Folynak az
útfelújítások
a megyében

Városnap a főtéren

A Hajdú-Bihar megyében
eddig elindult és a továbbiakban megvalósítandó
projektekről május 18-án
sajtótájékoztató keretében
számoltak be.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Üléseztek a képviselők 2

Ünnep a város napján
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Hét napirend megtárgyalása várt a
képviselő-testület tagjaira a május 17-re
összehívott rendkívüli ülésen, köztük
a tavalyi évi zárszámadási rendelet elfogadásáról, közbeszerzési eljárások
eredményeiről és ingatlanok állami tulajdonba adásáról döntöttek.
Beszámolók, rendeletmódosítások és
ingatlanvásárlás is volt a napirendek
között a május utolsó napján megtartott
képviselő-testületi ülésen.

Nemes Sándor
famíves kiállítása
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Mesék Biharországból 10

Báthory Gábor szobrának koszorúzása nyitotta a város napján, május 23án tartott ünnepi eseményeket. A képviselő-testületi ülés a Nadányi Zoltán Művelődési Házban zajlott, ahol a hagyományoknak megfelelően átadták a város kitüntetéseit.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Üléseztek a képviselők
Beszámolók, rendeletmódosítások
és ingatlanvásárlás is volt a napirendek között a május utolsó napján megtartott képviselő-testületi
ülésen.

si ügyeleti ellátást végző, az Országos Orvosi lesztési iroda vezetője hangsúlyozta, a jelenlegi
Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. elmúlt évi terveket készítő vállalkozás több hasonló már
tevékenységéről szóló beszámolóját is. A doku- elkészült zsinagóga felújításában vett részt.
mentum szerint havonta 576 órában nyújtanak Vélhetően ezért sem beszélhetünk tervezői
alapellátás szintű orvosi ügyeletet. A berettyó- gondatlanságról vagy elszámolásról. Meglátáújfalui ügyeleti központ 1100 beteget látott el. sa szerint az utóbbi hónapokban tapasztalható
Ugyancsak egy évnyi munkáról számolt be a építőipari piac változásai indokolhatják az eltéA PLATINUM Hajdú-Bihar Megyei Temet- Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgálta- rést. Ugyancsak oka lehet a jelentős eltérésnek
kezési Vállalat 2017. évi működéséről szóló tó Zrt. Szántai László ennek kapcsán az ivóvíz a belső falfelületek és mennyezet restaurátori
beszámolóját tárgyalták elsőként. Kari Irén ki- rendszer hálózat mihamarabbi karbantartására munkái. Muraközi István úgy fogalmazott, két
emelte az önkormányzat elmúlt évben a temető és – ahol szükséges – cseréjére hívlehetőség rajzolódik ki. A műszaki
fenntartáshoz nyújtott támogatását. Az igazga- ta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, a közbeszerzési eljá- tartalom csökkentése, vagy esetleg
tó azt mondta, így tudták elérni, hogy az elmúlt minél hamarabb szükséges straté- rást a képviselő-tes- újabb források bevonása. A hozévben már nem volt veszteséges a temető üze- giai tervet készíteni az 50 éves há- tület eredményte- zászóló képviselők egyetértettek
lennek nyilvánította
meltetés. Az ülésen az önkormányzati támoga- lózat fejlesztésére.
abban, hogy az építőipari cégek a
tással kapcsolatban elhangzott, hogy 2017-ben Engedélyezte a testület, – eleget téve a Vass piacon tapasztalható telítettség okán magasabb
és 2018-ban azt a város költségvetéséből bizto- Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői árú ajánlatot adhatnak és abban is, ne a műszasítja, ezt követően – tehát 2019-től – pedig azt kérésének – hogy a következő nevelési évre ki tartalom csökkentése jelentsen megoldást a
központi támogatásként visszaigényelheti. A vonatkozóan a maximális csoportlétszámot most kialakult helyzetre.
fejlesztések között említette az igazgató a Tég- húsz százalékkal túlléphessék. A beiratkozások A Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás
laparti temető Kádár utca és az ipari park felöli alapján látható, az óvodások induló létszáma alprogram keretében két helyszínen négy autó
oldalában már megkezdett kerítés építését. Ez nyolc csoportban is meghaladja a maximális töltésére alkalmas állomás épülne. Az önkor400 méter hosszan készül el. A következő év- 25 főt.
mányzat felhívására beérkezett legalacsonyabb
ben tervezik a Széchenyi utca felöli kerítés és Tovább bővül az első lakáshoz jutók helyi ajánlattevő ára 1,5 millió forinttal meghaladja
bejárat újjáépítését is – tette hozzá.
támogatása. Ezt tartalmazta az az elfogadott az elnyert 5 millió forintos támogatást. Ebben
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok rendeletmódosítás, mely szerint a legalább há- az esetben a képviselők hozzájárultak ahhoz,
ellátásáról szóló napirend kapcsán két téma is rom gyermeket nevelő házaspárok kedvezőbb hogy ezt az összeget önerőként biztosítja a
felmerült. A fiatalkorú bűnelköfeltételekkel vehetik igénybe ezt a költségvetésből, illetve a kialakításhoz szüksévetők és a 16-18 éves korosztály a település lakosság- támogatási formát.
ges hálózat csatlakozási díjat is finanszírozza,
iskolai lemorzsolódása, valamint száma az elmúlt egy A berettyóújfalui zsinagóga felújí- mely ugyancsak 1,5 millió forint.
az a tény, hogy gyakrabban válnak évben minimális nö- tását és turisztikai fejlesztését célzó A volt Berettyó Áruház előtti, közterületként
vekedést mutat
elkövetővé a lakásotthonban élő
projekt keretében megindított köz- funkcionáló járda tulajdonosa több alkalommal
gyermekek. A város demográfiai mutatói és beszerzési eljárást a képviselő-testület ered- kereste az önkormányzatot értékesítési ajánazon belül az a tény, hogy a település lakos- ménytelennek nyilvánította. Ennek oka, hogy lattal. Ezúttal egy értékbecslési szakvélemén�ságszáma az elmúlt egy évben minimális nö- a rendelkezésére álló anyagi fedezet össze- nyel is egyező 3,5 millió forintos áron adná el
vekedést mutat ugyancsak szóba került. Ahogy ge nem elegendő a szerződés megkötéséhez, azt. Az előterjesztés – melyet egy tartózkodás
az előterjesztés is fogalmaz óvatos bizakodás- ugyanis mindkét beérkezett ajánlat jelentős mellett fogadtak el – úgy fogalmazott, így lera ad okot a demográfiai folyamatok változá- mértékben meghaladja az elnyert pályázati ös�- hetőség lenne arra, hogy egységes felújítást
sa vonatkozásában, hogy az utóbbi években szeget. Nettó értékben a 200 millió forintos ter- lehessen elvégezni, akár a Szerelempark zöldszinte töretlenül nő a berettyóújfalui lakóhelyű vezett összeggel szemben a kedvezőbb ajánlat felületeinek kialakításával együtt.
újszülöttek száma. Ehhez a kormányzat és az is 390 millió forint. A tervező kiválasztásakor Az ülés végén szó volt a sok esetben tapasztalönkormányzat is próbál hozzájárulni családba- fontos szempont volt, hogy olyan cég végezze ható lakóházak előtti nem megfelelően rendben
rát támogatási formák bevezetésével és kibőví- ezt a munkát, amelynek hasonló szakrális mű- tartott közterületekről, felhívva a figyelmet a
tésével – mondta Muraközi István. A polgár- emlék jellegű épület tervezésében van tapasz- városgazda szerepére a fokozottabb felszólítás
mester megjegyezte, újra átléphetjük a 15 ezres talata – mondta Sólya László arra a kérdésre, szempontjából. Szabó Katalin képviselő kérte,
hogyan lehet ekkora különbség a tervezési és vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Szélélekszámot.
K.Zs.
Elfogadták a jelenlévők a városban háziorvo- az ajánlattételi összköltség között. A városfej- chenyi utcán padokat helyezzenek el.

Sajtótájékoztató a megyét érintő útfelújításokról
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út
teljes körű felújítását indíthatja el
2018-ban.
A TOP-os mellett két másik pályázatban is valósulnak meg rekonstrukciók hazánkban. A Hajdú-Bihar megyében eddig elindult és a továbbiakban megvalósítandó projektekről május 18-án
sajtótájékoztató keretében számoltak be.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatóságán megtartott tájékoztatón
Tasi Sándor sikeres pályázatokról szólt a megyét illetően, amely ennek köszönhetően sok
fejlesztéshez jut hozzá. A Hajdú-Bihar Megyei

Önkormányzat alelnöke szerint a helyi utak állapota – a járdák helyzete és az ivóvíz minősége
mellett – egy fontos kérdés a lakosság körében.
Berettyóújfalu a 100 milliárd forintból megvalósuló pályázatban szerepel, a felújítás március
26-án kezdődött el, a kivitelezőnek 90 napja van
az elkészítésre. – Az útszakaszok felmérése és
rangsorolása után mindegyik szakaszra műszaki
javaslatot tettünk a döntést hozó minisztérium
felé. Ezekből válogatták ki a legrosszabb szakaszokat, figyelembe véve a forgalom nagyságát
és a települések megközelíthetőségét is – mondta el Szoták Zoltán. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója ismertette a
városunkat érintő felújításokat is. – Berettyóújfaluban az út felületét állítjuk helyre. Ez a felső
4-5 cm kopóréteg cseréjét, fedlapok szintbe helyezését jelenti, illetve az aszfaltozást követően

az útburkolati jeleket is újrafestjük. Szükség
szerint cseréljük a táblákat is. A Berettyó-hídnál zajló munkálatok során lokálisan cseréljük
a pályaszerkezetet is, de ez nem érinti a teljes
felületet. A Kálvin tér utáni gyalogátkelőhelynél pedig egy belső sziget kerül kiépítésre. A
mostani rekonstrukció a 47-es számú főút, Debrecen felőli első körforgalmától tart a hídig, a
következő szakasz előkészítés alatt van, tervei
jelenleg készülnek.
A TOP-os útfelújítások a megyében 27,8 km-t,
a hazai 100 milliárd forintos és a másik belföldi
finanszírozás 43,3, valamint 5,3 km-t érintenek.
Ez összesen 76,4 km, ami Hajdú-Bihar megye
1630 km-es jelenlegi úthálózatának 4,7%-át jelenti. Szoták Zoltán tájékoztatóját azzal zárta,
a felújítások végén jó minőségű utakat fognak
átadni a közlekedőknek.
Sz.M.
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Rendkívüli ülés hét napirenddel
Hét napirend megtárgyalása várt a
képviselő-testület tagjaira a május
17-re összehívott rendkívüli ülésen,
köztük a tavalyi évi zárszámadási
rendelet elfogadásáról, közbeszerzési eljárások eredményeiről és ingatlanok állami tulajdonba adásáról döntöttek.

