018. március
1.  Balog Sándor (1937.)

4.  Dajka László (1956.)

5.  Vigh Endre (1950.)

9.  Szűcs Erzsébet (Varga Erzsébet) (1950.)

12.  Bede Zoltán (1950.)

14.  Tóth Zsigmond (1939.)

17.  Tóth Mihályné (Györgyfi Juliánna) (1943.)

18.  Barna István (1959.)

19.  Szabó Sándorné (Hajzer Ida) (1940.)

20.  Szabó Lajos (1957.)

Anyakönyvi hírek

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztők: Gyönyörű Tamara, Szutor Mónika

Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Molnár István, Szentannay Mátyás

A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. Tel.: 06-54-500-023

Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén

A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
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Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

PROGRAMOK

Április 9-15. Játékos tudomány – Tes-
tünk a csoda interaktív kiállítás

Április 11. A KÖLTÉSZET NAPJA
14.30 Nadányi Zoltán emléktáblájának 
megkoszorúzása
15.00 Köveken bolyongó – Vendégünk Za-
lán Tibor, Magyarország Babérkoszorú-díjá-
val elismert József Attila-díjas költő. Közre-
működik a Körömvirág együttes, helyszín: 
Fráter László terem (Kossuth u. 6.).

Április 16. 14.30 Megemlékezés a holo-
kauszt áldozatainak emléknapján. A ma-
gyarországi zsidóságról előadást tart Heller 
Zsolt néprajzkutató, helyszín: Nadányi Zol-
tán Művelődési Ház.

Április 18. 17.00 „Bihari Esték” –              
L. Ritók Nóra Láthatatlan Magyarország 
című könyvének bemutatója, vendégünk: 
Kele Fodor Ákos, a kötet szerkesztője.

Április 20. 11.30 Filharmónia koncert a 
Talamba Ütőegyüttessel

Április 21. 18.00 Táncház a Bajnóca Nép-
tánc Egyesület tagjaival

Április 23. 13 órától hulladékgyűjtés a 
Föld világnapja alkalmából. Helyszín: József 
A. lakótelep és környéke, Bessenyei lakótelep 
és környéke, Bajcsy-Zs. lakótelep és környéke.

Április 24. 19.00 SZÍNHÁZI ESTÉK – 
„Jókedv bérlet” harmadik előadása: Skót má-
mor, vígjáték. Belépőjegy: 2900 Ft.

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Április 5. 16.30 Gyimesiné Behina Éva 
díszítőfestő Kertem meséi című tárlatának 
megnyitója. A kiállítást megnyitja: Benő-
Nagy Réka nemezműves, etnográfus. A kiál-
lítás megtekinthető: 2018. május 16-ig.

MOZI GALÉRIA
Április 10. 15.00 Capriccio – Milák Ró-
bert kiállításának megnyitója. A tárlat megte-
kinthető: 2018. május 3-ig.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Április 17. 16.30. ÉDES Egyesület – egye-
sületi nap

Április 18. 14.00. Berettyóparti Nyugdíja-
sok Egyesületének közgyűlése

Minden pénteken 15 óra Sakk szakkör.

Minden szombaton 14 órától Fotóklub 
foglalkozás.

Minden vasárnap 14 órától a Bihari Ci-
terazenekar próbája.

Bihari Múzeum
„Félezer év térképei”
Régi térképek, régi útikönyvek című kiállítás 
Válogatás a Magyar Ferences Rendtartomány, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye és Tirts Ta-
más magángyűjteményéből.
Látogatható: 2018. március 23. – május 31-ig.
Hétköznapokon 8–16 óráig, valamint három 
szombati napon (április 21., május 19. és május 
26.) 10–16 óráig díjtalanul. Április és május hó-
napban a korosztályoknak megfelelő múzeum-
pedagógiai foglalkozás igényelhető díjtalanul.
Érdeklődni Korompainé Mocsnik Marianna 
múzeumpedagógusnál: 30/228-1634.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 
2018. április 21-én (szombat) 8-13 óráig 
tartunk nyitva.
Továbbra is várjuk azoknak a 16-65 éves felnőttek-
nek, valamint nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének térítésmentes alapfokú 
informatikai képzésen. Felvilágosítás: 06-30/580-
3176, ill. személyesen a könyvtárban (Kálvin tér 1.) 
és az Információs Központban (Puskin u. 48.).

Szívesen látjuk az új jelentkezőket a sakk szak-
körben. Bővebb felvilágosítás: 06-20/775-8318.
Minden szerdán 16-18 óráig és minden szomba-
ton 9-12.30-ig sakk szakkör az olvasóteremben.

Április 18. 10 óra „Nádpálca nélkül” – Rend-
hagyó órák középiskolásoknak 4.
Téma: Hunyadi Mátyás geopolitikája, előadó: 
Pintér János Zsolt. Helyszín: felnőtt kölcsönző.

Május 1-jén 9-13 óráig könyvtári játékokkal, 
fejtörőkkel várjuk az érdeklődőket a könyvtár 
standján.