rancsnokság által készíttetett tervek alapján további ingatlanrészek átadására. Krisztik János
városi főépítész – összefoglalva az elmúlt egy
év ezzel kapcsolatos legfontosabb mozzanatait –
az ülésen elmondta, a BVOP elfogadva a város
által támasztott elvárásokat, levélben jelezte az
önkormányzat felé, akkor tudja teljesíteni azoAz ülésen részt vett Lajtár József vezérőrkat, amennyiben az önkormányzat a tulajdonánagy is, a Büntetés-végrehajtás Országos
ban lévő 335/6 hrsz-ú ingatlanból 1690 négyzetParancsnokságának helyettese
méter ingatlanrészt, a 335/9 hrsz-ú ingatlanból
kb. 2400 négyzetméter ingatlanrészt és a 335/11 kül, ahogy ma is mindenhol így történik – nem
Az önkormányzat múlt évi bevételeit, kiadásait,
hrsz-ú 1648 négyzetméter beépítetlen területet a rendelési időben zajlik, ezt az orvos ütemezi be.
tartalékait részletező, a 2017. évi zárszámadási Magyar Állam tulajdonába adja. Krisztik János Arra a kérdésre, miért nem egy teljesen új közrendelet elfogadásáról tárgyaltak elsőként. Dé- ismertette, a korábban átadott ingatlanon a terü- pontot alakítanak ki, a vezérőrnagy azt mondta,
zsi Ferencné pénzügyi irodavezető ezzel kapcso- let besorolása alapján egészségügyi intézmény a mai körülmények között egy ilyen komplexum
latban felhívta a figyelmet az iparűzési adóból felépíthető, de a tervek szerinti építmény ma- létrehozása több 10 milliárd forintba kerülne,
származó bevételre, mely a tervezett 550 millió gassága és a további átadott területek egységes amit az adófizetők pénzéből kell finanszírozni.
forintot 81 millió forinttal haladta meg. 2017- szabályozási terv szerinti besorolása miatt azon- Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy ezeket a
ben 8,7%-kal több iparűzési adóbevétele volt a ban szükséges a településrendezési rendelet mó- forrásokat a magyar egészségügyre kell költeni
városnak, mint 2016-ban, 2013-hoz viszonyítva dosítása. A főépítész kiemelte, a határozat egy és egy már meglévő kórházi infrastruktúrát érpedig több mint 60%-kal. A zárszámadásban elvi hozzájárulásról szól a szabályozási tervek demes fejleszteni. Nem kell elvenni civil szférászereplő adatok a jogszabályoknak megfelelő elkészítéséhez, mely eljárás több államigazgatá- tól egészségügyi kapacitást feleslegesen, hiszen
módon és struktúrában kerültek összeállítás- si szervet érintően kerül lefojtatásra és így szü- egy 200 ágyas intézmény önállóan nem lehetne
ra – mondta Kusai Tamás könyvvizsgáló kap- lethet róla később döntés. Az ülésen
kihasznált – tette hozzá. A képvisecsolódva a napirendhez és az ahhoz készült részt vett Lajtár József vezérőrnagy a beteg ellátása a kór- lők végül szavaztak a javaslatokról.
ház
területén
csak
adírásbeli jelentéséhez. Ezek, akárcsak az elmúlt is, a Büntetés-végrehajtás Országos
Mindkét előterjesztést elfogadták
években a döntés meghozatalához alkalmasak. Parancsnokságának helyettese, aki- dig tart, amíg szükség hat igen, három nem és két tartózHagymási Gyula képviselő kiemelte, továbbra hez több kérdés is érkezett. Ezekből van a kórházi infra- kodás mellett.
sincs pénzintézetek irányába hitelállománya a kiderült, az épület továbbra is a ko- struktúrára
A Bihar Termálliget Uszoda és
városnak és stabil volt az intézmények gazdál- rábban rögzített területű 8000 négyzetméteren Gyógyfürdő gyógyászati fejlesztésének kiviteli
kodása, működtetése. Nagyon fontos az is, hogy belül van, de a jogszerű működés feltételeihez és tervezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredméaz iparűzési adóból befolyó összeg emelkedése az önkormányzat igényeihez szükség van továb- nyének megállapítására is sor került. Az egyazt mutatja, a helyi vállalkozások jó gazdasági bi ingatlanokra is. Ugyancsak kérdésre adott vá- hangúan elfogadott határozat szerint a Keletterv
évet zártak. Nagy Sándor, a pénzügyi bizottság laszában hangsúlyozta a vezérőrnagy, Berettyó- Keletmagyarországi Tervező Kft. lett a nyertes.
elnöke köszönetét fejezte ki a pénzügyi irodá- újfaluba csak a tököli központi bv. kórházként Ugyancsak megállapította a testület a Kabos
nak, hogy ezúttal is a tőlük megszokott tartal- ismert intézmény kerül, ezt a funkciót szánják Endre Városi Sportcsarnok energetikai felújítámas és olvasmányos előterjesztést készítettek el. az új centrumnak is. Minden más bv. intézmény sa tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét is. E
A képviselők végül 3.003.140.704
megmarad az eredeti telephelyén szerint – négy tartózkodás mellett – a nyertes a
Ft teljesített bevételi főösszeggel és 2017-ben 8,7%-kal és azok is felújításra kerülnek. Az- Presztizs Team Kft. lett.
2.431.313.426 Ft teljesített kiadási több iparűzési adó- zal kapcsolatban is érkezett kérdés, Alapítványok támogatásáról is döntés született.
főösszeggel elfogadták a 2017-es bevétele volt a város- hogyan történik a betegek szállítása A képviselő-testület a humánpolitikai bizottságnak, mint 2016-ban a kórházba és milyen típusú egész- hoz pályázatot benyújtó alapítványok közül 15évi zárszámadási rendeletet.
Egy majdcsak egy éves folyamatnak
ségügyi ellátásért tartózkodnak ott. öt összesen 2,1 millió forinttal támogat.
a végére érhetünk a testület előtt lévő előterjesz- Lajtár József leszögezte, ugyanazon biztonsági Az ülés végén képviselői jelzés érkezett azzal
téssel – vezette fel Muraközi István a három feltételek mellett szállítják a fogvatartottat, mint kapcsolatban, hogy a Bihari Hulladékgazdálkoönkormányzati ingatlanrész állami tulajdonba bármely más előállításkor, akár a rendőrségre, dási Nonprofit Kft. telephelyére ne csak hétközadásáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó te- bíróságra. Az ambuláns vagy sürgős eseteket to- nap, hanem figyelembe véve az ekkor dolgozók
lepülésrendezési eszközök módosításáról szóló vábbra is az adott bv. intézményhez legközeleb- igényeit is, szombaton délelőtt is lehessen lakosnapirendet. Hozzátette, az előterjesztés tárgya- bi kórházban látják el. Berettyóújfaluba a tervez- sági zöldhulladékot kiszállítani. Nagy László
lása és a döntés meghozatala előtt – okulva a hető ellátásokat, a hosszabb lábadozási idővel és képviselő arra vonatkozó felvetésére, hogy a
korábbi hibából – lakossági fórumon tájékoztat- hosszabb előkészítési idővel járó betegek érkez- Honvéd utcai lakásotthonok Péterszegi út felöli
ták az érdeklődőket. Az ingatlanátadásra – mint nek, amely ellátás nem megoldható a fogvatar- részén megrongálódott a kerítés, a polgármester
az előterjesztésben olvasható – a fogvatartotti tott intézményében. Azok az emberek fognak ígéretet tett, hogy levélben megkeresik az inegészségügyi központ a városvezetés igényé- ide kerülni, akik tényleg betegek – mondta Lajt- tézmény fenntartóját és kérik annak kijavítását.
nek megfelelő kialakítása okán van szükség. ár József. Arról is beszélt, a beteg ellátása a kór- Az elmúlt napok csapadékosabb időjárása okán
Az önkormányzat a tervezés során kérte, hogy ház területén csak addig tart, amíg szükség van az árkok, csatornák tisztítása is szóba került és
az ingatlant gépjárművel, tömegközlekedési a kórházi infrastruktúrára, legyen az egy műtét hosszas párbeszéd kezdődött arról, hogy a közeszközzel a 42-es számú főútvonal felől lehes- vagy egy szülés levezetése. Minden más utógon- munka program csökkenő létszáma miatt is hasen megközelíteni, illetve a parkolókat is ennek dozás, kontrollvizsgálatmár újra a fogvatartotti marosan megoldást kell találni erre, valamint a
megfelelően alakítsák ki. Ehhez van szükség a egészségügyi központban történik. Az orvos be- város zöldfelületeinek, parkjainak, közterületeK.Zs.
beruházó Büntetés-végrehajtás Országos Pa- teg találkozás is – a betegutak keresztezése nél- inek a karbantartására.

Családbarát intézkedés
A korábbi un. családbarát intézkedések (lakáshoz jutók helyi támogatására jogosultak körének bővítése, babaköszöntő csomag, óvodakezdési támogatás, város babája) sora tovább
bővül. Ezúttal a Berettyóújfaluban élő sok
gyermekes családok önálló lakáshoz jutásának
segítését, ösztönzését szeretné az önkormányzat elérni.
Az állam a gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a családok új lakáshoz jutá-

sának elősegítése és az új lakások építésének
ösztönzése érdekében a családok otthonteremtési kedvezményével (CSOK) ehhez az erőfeszítéshez jelentős segítséget nyújt.
Helyi szinten ehhez a törekvéshez csatlakozva
úgy módosul a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, hogy
a legalább három gyermek nevelését vállaló
családok új építésű lakáshoz jutását az önkormányzat is támogatni kívánja.
2018. június 1-től a CSOK jogosultsági feltételeinek megfelelő, legalább három gyermekes

házaspár abban az esetben is részesülhet a helyi
lakáshoz jutók támogatásában, ha a házastársak egyike a kérelem benyújtását megelőzően
már rendelkezett lakás vagy lakóházas ingatlan 50 %-ot meg nem haladó tulajdonrészével.
A rendelet egyéb feltételeinek természetesen
meg kell felelni, és a CSOK-ra való jogosultságot igazolni kell a kérelem benyújtásakor.
A családok lakáshelyzetének megoldásán túl,
ezek az intézkedések remélhetőleg hozzájárulnak a város demográfiai folyamatainak javításához, a népességszám emelkedéséhez.
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„Ha nem tehetsz nagy dolgokat,
tégy apró dolgokat nagyszerű módon!”

A városnapi ünnepi képviselő-testületi ülés május 23-án, a Nadányi
Zoltán Művelődési Házban zajlott,
ahol a hagyományoknak megfelelően
átadták a város kitüntetéseit.
Az egybegyűlteket elsőként Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő köszöntötte, kiemelve
azokat a polgárokat, akik az átlagosnál is többet tettek a városért. Ahogy fogalmazott: azért
a városért, amelyhez hasonló nem található Magyarországon. Mert, ha valaki ismeri Berettyóújfalut és megáll a Bihari Múzeum előtt, akkor
egy kilométeres körzeten belül szinte minden
intézményt elér gyalog. Azt mondhatjuk, hogy
Berettyóújfalu a kultúra, az oktatás, a gazdaság
központja, természetes központja a volt csonka
Bihar megyének. Úgy gondolja, hogy aki nyitott
szemmel jár Berettyóújfaluban, az látja, hogy
az utóbbi időben jelentős mértékű fejlődés és
fejlesztés alatt áll a város, és büszkék lehetünk
arra, hogy Berettyóújfalu polgárai vagyunk,
hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Beret�tyóújfalu egy dinamikusan fejlődő középváros
legyen. E véleményéhez kapcsolódott Bulcsu
László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
alelnöke, aki kiemelte, hogy ma már Beret�tyóújfalu Hajdú-Bihar megye szerves része, de
kétség kívül Biharország itthoni felének igazi központja. Annak a Biharországnak, amely
megcsonkult ugyan, de újraéledt. Úgy gondolja,
hogy az itt élők Hajdú-Bihar megyeiként megértik azt a felelősséget, hogy Berettyóújfalunak
újból, még egyszer neki kell fognia feléleszteni
Bihart, hiszen nincs más lehetőség. Ezt Beret�tyóújfalu nagyon komolyan veszi és nagyon
komolyan is teszi. Hajdú-Bihar megye alelnökeként – kiváltképp pedig bihariként – büszke
arra, hogy a történelem során nem tűnt el Bihar.
Ez pedig nagyban köszönhető a berettyóújfaluiak munkájának és felelősségvállalásának.
Muraközi István polgármester ünnep beszédében pedig épp azt emelte ki, hogy a mai
Berettyóújfalu az évszázadok során kialakult
sajátosságai révén nagy befogadóvá és nagy kibocsátóvá is vált. Így talán önmagában, a minket körülvevő bihari tájak, falvak és kisvárosok
nélkül egyre nehezebb is megfogalmazni, hogy
mi is valójában Berettyóújfalu szerepe és jelentősége. Mindahhoz, ami ma itt történik, mindenki egyformán járult hozzá: akár itt lakik, akár
itt dolgozik, akár itt született, akár ide költözött,
és így tovább. Felfogása szerint nekünk, beret�tyóújfaluiaknak, a magunk lehetőségei szerint
két dolgot tehetünk. A helyi közösség tagjaiként
segíteni egymás boldogulását, és a közösség
dolgaiért közös felelősséget vállalni. Ha pedig
egy-egy magánszemély, vagy kisebb, szakmai
közösség átlagon felüli teljesítményével erőteljesebben veszi ki a részét ebből a munkából,
akkor hivatalosan is követendő példákká kell
válniuk. Azáltal, hogy elismerjük teljesítményüket, munkájukat egy-egy kitüntetés formájában. A pünkösd ünnepére is utalva emelte ki
az egymás iránti felelősség és pozitív viszonyu-

lás jelentőségét, ami az értékteremtő közösségi
munka alappillére.
Ebben az évben hagyományteremtő szándékkal
meghívást kaptak az ünnepi ülésre mindazok
a személyek és közösségek, akik, illetve amelyek az elmúlt egy évben – az előző város napja
óta –, Berettyóújfaluhoz kötődő munkásságuk
eredményeként értek el magasabb szintű – nemzetközi, országos, regionális vagy megyei – elismerést. Ugyancsak rendhagyó színfoltja volt
az alkalomnak, hogy a legalább két évtizede az
egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvo-

sok, gyermekorvosok és fogorvosok átvehették
a címzetes főorvosi cím használatát elismerő
díszokleveleket.
A rendezvényen Turzó Boglárka, valamint a
Sárkányhúzó Zenekar tagjai működtek közre,
akik bihari-sárréti népdalcsokrukkal egyúttal az
elmúlt évben elhunyt bihari népdalgyűjtő-néprajzkutatónak, Bencze Lászlónénak is emléket
állítottak.
Az ünnepi ülés végén egy közösség és tizenegy
berettyóújfalui polgár vehette át a város vala–i –n
mely hivatalos kitüntetését.

Gratuláció: A NÉBIH, valamint a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége
2017-ben meghirdetett közétkeztetési szakácsversenyén a KÖSZI két munkatársa: Kádár József
szakács és Reskó Lászlóné élelmezésvezető a regionális fordulóban 2. díjat nyertek.
- A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése többek között a berettyóújfalui zenetanári,
zeneiskola-igazgatói tevékenysége elismeréseként Kaszanyitzky András részére Kölcsey Ferenc-díj kitüntetést adományozott.
- A Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató versenyben Turzó Boglárka népdalénekes az országos elődöntőig jutott tovább.
- A Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben a Szász-tanya részére az év hagyományőrző tanyája címet adományozta
- Kimagasló színvonalú munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben
részesült Dr. Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, a berettyóújfalui Gróf
Tisza István Kórház Intézeti Gyógyszertárának vezetője.
- A Magyar Kórházszövetség XXX. kongresszusán adták át a Családbarát kórházi osztály címet.
A díjazottak között volt a Gróf Tisza István Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztálya is.

A címzetes főorvosi cím használatára jogosultak: Dr. Baglé Magdolna, Dr. Jahangir Ahmed,
Dr. Kertész Balázs, Dr. Pap-Majoros László, Dr. Szeszák Ferenc háziorvosok, valamint
Dr. Hodosi Julianna, Dr. Kin Ágnes és Dr. Nagy Bertalan Józsefné házi gyermekorvosok illetve Dr. Gubányi Ágnes, Dr. Hergyán Gabriella és Dr. Nemcsényi László fogorvosok.
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Báthory Gáborra emlékeztek
Turzó Boglárka és a Sárkányhúzó
Zenekar tagjainak előadása nyitotta
a Báthory Gábor erdélyi fejedelem
tiszteletére rendezett megemlékezést
és szoborkoszorúzást május 23-án a
Vörösmarty téren.
Berettyóújfalu képviselő-testülete 1997-ben
határozott úgy, hogy május 23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem száz hajdúvitézt telepített le családostul

Berettyóújfalu és Szentkozma birtokokon,
egyúttal kollektív nemességgel felruházva
őket. Ez az esemény a város jogi státuszán
is változtatott, hiszen ennek előtte évszázadokon keresztül jobbágyfalu. Míg korábban
faluként emlegetik a források, ezt követően
már következetesen mezővárosként szerepel
az iratokban. Bár Báthory Gábor megítélése
nem egyértelmű a történetírók számára, mi
mégis településünk későbbi boldogulásának
letéteményeseként emlékezünk rá. Az erdélyi
fejedelmek hajdúkra támaszkodó nemzetpoli-

tikáját Bocskai nyomdokain haladva folytatta,
így több bihari település is részesévé válhatott
a bécsi udvar és a török porta uralmával szembeni küzdelmeknek – hangzott el a visszatekintésen.
A múltidézést követően a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat és Berettyóújfalu Város Önkormányzatának képviselői, a Berettyóújfalui
Járási Hivatal vezetői, valamint városunk intézményeinek, civil szervezeteinek képviselői
helyezték el a megemlékezés koszorúit BáthoSz.M.
ry Gábor szobránál.

Elszármazottak találkozója

Városnapi futás

Első alkalommal rendezték meg
városunkban az elszármazottak
találkozóját, ahova a Berettyóújfaluban született, korábban itt élő,
a településhez kötődő polgárokat
várták haza. A hagyományteremtő
szándékkal megtartott eseményre
közel hetven fő regisztrált.

A város napjához már évek óta hagyományosan kapcsolódó futóversenyt ezúttal is általános és középiskolás diákok számára rendezték
meg korosztálytól függően, eltérő hosszúságú
távok kitűzésével a főtéren.
A versenyen első osztályostól kezdve, a középiskolás kategórián át a felnőtt korosztályig versenyeztek. A mozi körül alakítottuk
ki a pályát, a kisebbeknek ötszáz, míg a nagyobbaknak ezer métert kellett megtenniük
– mondta Kártikné Prágay Zsuzsanna főszervező.
A versenyen több mint kétszáz diák vett részt
négy korcsoportban. Minden korosztályban
az első három legjobb versenyző érmet kapott.
GyT.