MAJÁLISI PROGRAMOK
Zenés ébresztő a városban az Ifjúsági Fúvósze-
nekar közreműködésével.
BUSE pálya:
8.00 Kispályás labdarúgó bajnokság, főzőver-
seny
9.00-9.30 A Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvósze-
nekar koncertje
9.35-13.00  Helyi csoportok fellépése
13.00 Eredményhirdetés: főzőverseny, süti 
sütő verseny, kispályás labdarúgó torna
14.00-14.45 Jó ebédhez szól a nóta, zenél: ifj. 
Miczura Károly és zenekara, közreműködik: 
Szabó Eszter nótaénekes
14.45-15.00 A Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete Senior tánccsoportjának tánca
15.00-15.30 A Circo Grande Colosseum artis-
táinak műsora Transzilvániából
15.30-16.20 Langaléta Garabonciások gólya-
lábas előadása
16.30-17.15 Oláh Gergő műsora

17.20-17.50 Warga Pisti énekel
18.00-19.00 Next day koncert
12.00-18.00 Kádár Ferkó Fotószínháza
A Berettyó Kulturális Központ sátraiban:
9.00-17.00  Berettyó Kártya átvétel és vásárlás
9.00-13.00  Sinka István Városi Könyvtár játé-
kos feladatai, rejtvényei
13.00-17.00 Bihari Múzeum A táj és az ember 
– Herpálytól a faluvárosig című kvízjátéka
Az ÉDES Egyesület sátrában egészségügyi 
szűrések.
Várjuk családok, baráti társaságok  jelentkezé-
sét a versenyeinkre: - Borsos Lajos emlékére 
rendezett Május Fakanál főzőverseny, édes 
vagy sós? – süti-sütő verseny, kispályás fut-
balltorna
Jelentkezési határidő: 2018. április 23.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a  
Nadányi Zoltán Művelődési Házban szemé-
lyesen vagy telefonon: 54-500-022, e-mail-
ben: nzmh.ujfalu@gmail.com

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Sinka István Városi Könyvtár

10. 14.00 szövő-kör
12.  NIO Zsűri
12-15. textiles workshop az Alkotóházban
14.  9-11.00 családi kézműves foglalkozás
16.  14.00 hímző-kör
17.  14.00 szövő-kör
23.  14.00 hímző-kör
24.  14.00 szövő-kör
28.  9-11.00 családi kézműves foglalkozás
29, 30-május 1. tanulmányi kirándulás Erdélybe
30.  14.00 hímző-kör
Május 7. 14.00 hímző-kör
8.  14.00 szövő-kör
A hímző-szövő körbe újonnan jelentkezők elő-
zetesen egyeztessenek az Alkotóházzal!
Áprilisban Sárközi Béláné népi iparművész, 
szűrrátét készítő kiállítása megtekinthető az Al-
kotóházban munkanapokon 9-16 óráig.

A Bihari Népművészeti Egyesület 
április és május havi programjai
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Tavaszi Városi Nagytakarítás
Veszélyes hulladékok begyűjtése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata veszélyeshulladék-gyűjtést 
szervez 2018. május 5-én (szombat) 7.30 és 12 óra között a 

Herpály-Team Kft. udvarán (Berettyóújfalu, József A. u. 35.).
Lakossági mennyiségben leadhatóak az alábbi hulladékok:

- személygépjármű- és kerékpár-gumiabroncsok,
- akkumulátor – telefon-akkumulátor –, szárazelem,
- elektronikai hulladék (pl.: háztartási gépek, számítógépek),
- képcsöves hulladék (pl.: TV, monitor), fénycső,
- festékmaradékok, irodai berendezések patronjai,
- fáradt olaj – hígító maradék –, étolaj és zsír,
- szórófejes hajtógázás palack,
- ismeretlen vegyszermaradék, növényvédőszer-maradék,
- gyógyszerhulladék.

A hulladékok leadása DÍJTALAN!
Kérjük a lakosságot, hogy az olaj-, zsír- és hígító-, valamint festék-

maradékokat zárt, lehetőleg műanyag vagy fém edényzetben adják le.
További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: 54/505-418.

LAKOSSÁGI FÓRUM - MEGHÍVÓ

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  Berettyóújfaluban 2018. május 7–11. között lomtalanítást végez.
A lomhulladékokat a szokásos ürítési időpontban, a kommunális hul-
ladékkal együtt szállítják el, ennek megfelelően kérik, hogy azokat a 
gyűjtőedényzet mellé helyezzék el úgy, hogy az tehergépjárművel meg-
közelíthető legyen és a gyalogos, valamint a gépjárműforgalmat ne aka-
dályozza.
Kihelyezhető lomhulladék: olyan szilárd, nem veszélyes hulladék, ami 
nem helyezhető el a tároló edényzetben, ezért a rendszeres hulladékszállí-
tás alkalmával nem szállítható el (pl. bútor, rongy bezsákolva).
Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, 
veszélyes anyag és minden, ami veszélyeztetheti a begyűjtést végzők testi 
épségét, egészségét.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata lakossági fórumot tart a TOP 
-2.1.2-15-HB1-2016-00016 azonosító számú „Berettyóújfalu, az 
egészséges zöldváros” című projekt indulása előtt a tervezett fej-
lesztésekről.
Időpont: 2018. április 24. (kedd) 16 óra
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Erdélyi Gábor terem, 
4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
A fórum résztvevői: Muraközi István polgármester, Kövesiné Árgye-
lán Kata projektmenedzser
• Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési Irodájának munkatársai: Sólya László irodavezető, 
Krisztik János főépítész, Demény Zsolt pályázati referens
A lakossági fórum témája:
• A projekt 10 helyszínén a fejlesztések is-
mertetése
• Lakossági vélemények, észrevéte-
lek
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül 
számítunk!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