A május 25-ei alkalomnak a Nadányi Zoltán
Művelődési Ház adott otthont, ahol elsőként
Vitányi István köszöntötte a jelenlévőket, aki
örömét fejezte ki a találkozó létrejötte kapcsán. Az országgyűlési képviselő szerint oda,
ahol születtünk és életünk egy részét töltöttük,
mindig jó érzés hazajönni.
Muraközi István egy pillanatfelvételt, a jelen
és a jövő terveit mutatta be a vendégeknek,
emellett az esemény létrejöttéről is beszélt. –
Nagyon sok településen komoly hagyománya
van az elszármazottak találkozójának. Azt
gondoltuk, miért maradnánk le másoktól. Egy
évvel ezelőtt – az akkori város napján – kezdtük el szervezni ezt az alkalmat. Szeretnénk,
ha kapcsolatban maradnánk mindazokkal, akik
a mostani rendezvényre eljöttek. Célunk, hogy
minden évben tudjunk egymással találkozni
és a város napjához legközelebb eső pénteket

együtt töltsük – nyilatkozta a polgármester.
Az első berettyóújfalui találkozóra Varga Ferencet kérték fel, hogy az elszármazottak szóvivője legyen. A grafikusművész családi vállalkozásukat, a Brandcontrol Kft-t mutatta be
a résztvevőknek, illetve azt is elmondta, miért
tartotta jó ötletnek a rendezvény megszervezését. – Úgy gondolom, jó példát mutat a következő nemzedéknek, hogy mindig vissza tudunk térni gyökereinkhez és büszkék vagyunk
arra, ahonnan indultunk. Érdemes felidézni,
mit kaptunk attól a közösségtől, ahonnan pályánk, életünk kezdődött – mondta el Varga
Ferenc, aki nagy felelősségnek tartotta, hogy
az elszármazottak szóvivője lehetett. Ehhez
mérten méltóképpen próbált visszagondolni az
itt töltött évekre és segíteni a további generációknak abban, hogy nagyon fontos az, amit
magunkkal viszünk, valamint ami gyermekkorunkban, pályánk elején ér bennünket. Feleségével együtt – aki szintén Berettyóújfaluból
származik – büszkék arra, hogy innen indultak
és fontos számukra, hogy tartsák a kapcsolatot
az innen elszármazó emberekkel.
A programok között a város múltját és jelenét
bemutató filmvetítés és közös vacsora is szerepelt, emellett a Bajnóca Néptánc Egyesület
produkciója is szórakoztatta a jelenlévőket.
Sz.M.

Megnyílt Nemes Sándor famíves kiállítása
A Bajnóca Népdalkör előadásával
vette kezdetét Nemes Sándor tárlatának megnyitója a Bihar Vármegye Képgalériában.
A biharnagybajomi születésű famíves műveiből
összeállított válogatás mellett Karácsony Sándor az alkotóról és szobrairól készült képeivel
is megismerkedhettek az érdeklődők a város
napjához kapcsolódó elszármazottak találkozója előtt.
A május 25-ei kiállításmegnyitón Kolozsvári
István egy Wass Albert idézettel köszöntötte a
jelenlévőket. – A mai alkalommal Nemes Sándor famíves azért jött haza, hogy megmutassa, a
gyökér és a levél között mi minden lakik, lakhat
egy fában. Számára a fa az anyag és a szellem,

a föld és az ég közti kapcsolat. A mindenség,
az emberi élet tükre, az életre fakadásé, növekedésé, elmúlásé és az újjászületésé. Itt Berettyóújfaluban körülnézve – a két népligeti kopjafa
állítása kapcsán – is jelen van nap mint nap –
tette hozzá beszédében a kulturális menedzser.
Nemes Sándor munkái során szívesen merít
népi motívumaink bőséges kínálatából. Művei
zöme életfa. Berettyóújfalui kiállítására egy
válogatást állított össze. – Egyszerre mindig
két-három munkán dolgozok. Téma bőven van:
engem elsősorban az ember, mi saját magunk
érdekel. Én nem készítek ideákat, korstílusokat,
divatot, politikai kívánságokat, engem ez nem
foglalkoztat. Úgy gondolom, az élő mellett a
holt fa is lehet szép, ha az díszít vagy funkcionál. Számomra a fa a mindenséget, magát a

létezést jelenti, hiszen az élő fa az emberi élet
folyamatainak – születés, növekedés, elmúlás,
újjászületés – tükörképe, a lét körforgása.
A faragás mellett oktató, alkotótáborokat vezető, könyveket író Nemes Sándor fából készült
alkotásai június 13-ig tekinthetőek meg a műveSz.M.
lődési ház képgalériájában.
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Zajlanak az érettségi vizsgák

A magyar nyelv és irodalommal május 7-én városunkban is megkezdődött az érettségi vizsgaidőszak.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum három középiskolájában – a Bessenyei György
Szakgimnáziumban, az Eötvös József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint az Arany János Gimnázium,
Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnáziumban – a 2018. május-júniusi vizsgaidőszakban 251 tanuló ad számot tudásáról.
A középszintű magyar érettségi első részé-

ben a diákoknak egy szövegértési feladatsort
és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett
megoldaniuk 90 perc alatt. A 150 perces második részben műértelmező szövegalkotási
feladat és összehasonlító műelemzés közül
választhattak a vizsgázók.
Május 8-án a matematikával folytatódott az
érettségi. Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ilyen témakörökből kaptak feladatokat a tanulók a középszintű érettségi első, 45 perces részében.
A vizsga második részére 135 perce volt a
diákoknak.
Május 9-én a 180 perces középszintű történelem érettségi első részében többek között a
kereszténység születéséről, a Rákóczi-szabadságharcról és az első világháború idején fellépő élelmiszerhiányról szerepeltek kérdések. A
vizsga második egysége két rövid, egyetemes
és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó
feladatot tartalmazott. Az érettségizőknek a
négyből kettőt kellett választaniuk.
Az említett három mellett idegen nyelvből,
valamint egy szabadon választott tárgyból

tettek érettségi vizsgát a diákok. A gimnáziumban informatika, művészettörténet, vizuális kultúra, testnevelés, biológia, kémia, fizika
vagy földrajz mellett dönthettek az érettségizők. Az ágazati szakközépiskolai osztályokban a közgazdaság, egészségügy, pedagógia,
vendéglátóipar, informatika, rendészet egyikéből kellett kötelező érettségit tenniük a diákoknak. Az Eötvös József tagintézményben a
tanulóknak nem kellett ötödik tárgyat választaniuk, kötelezően választandó tantárgyukat
a szakmunkás bizonyítvány váltja ki. Idegen
nyelvből a tanulók háromnegyede az angolt,
10% a németet, néhányan a franciát és a latint
választották.
A város három középiskolájában vizsgázó 251
tanuló közül 44 diák vállalta emelt szinten a
megmérettetést és 49-en tesznek előrehozott
érettségit. A vizsgázók 42%-a készül egyetemre vagy főiskolára. 50%-uk szándékozik
érettségire épülő szakképzésben maradni, míg
8% a munka világában szeretne elhelyezkedSz.M.
ni.

Helytörténeti vetélkedők a Bihari Múzeumban
A múzeumi világnap és a város napja alkalmából a Bihari Múzeum és
a Bihari Múzeum Baráti Köre 2018ban is megrendezte hagyományos
helytörténeti vetélkedőit.

Berettyóújfalu története – általános
iskolások vetélkedője
A vetélkedő Osváth Pál, az utolsó bihari
csendbiztos munkásságáról emlékezett meg.
A megmérettetésre berettyóújfalui általános iskolák nevezhettek 3 fős csapatokkal.
A gyerekeknek előzetes feladatként Osváth
Pál egy szabadon választott történetét kellett
bemutatni valamilyen kreatív formában. Ez
lehetett ppt bemutató vagy dramatikus előadás. A helyszínen Osváth Pál életéről és
munkásságáról kellett feladatlapot megoldani. A zsűri tagjai: Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szakmai helyettese, Kocsis Csaba népművelő, Fekete Márk
történész-muzeológus volt.
A vetélkedő győztes csapata a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola tanulói:
Pálfi Anna, Váradi Zita és Eke-Rigó Anna.
A nyertesek megkapták a vetélkedő vándordíját, a faragott fatányért, ezen kívül minden

résztvevő csapat könyvjutalomban részesült.

Biharország története – középiskolások vetélkedője
A vetélkedőre Berettyóújfalu középiskoláiból, az Arany János Kollégiumból és a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnáziumból
jelentkeztek a tanulók 3 fős csapatokkal. Az
idei téma a Holnap Irodalmi Társaság megalakulásának 110. évfordulójához kapcsolódott. Különleges helyszínen, Nagyváradon,
az Ady Endre Emlékmúzeumban, az egykori
Müllerájban rendeztük meg a vetélkedőt. A
diákok előzetes feladatként szövegtárgyat
készítettek az egyik holnapos költő szabadon
választott verse alapján. A vers és az alkotás
bemutatása után a csapatoknak feladatlapot
kellett kitölteni, amely az előre megadott
szakirodalom ismereteire épült. A résztvevőket Imre Zoltán, az Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója köszöntötte, a zsűri feladatait
Kecse Gabriella, a Szacsvay Imre Általános
Iskola pedagógusa, Kállai Irén, a Berettyó
Kulturális Központ igazgatója és Imre Zoltán igazgató látta el.
A vetélkedő győztes csapata a Brózik Dezső Szakközépiskola tanulói: Puskás Lajos,
Szilágyi Ádám és Hajzer
Tamás. A nyertesek megkapták a vetélkedő vándordíját, a faragott fatányért, ezen kívül minden
résztvevő csapat könyvjutalomban részesült. A
vetélkedő után alkalmunk
nyílt megtekinteni a holnaposokhoz kötődő nagyváradi nevezetességeket.
/SZVG/

Ércnél maradandóbb
emlék
Dombi Géza Zsigmond „Ércnél maradandóbb
emlék” című festményével gazdagodott a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei
György Szakgimnáziuma. A mester rajztanár
alkotása három nyáron keresztül, olaj-farost
technikával készült és a pannó műfajba tartozik.
A 130x300 cm-es képet különféle motívumok
díszítik. Megtalálható rajta pedagógusnő, diáklány, harangláb, a kultúrépület homlokzata
és egy nagy könyv is. A haranglábon egy Bessenyei György idézetből származó jelmondat
– Az emberi értelem világáért –, a könyvön
egy Madách Imre idézet szerepel: „A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga”.
Dombi Géza alkotását Berettyóújfalu városának adományozta. A szép és kifejező motívumokat ábrázoló festmény május 4-én, a
végzős tanulók ballagásán került végső, méltó
Sz.M.
helyére.

Közlemény
A BERÉPO Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
alábbiak szerint:
2017. évi bevétel: 205.523 e Ft, kiadás: 204.665
e Ft, eredmény: 858 e Ft.
Karalyos Krisztina ügyvezető
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„Együtt kisütötték” - követendő példa
2018. május 12-én szombaton a
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete (LÉOE)
három budapesti csoportja látogatta
meg a LÉOE berettyóújfalui csoportját. A látogatás célja a helyi csoport
már országos hírűvé vált tevékenységének megismerése.
A budapesti érdeklődők egy nagyon tartalmas
napot töltöttek Berettyóújfaluban. Érkezés
után rövid előadást hallhattak a Közintézmények Szolgáltató Irodája (KÖSZI) által végzett
közétkeztetési tevékenység keretében ellátott
diétás étkeztetésről, valamint az intézmény és
a helyi csoport kapcsolatáról. Berettyóújfalu
Város Önkormányzata 2015. november 2.
óta saját főzőkonyha üzemeltetésével látja el

a diétás étkezést igénylő gyermekeket. Ezen
étkezés keretén belül magasabb nyersanyagnormával dolgoznak ugyan, viszont az érintett
szülők részére nem jelent többletköltséget, a
szülők az önkormányzat döntése alapján a
normál étkezés térítési díját fizetik. A diétás
konyha indulása óta szoros kapcsolat alakult
ki a szülőkkel, recepteket, ötleteket osztanak
meg. Országosan kuriózumnak számít, hogy
az Önkormányzat támogatásával, a diétás
konyha dolgozóinak segítségével, a LÉOE helyi csoportja havonta közös főzéseket, sütéseket rendez. Ezek az alkalmak is hozzájárulnak
a szülők és a főzőkonyha közötti jó kapcsolat
megőrzéséhez, a KÖSZI tevékenységében, ismertségében is pozitív eredményeket hoznak.
Nagyon nagy pozitívuma a közös főzéseknek,
hogy a gyermekek is részt vesznek rajtuk,
ahol az ételkészítésből is kiveszik a részüket,

Koordinátori műhelymunka
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum EFOP-3.3.3.- koordinátori hálózat tagjai 4 napos erdélyi
VEKOP-16-2016-00001
számú
kiemelt tanulmányutuk első megállójaként Berettyóújprojektjének keretében működő országos faluban, a Bihari Múzeumban tettek rövid látogatást. Az ország minden részéből érkező, közel 30 fő megyei múzeumi koordinátor, illetve
a Skanzen Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ munkatársai közül többen először jártak Berettyóújfaluban és rövid látogatásuk alatt
megtekintették a lebontás előtt álló 15 éves állandó kiállításunkat is. A program keretében
Csarkó Imre és Szémánné Veres Gabriella muzeológus kollégák segítségével megismerkedtek a Bihari Múzeum iskolai felzárkóztatást és
tehetséggondozást segítő programjaival is.

Szeretethíd – református önkéntes nap
A Magyar Református Szeretetszolgálat
tízedik alkalommal rendezte meg Szeretethíd elnevezésű programját, amelynek célja,
hogy az emberek közösen tegyenek egymásért, a helyi, gyülekezeti közösségekért és a
teremtett világért.
A május 25-ei megnyitón Muraközi István
mondott köszöntőt. Városunk polgármestere
kiemelte: az egész Kárpát-medence területére
kiterjedő eseményhez a Berettyóújfalui Református Egyházközség elsők között csatlakozott, így a helyi önkéntesek eddig mind a tíz
alkalmon kivették részüket a munkából. – A
Szeretethíd csak akkor tud összetartani ben-

nünket, hogyha Istenre, egymásra figyelünk és
így nyújtunk egymásnak segítséget – mondta
el Majláth József lelkész a megnyitó áhítaton.
Ez a program egy jó alkalom arra, hogy egymás iránti érzelmeinket, szeretetünket egészen
különleges formákban fejezhessük ki. Az önkéntes munkák elvégzésére több munkacsoportban került sor. A feladatok között szerepelt
szemétszedés, templomtakarítás, virágültetés,
választási plakátok leszedése, lelki szolgálat
(istentisztelet, éneklés, versmondás) a Fényes
Házban és a Mátyás utcai otthonban.
Ezek az események a közösen végzett munka
örömére tanítanak és elgondolkodtatnak azon,
mi is az, hogy szeretet, amely ebben az esetben embereket, nemzedékeket összekötő alkalomként
is jelen van. A református
önkéntes napra a város több
tanintézményéből – a József
Attila és a II. Rákóczi Ferenc
általános iskolákból, az Eötvös József Szakgimnáziumból, valamint az Arany János
Gimnáziumból – érkeztek
fiatalok és más önkéntesek,
hogy szebbé tegyék környezetüket.
Sz.M.

ezáltal megszeretik, közelebb kerülnek az
alapanyagokhoz, jobban elfogadják a diétás
étrendet. A szombati program folytatásaként
a budapesti vendégek és a helyi csoport tagjai
közösen készítették el az ebéd második fogását és a desszertet, pizzát és kakaós csigát. A
helyi csoport kiemelkedő tevékenysége miatt
az országos LÉOE tábort is Berettyóújfaluban
fogják rendezni, ahová visszavárják a budapestieket is.

Hírek a KÖSZI-ből

Nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetés:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a nyári
szünetben, 2018. június 18. és 2018. augusztus
17. közötti munkanapokon (korcsoportonként
eltérő időszakban) biztosítja szülői igénybejelentés alapján a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkezést. A Képviselő-testület
múlt évi döntése alapján a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult (előző két kategóriába
nem tartozó) gyermekek is igénybe vehetik a
lehetőséget szülői nyilatkozat alapján. Részükre az étkezést az Önkormányzat saját forrásból
biztosítja. A lehetőségről minden érintett névre
szóló levélben kapott tájékoztatást.
Igénybevételi időszakok a különböző korcsoportok részére: az iskolások és az otthon
gondozott gyermekek a teljes fenti időszakban, a bölcsődébe beiratkozott gyermekek a
zárva tartás idején (2018. augusztus 6-17-ig,
10 munkanapon) vehetik igénybe, az óvodás
gyermekek pedig az óvoda zárva tartása idejére (2018. július 2. – 2018. augusztus 17-ig, 35
munkanapon) vehetik igénybe a szünidei gyermekétkezést, amennyiben az ügyeletes ellátást
nem veszik igénybe.
Az ebéd az igénybejelentésben megjelölt
konyháról, Berettyóújfaluban a Rákóczi u. 1.
szám vagy a berettyószentmártoni városrészben a Puskin u. 106. szám alatti konyháról
saját ételhordóban munkanapokon 11 és 13
óra között szállítható el. Bővebb tájékoztatás
a kiküldött levélben vagy a KÖSZI honlapján
megtalálható.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Közlemény
A Ne – Felejts Alapítvány 2017. évben is támogatta a BERÉPO Nonprofit Kft. által fenntartott intézmények lakóinak kulturális és szabadidős tevékenységét. A felajánlott adó 1%-t
– ami 22 e Ft – is erre a célra használta fel.
2017. évi bevétel: 515 e Ft, kiadás: 223 e Ft,
eredmény: 292 e Ft.
Balogh Istvánné elnök
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Berettyóújfalui Ifjúsági
Fúvószenekar – Báthory Gábor-díj
Az együttes a tavalyi esztendőben ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. Ebben az 50
esztendőben sok száz helyi és környező településről bejáró gyermek és fiatal sajátította el a
fúvószene fortélyait olyan színvonalon, amely
szakmai felsőfokra juttatta el az együttest. A
zenekart több mint 35 évig vezető Szilágyi
Péter vezetésével a megyei és a hazai sikerek,
elismerések valamennyi fajtáját begyűjtötte a
csapat, majd elindult Európa meghódítására.
Ezek a szereplések, versenyek megismertették
Berettyóújfalu város nevét, mint a fúvósmuzsika mecénását, aki támogatta a város sok-sok
polgárával együtt az egyre magasabbra törő
együttest. A nemzetközi sikerek is egymást
követték. Nemcsak a szereplések jelentették a
kihívást, hanem az a tény is, hogy 1983-tól a
mi városunkban szervezték meg a Fúvóskarnagyok Nyári Országos Táborát. Szerveztek több
mint 8 fúvószenekari fesztivált, amely egyben
szakmai fórum, továbbképzés is volt. Sok éven
keresztül jártak a Debreceni Virágkarneválra, a
Bartók Béla Kórusverseny megnyitójára, eleget
tettek minden bihari meghívásnak is, hiszen a
karmester pontosan olyan színvonalat követelt
meg a zenészektől itthon, mint egy külföldi
szereplésen. A zenekar él, a tavalyi évfordulón
közel 300 volt taggal vették fel a kapcsolatot,
a 250 emlékéremből már csak néhány vár gazdára. Zenéjükkel, koncertjeikkel örökre beírták
magukat a város kulturális életébe. Elmaradhatatlan szereplői a nemzeti ünnepeknek és számos más rangos közéleti rendezvénynek. Jelenlegi vezetőjük Hegedűs Imre, aki gyermekkora
óta a zenekar trombitása.

Görbedi András

– Báthory Gábor-díj
1940. május 26-án született Berettyóújfaluban.
Édesapja Görbedi András csendőr, édesanyja
Dóczi Piroska háztartásbeli volt. Az 1950-es
évek nem kedveztek a családnak, együtt éltek
anyai nagyszüleivel. Az általános iskola 8 osztályát a helyi Toldi Miklós Általános Iskolában
végezte. Utána az Arany János Gimnáziumba
jelentkezett. Egy év elvégzése után a származása miatt többedmagával eltanácsolták. Végül
1959-ben érettségizett, majd a vasútnál kapott
munkát. 1960-tól 1962-ig katonai szolgálatot teljesített. Elvégezte a Vasúti Tisztképzőt.
1965-től a berettyóújfalui vasútállomáson forgalmi szolgálattevő. 1997-ben 38 évi munka
után ment nyugdíjba. Gyermekkorától kezdve egész életében templomba járó, hitét gyakorló református. 1990-ben a Berettyóújfalui
Református Egyházközségben presbiternek
választották. Ezután 2012-ig presbiteri jegyző és egyházmegyei tanácsbíró volt, 1994-től
2017-ig pedig funerátor. Nyugdíjas évei a berettyóújfalui református gyülekezet életének,
történetének kutatásával és annak feldolgozásával teltek. Több pályamunkát írt a debreceni Déri Múzeum által kiírt honismereti és
néprajzi gyűjtőpályázatokra. A Berettyóújfalui
Református Templom történetével 2002-ben II.
helyezést, A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház kormányzó testülete, a presbitérium kialakulásának története című munkájával
2003-ban I. helyezést, A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Névtárának összeállításával pedig 2005-ben ugyancsak I. helyezést
ért el. Ezek összefoglalásaként, több éves kutató munkával 2008-ban elkészült a Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Eklézsia tör-

2018. június

ténete. Több esetben segített egyetemistáknak, tatja műanyag bálaháló- és bálazsineg-gyártó
főiskolásoknak egyházi témájú dolgozatokhoz és marketing tevékenységét. A cég rendkívül
dinamikusan fejlődik; 46 fővel indult, mára
történő anyaggyűjtésben.
viszont 330 munkavállalót foglalkoztat. JelenDr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya leg egy 12 ezer négyzetmétere alapterületű új
raktárcsarnok építését kezdik el. Az ügyvezető
– Fráter László-díj
1968-ban végzett a Budapesti Orvostudomá- igazgató nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, a
nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. munkatársak továbbképzésére, hiszen a folya1968. február 14-én kapta meg diplomáját. matosan bővülő piaci keresletet csak megfelelő
1968 májusában férjével a Hajdú-Bihar Megyei számú, jól képzett munkaerővel lehet kielégíGyógyszertári Központ 16/29-es számú gyógy- teni. Ennek okán közeli terveik között szerepel
szertárába került Berettyóújfaluba, beosztott a telephelyen egy 60 főt befogadó tárgyaló- és
gyógyszerészként, majd 1973-tól a gyógyszer- oktatóterem kialakítása is. A vállalat vezetésétár vezetője lett. Szakvizsgáit 1980–81-ben sze- nek célja, hogy fiatalos, dinamikus nemzetközi
rezte hatástan, valamint gyógyszer-ellenőrzési munkakörnyezetet teremtsen, együttműködve
és gyógyszerügyi szervezési szakágban. 1995- a helyi munkavállalókkal és helyi hivatalos
ben lehetősége volt a gyógyszertár megvételére szervekkel. A cég dolgozóinak a térségben verés 1995. október 18-ától Ibolya Gyógyszertár senyképes munkabért és különféle jóléti szolnéven egyéni vállalkozóként működteti, jelen- gáltatásokat – cafetériát, teljesítménybónuszt,
leg is. Az elmúl öt évtizedben Berettyóújfalu ingyenes melegétkeztetés, a munka törvényközismert és megbecsült polgára lett, és aktívan kövében meghatározottnál magasabb pótlékokiveszi részét a város közügyeiből is.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete először 1994ben választotta meg a helyi választási
bizottság tagjának. Azóta folyamatosan részt vesz a választási bizottságok (helyi és országgyűlési egyéni
választókerületi) munkájában, 1998
óta minden bizottság őt választotta
elnökéül. Köszönhető ez barátságos,
segítőkész, korrekt természetének,
melyet a gyógyszertárban a hozzá
fordulók, a választási bizottságokban
pedig mind a választott, mint a pártok által delegált tagtársak, továbbá a
vele együtt dolgozó választási irodai
munkatársak is megtapasztalhattak.

Dr. Zákány József
– Fráter László-díj
1957-ben született Berettyóújfaluban, itt végezte az általános iskolát,
majd az Arany János Gimnáziumban
érettségizett. 1981-ben szerte orvosi
diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi
karán. Azóta megszakítás nélkül a
berettyóújfalui Területi, majd Gróf
Tisza István Kórház Szülészeti és
Nőgyógyászati Osztályán dolgozik.
Jelenleg főorvos, de volt részlegvezető adjunktus és a kórház orvos-igazgatója is. Fő szakterülete a meddőség diagnosztikája és kezelése,
a korszerű endoszkópos műtéti technikák hasi
és méhtükrözésben való alkalmazása. Elismert,
szeretett szakorvos, a bihari családok generációi kötődnek hivatásához, lelkiismeretes, emberi, empatikus személyiségéhez. Választott
munkája mellett szülővárosa közösségéért érzett felelőssége is kimagasló. Már az első önkormányzati választásokon a képviselő-testület
tagja lett, majd ezt további két ciklusban megismételte, sőt egy alkalommal polgármesterjelöltként is megmérette magát. Két ízben volt a
Népjóléti Bizottság elnöke, egy ciklusban pedig a Településfejlesztési Bizottság tagjaként
igyekezett a település gyarapodását elősegítő
lehetőségeket keresni, javaslatokat tenni.

Győrfi Sándor

– Csorba György-díj
Az Epack Műanyagipari Kft. ügyvezető igazgatója. A cég a nemzetközi Tama-csoport
magyarországi leányvállalata, mely 2009 áprilisában alakult és Berettyóújfaluban foly-

kat, utazási támogatást, önsegélyező rendszert
– biztosít. Minden évben nagyszabású Családi
napot szerveznek a Bihar Termálligetben, illetve minden év végén, karácsonyi rendezvényen
látják vendégül dolgozóikat és családtagjaikat.
A város közösségeit támogatói tevékenységét
szinte észrevétlenül, de folyamatosan végzi,
szolgálva ezzel a város teljes közösségét is.

Baloghné Szigeti Julianna
– Fehér Istvánné-díj

Baloghné Szigeti Julianna a Berettyóújfalui II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola történelem–
földrajz–orosz–angol szakos tanára. 1988 óta
az intézmény pedagógusa, munkaközösség-vezető, osztályfőnök. Tanítványai évek óta eredményesen szerepelnek a helyi, térségi, megyei
és országos versenyeken földrajzból, történelemből, az utóbbi 20 évben pedig leginkább angol nyelvből. A Klett Kiadó Kft. Magical Word
című angol tankönyveinek tartalmi, módszertani kidolgozásában is részt vett. A kiadónak a
tankönyvet népszerűsítő roadshowján szakmai
előadóként működött közre. Részt vett egy négy
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tanévre szóló fejlesztőprogram kidolgozásában,
új típusú tanulmányi verseny szervezésében és
megvalósításában, amely a tehetséggondozást
támogatta. Osztályfőnökkent és mentorként
folyamatosan segítette hátrányos helyzetű diákjait is tanulmányi előmenetelükben, személyiségfejlődésükben. Számos tartalmas, kellemes emléket idéző tanórán kívüli tevékenység,
kirándulás, erdei iskola, városi és iskolai szintű
ünnepség köthető a nevéhez. Tevékenységének
kiemelkedő eleme az óvodával és a középiskolával való szoros együttműködés és annak irányítása, valamint az intézmény külföldi partnerkapcsolatainak koordinálása.

Kocsisné Jován Ildikó
– Fehér Istvánné-díj

Berettyóújfaluban született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. 1988-ban a
váncsodi Általános Iskolában kezdett tanítóként dolgozni. Diplomáját 1989-ben szerezte a
debreceni Tanítóképző Főiskolán. A váncsodi
iskola megszűnése után, 2004-ben került a berettyóújfalui József Attila Általános Iskolába.
Eltérő tantervű felsős napközis nevelő, fejlesztő pedagógus 1-2. osztályokban, 3-4. osztályos napközis nevelő, 5-6. osztályos magyar,
hon- és népismeret, ének tantárgyak oktatója,
jelenleg 1-2. osztályos tanító. Az 1998/99-es
tanévben 120 órás Drámás továbbképzésen
Balogh Sándor Józsefné
vett részt. Tanórán kívül is számos tevékeny– Fehér Istvánné-díj
séget végez. Tanulmányi versenyekre készít
Balogh Sándorné, Palotás Erzsébet Mezőbe- (Barátunk a könyv, Néprajzi vetélkedő, Kazinrényben született. Általános iskolai tanulmá- czy verseny, Vers- és mesemondó versenyek,
nyai után, sikeresen felvételizett a berettyó- Komplex versenyek, Nyelvészet, Szövegértés).
Iskolakóstolgató foglalkozások szervezésében vesz részt.
Több éven át színjátszó szakkört vezetett.
Diákjai rendszeresen
szerepeltek színdarabjaikkal iskolai és
városi rendezvényeken. Számos pályázat megírásában és
kivitelezésében vett
részt. A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány titkára. Tanít,
olvasóvá nevel, közösséget épít, egyéni
bánásmóddal, pozitív
megerősítéssel, a drámapedagógia eszközeivel.

Balázsné
Szabó Mária
– Kabos Endredíj

újfalui Zalka Máté Szakközépiskolába. 1979.
szeptember 1-jén kezdte meg óvodapedagógusi
munkáját Berettyóújfaluban, utóbbi 22 évét a
szentmártoni Gyermekkert Óvodában töltötte.
1983-ban Hajdúböszörményben szerezte meg
felsőfokú óvónői végzettségét. Szakmai tudásának magasabb szintre emelése érdekében,
1995-ben elvégezte az Óvodapedagógusok intenzív továbbképzését. 2006-ban Differenciáló,
fejlesztő pedagógiai ismeretekből szakvizsgázott. Közel 18 akkreditált továbbképzésen vett
részt. A tehetségígéretes gyermekek támogatásában, fejlesztésében a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatásában meghatározó
szerepet vállal. 2000-ben segítette a Minőségbiztosítási Rendszer Intézményi Modell kidolgozását, működtetését. Több éven keresztül
aktív tagja, kiváló vezetője volt különböző
munkaközösségeknek, munkacsoportnak. Hozzájárult ahhoz, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde akkreditált kiváló tehetségpont lehessen.
Részt vett sikeres pályázatok megírásában, bázisóvodai munka megszervezésében. Közéleti
emberként, 22 éve a Közalkalmazotti tanács
elnöke, aki érdekképviseleti munkáját az alkalmazotti közösség töretlen bizalmával látja el.

Berettyóújfaluban
született,
általános
iskolai tanulmányit
is itt végezte. A debreceni Irinyi János Szakközépiskolában érettségizett. Már általános iskolában elkezdte kézilabda pályafutását és öltötte
magára a Berettyó Munkás Sport Egyesület kék
mezét, amit játékosként 2014-ig büszkén viselt.
A 90-es években a BMSE megyei osztályú csapatában majd NB/II-es szinten kézilabdázott.
2013-ban elnökségi tagként is vállalt feladatokat. 2017-től pedig az egyesület alelnöke.
Aktívan részt vesz a sportegyesület irányításában ellenőrzi annak tevékenységét. Közreműködik a sportfejlesztési programelkészítésében
és annak megvalósításában. Sportpályázatok
elkészítése és megvalósítása is a magas szintű szakmai tudását tükrözi. Nyaranta kézilabda edzőtábort szervez minden korosztálynak,
hogy minél több gyermekkel megismertesse és
megszerettesse a sportágat. Szintén utánpótlás
keresés valamint a sportág népszerűsítése céljából teremtett hagyományt a „Pünkösdi” és a
„Mikulás” kupa megrendezésével, ahol olyan
gyerekek mérhetik össze tudásukat, akik nem
igazolt játékosok. A 2017–18-as szezonban az
U10-es lányok edzőjeként erőt és időt nem sajnálva adja át tudását egy újabb generációnak.
Problémamegoldó képessége gyors és haté-
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kony. Mindvégig hűséges maradt a kék mezéhez és városához.

Gál Petra – Berettyóújfalu város
jó tanulója – jó sportolója

2012-ben kezdte meg általános iskolai tanulmányait a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában. Már ekkor megmutatkozott példamutató magatartása és szorgalma
mellett, hogy több területen is tehetséges. Az
eltelt majdnem 6 év alatt ez be is igazolódott.
Petra a mese- és prózamondásban, matematikában, komplex és angol nyelvi tanulmányi versenyeken elért eredményeivel városi szinten is
kimagaslik társai közül. Három egymást követő
tanévben kapta meg a legjobb mesemondónak
járó vándorkupát, így kiérdemelte, hogy a díj
örökös tulajdonosa maradjon. A tantárgyi versenyeken kívül a sportban is kimagasló sikereket ér el. Iskolája atlétika csapatának meghatározó tagjaként Berettyóújfalu város számára
is több alkalommal hozott elismerést. A Piruett
Táncstúdió kereteiben a modern tánc területén
csapatával nemcsak a magyar bajnokságon,
hanem a nemzetközi tánc világbajnokságon is
szerepelt. Kiváló közösségi ember, az iskolai
szintű kulturális programok megvalósításában
aktív szerepet vállal. Tanulmányi eredménye
minden eddigi évfolyamon kitűnő, magatartása, szorgalma példás.

Varga Zsigmondné
– Elismerő emléklap
Varga Zsigmondné, született Farmasi Erzsébet
Nagyrábén született. Az általános iskola elvégzése után kezdett a berettyóújfalui 126. sz. Ipari
Szakmunkásképzőben, fodrásztanulóként. Az
első tanévtől elkezdte a gyakorlati képzést is
a Berettyóújfalui Ipari Szolgáltató Szövetkezeten. 1971-ben, végzett szakmunkásként is a
szövetkezetnél folytatta a munkát. Időközben
házasságot kötött ugyancsak szakmabeli férjével, első gyermekük – aki azóta ugyancsak
fodrász – 1973-ben, a második pedig 1975-ben
született. 1977-ben állt vissza dolgozni, akkor
már a Hajdúszoboszló és Vidéke Általános
Szolgáltató Szövetkezet működtette műhelyüket. A rendszerváltás előtt egy évvel vált vállalkozóvá, így immáron a családi vállalkozásban
folytatja szakmáját, férjével és lányával, ugyanabban a Kálvin tér 3. szám alatti üzletben. Ő a
harmadik tag, aki elmondhatja, hogy immáron
5 évtizede dolgozik ugyanazon a helyen.

Gál László Csabáné
– Elismerő emléklap
Gál László Csabáné (született Daróczi Magdolna) 1977-ben kezdett el dolgozni a TIVIZIG
Berettyóújfalui kirendeltségén, mint állóeszköz-nyilvántartó, bérszámfejtő-pénztáros. Öt év
után, 1982-ben a berettyóújfalui Elzett gyárban
helyezkedett el árnyilvántartó árellenőr munkakörben. 1986 májusában került az akkori 5. sz.,
ma Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol 32 éve látja el iskolatitkári
feladatát. Munkáját mindig nagy pontossággal
és odaadással végezte. Szakmai tevékenysége
példaértékű. Mindig törekedett a megújulásra,
követte az újabb elvárásokat. Adminisztratív
tevékenységével elősegítette a nevelő-oktató
munka szervezését, ellátta a dolgozók munkaügyi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
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Vetélkedő a sokoldalú Mátyásról

is!” levelezős játékát helyi 3-4. és 5-6.
osztályos tanulók számára. A kétfordulós vetélkedőn két, illetve háromfős
csapatok indultak.

A témát idén Tatai Sándor: Kinizsi Pál című
ifjúsági regénye és Mátyás királlyal kapcsolatos mondák adták. – Az első fordulóban
feladatlapot kellett kitölteniük a gyerekekA Sinka István Városi Könyvtár nek, míg a másodikban szóban kellett bizonyítani a tudást. A levelezős fordulóban volt
Gyermekkönyvtára minden évben igaz-hamis állítás, térképen való keresés,
meghirdeti „Én olvastam, olvassál te illetve keresztrejtvényfejtés. A vetélkedő

Könyvbemutató: Székely szavakkal
A Biharországi Esték sorozat keretében Kocsis Csaba beszélgetett a
Bühnagy Székely Szótár című könyv
írójával, Sántha Attilával a mű létrejöttéről és annak részleteiről. A
könyv sok-sok szócikkből álló elbeszéléskötet, mely a magyar nyelv
születésének csodáját is feltárja.

2004-ben jelent meg a mostani kötet elődje,
a Székely szótár. A szerző arra számított, két
éven belül elő tud állni egy javított, bővített
kiadással. Ezzel szemben tizenhárom esztendőbe telt feldolgozni azt az óriási szómen�nyiséget, amellyel a székelyek elárasztották
a gyűjtőt. – Körülbelül 20 éve dolgozom
a könyv anyagán. Nem volt könnyű a székelyek szavait kiválogatni a nagy magyar
szókincsből. Ehhez szükség volt arra, hogy
találkozzak olyan emberekkel, akik nem székely beszélők és észreveszik, hogy én olyan
szót mondok, amit ők nem használnak. Most
a 21. század elején már a tájszólások nagyjából kihaltak Magyarországon. A cél, hogy
harcoljunk a nyelvi uniformizálódás ellen,
amit a televízió ér el – mondta Sántha Attila,
a könyv szerzője. A nyelvjárás azt mutatja,
mióta világ a világ a székelyek magyarul beszéltek és ott voltak a magyar nyelv születésénél is. Székely egypercesek felolvasásával
Bende Attila színesítette a délutánt.
GyT

Mesék Biharországból
új kiadásban. A Bihari települések legendái,
meséi vannak a központban. A lakhelyemen, Mezősason és Furtán, ahol dolgozom,
hallottam már sok olyan mondát, melyeket
régóta szerettem volna megírni. Összesen
hét településről gyűjtöttem különböző történeket. Tanítói pályám miatt elsősorban gyerekeknek készültek a mesék tanító célzattal
– mondta a könyv írója, Bihari Csaba. Az
illusztrátor Rácz Anikó hozzátette, ez már a
Az előző könyv folytatásaként megmaradt a
második közös munkájuk Bihari Csabával.
mesés vonal, manós mesék is szerepelnek az
A mesék nagyon inspirálóak, ezért mindig az
olvasásuk után kezd a képek elkészítéséhez.
A rendezvényt Kocsis Csaba népművelő nyitotta meg, valamint vendégként vett részt a
nagyváradi Europint Könyvkiadó és Nyomda vezetője, Derzsi Judit is. A bemutatót
énekével Balázs Amarilla színesítette, majd
a Kacor Citeraegyüttes előadása zárta a renGyT
dezvényt.

„Mesék Biharországból” – ezzel a
címmel tartottak könyvbemutatót
és kiállításmegnyitót a Mozi Galériában. A kötetet Bihari Csaba író és
Rácz Anikó illusztrátor készítette. A
könyv folytatása egy 2016-ban bemutatott könyvnek, amelyet Falusi
Mesék címmel ismerhet a közönség.

célja, hogy szorgalmazzuk a gyerekeket az
olvasásra – mondta Vezendiné Borbély Margit gyermekkönyvtáros. A zsűri feladatait
Gyarmatiné Kiss Adrienn, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola pedagógusa,
Lackó Györgyné könyvtárvezető és Müllerné
Schmidt Andrea könyvtári munkatárs látta el.
Az alsó tagozatos korcsoportnál az első helyezett a Széchenyi István Általános Iskola 4.
osztályos tanulói, míg a nagyobbak között a
Diószegi Kis István Általános Iskola 5. osztáGyT
lyos csapata bizonyult a legjobbnak.

Túra és verseny a
könyvtárban
A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a város napján Könyvtártúrát szervezett Báthory Gábor elképzelt adománylevelének megtalálására 4-5. osztályosok
részére, akik iskolánként 8 csoportban „túráztak”: az egész könyvtárat bejárva keresték
meg a könyveket, oldották meg a bennük lapuló feladatokat. A kérdésekre a Berettyóújfalu
az újkőkortól napjainkig c. könyvből kapták
meg a válaszokat, majd a számozott betűket
összeolvasva jutottak el ahhoz a könyvhöz,
melyben az adománylevelet elrejtettük.
Május 28-án a Sokoldalú Mátyás c. gyermekkönyvtári vetélkedő szóbeli fordulóján öt 3-4.
osztályos és négy 5-6. osztályos csapat vett
részt. A zsűri feladatait Gyarmatiné Kiss Adrienn, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola pedagógusa, Lackó Györgyné
könyvtárvezető és Müllerné Schmidt Andrea könyvtári munkatárs látta el. Tatay Sándor: Kinizsi Pál c. ifj. regényéből és Lengyel
Dénes Régi magyar mondák c. könyvének
Mátyás mondáiból voltak különböző típusú
feladatok. Az írásbeli forduló eredményeit is
beszámítva a szóbeli fordulón az alábbi eredmények születtek:
5-6. osztályosok:
1. Botos Blanka, Horváth Benedek, Kardos
Dávid – 5. oszt., Diószegi K. I. Ref. Ált. Iskola
2. Csóra László, Harangi Szabolcs, Szántó
Viktória – 5. oszt., Hunyadi Mátyás Tagiskola
3. Szabó Veronika, Tapaszi Zsanett – 5. oszt.,
Széchenyi István Tagiskola
4. Gorzsás Gréta, Papp Zsófia, Szoboszlai
Zsófia – 5. oszt., Széchenyi István Tagiskola
3-4. osztályosok:
1. Molnár Ádám, Szatmári Mihály, Szilágyi
Botond – 4. oszt., Széchenyi István Tagiskola
2. Kindris Győző, Machán Mira, Puj Krisztián
– 3. oszt., József Attila Ált. Iskola
3. Balogh Balázs, Nagy Zsolt, Szabó Sándor –
3. oszt., Hunyadi Mátyás Tagiskola
4. Balogh Jázmin, Iván Levente, Kállai Lilla –
3. oszt., Hunyadi Mátyás Tagiskola
5. Karácson Zorka, Koszorús Jázmin, Nagy
Zsanett, Szilágyi Edina – 4. oszt., Széchenyi
I. Tagiskola
Az alsó tagozatos korcsoportnál az első helyezett a Széchenyi István Általános Iskola 4.
osztályos tanulói, míg a nagyobbak között a
Diószegi Kis István Általános Iskola 5. osztályos csapata bizonyult a legjobbnak.
Vezendiné Borbély Margit
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Köszöntötték az édesanyákat

Hagyományos anyák napi műsorral készültek az édesanyáknak és
nagymamáknak a kultúrházban
megtartott ünnepi délutánon. A
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének elnöke, Pikó Gyuláné köszöntötte az egyesület tagjait.

születéskor kialakul és ez a kötelék megmarad
egész életünkben. Az anyák az egyetlenek,
akik feltétel nélkül szeretnek minket – mondta
Pikó Gyuláné. Az édesanyákat, nagymamákat
a Rákóczi Tagóvoda Pitypang csoportjának
műsora is köszöntötte Risi László dalaival
teljessé válva. A köszöntő sorokat Muraközi István, városunk polgármestere folytatta,
Ezen a napon a hangos szavak elcsendesültek, aki szerint a legmélyebb emberi kapcsolat josné Viola, illetve Kalmár Dezsőné verssel,
míg az ölelések még meghittebbek és őszintéb- az anya és gyermeke közötti. A délutánt szí- valamint Nagyné Kapás Júlia dallal tisztelte
bek voltak. Az édesanyákkal való kapcsolatunk nesítette továbbá Pethő István, Daróczi La- meg a résztvevőket.
GyT

Tájékoztatás a központi
orvosi ügyeleti ellátásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a háziorvosok rendelési idején kívül a berettyóújfalui lakosok számára a háziorvosi
ügyeleti ellátást az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
központi ügyeleti ellátás formájában biztosítja. A Berettyóújfalui Központi Orvosi Ügyelet ellátási területe Berettyóújfalu,
Bakonszeg, Bihardancsháza, Bihartorda,
Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Mezősas,
Nagyrábé, Sáp, Szentpéterszeg, Váncsod,
Vekerd és Zsáka településekre terjed ki. Az
ügyelet munkanapokon 16-tól 8 óráig, míg
hétvégén és munkaszüneti napokon 8-tól 8
óráig folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll. Az ügyeleti ellátás biztosítására a
Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának területén elhelyezkedő
orthopedia-traumatológia szakrendelőben
kerül sor. A szakrendelő a Sürgősségi Betegellátó Osztály felőli bejáraton áthaladva
jobb oldalon helyezkedik el.
Ügyeleti hívószám: 06-70/370-3104
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapja: www.
oou.hu
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Egy kép – egy történet
A berettyóújfalui zsinagóga régóta esedékes felújítása kapcsán került a Bihari Múzeum gyűjteményébe az az 1960 körül készült fénykép, amely
belülről ábrázolja az épületet. A képen megfigyelhető az eredeti gazdag fal- és mennyezetfestés,
illetve az öntöttvas oszlopok is. Bár az épületet
ekkor már nem használták eredeti funkciójában, a
fényképmegörökíti a földszinti padokat is és a zsinagóga közepén elhelyezkedő, kovácsoltvas korláttal védett ún. bimát. Ezt az emelvényt tóraolvasásra
használták a szertartások alkalmával.
Berettyóújfaluban a 18. század második felétől élnek zsidók, első templomukat 1806-ban építették a
település központjában. A régi zsinagóga lebontását
és az új felépítését 115 éve, 1903. június 14-én határozta el az izraelita hitközség, és a lebontott helyén

Rövid hírek

A helyi ILCO Egyesület fennállásának
25 éves évfordulóját ünnepelte a művelődési házban. Nagy Vilmos sebész
orvos, az egyesület alapítója mellett
Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház igazgatója és az egyesület
elnöke, Dr. Kóti Csaba, a helyi ILCO
Egyesület elnöke, valamint Dr. Nagy
András Péter, a Magyarországi ILCO
Szövetség elnöke is köszöntötte a klubtagokat.
Muzeális-elöltöltő fegyveres lövészversennyel és
a Bihari Lövészklub nyílt napjával vette kezdetét
a városnapi programsorozat május 20-án. A kiskaliberű
precíziós versenyzők, a légfegyveres sziluettezők, valamint az elöltöltő-fegyveres
lövészek a Tardy-sziki lőtéren mérték
össze tudásukat a Berettyó Kupán.

már egy hónap múlva meg is tartották az új épület
alapkő-letételi ünnepségét.
Az 1900-as évek elején a település lakosságának
10%-a tartozott az izraelita felekezethez. Az 1944ben munkaszolgálatra és megsemmisítő táborokba
elhurcolt berettyóújfalui zsidó lakosok közül nagyon kevesen tértek vissza a II. világháború után,
majd pár éven belül ők is elhagyták a települést. Az
ÁFÉSZ a zsinagóga épületét – a Konrád József vaskereskedő üzlettel egybeépített lakóházában kialakított – vasbolt raktáraként használta még a 2000res évek elejéig.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a zsinagóga
felújítására és kulturális hasznosítására pályázati
támogatást nyert, melynek köszönhetően az épület újjászületik: a jövőben kulturális rendezvények
helyszíne lesz és egy állandó kiállítás is emléket állít
KSM
majd a helyi zsidóságnak.
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Városnap a főtéren

Idén is a Szent István tér adott
otthont május 26-án a városnapi
rendezvényeknek. A színes programokat a Bihari Múzeum kiállítása nyitotta: a Finisszázs egy
interaktív kiállításbúcsúztató és
családi délután volt.
A kíváncsiak láthatták, milyen az, amikor egy
kiállítás megelevenedik, miként kel életre Nyíri István vagy Dr. Fráter Lászlóné a múzeumi
dolgozók által. A múzeum termeiben más-más

korhű tevékenységet is kipróbálhattak az érdeklődők.
A kiállítás az utolsó alkalmak
egyike volt, hiszen a Bihari
Múzeum épületét felújítják
és június 15-én bezár, majd
megújult állandó kiállítással
2019 tavaszán nyitja meg
kapuit.
A főtéren kézműves foglalkozások
és vásár mellett
színpadi produkciók is várták a
nagyérdeműt. Az első délutáni fellépő a Bihar Citerazenekar volt.
Az együttes egy NEA pályázat keretében jött életre 2018. január 20án 14 bihari település citerásainak
összefogásával, 33 fővel. Bulcsu
László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke kezdeményezésére
született meg a pályázat és maga
a citerazekenar is. Életre hívója
pedig a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület. A legfiatalabb tagja 13, a legidősebb 80 éves.

A Bihari dalcsokrok után a Debreczeni Dósa
Gyalogos Bandérium bemutatója következett,
majd reneszánsz zene töltötte meg a teret. A
Daniel Speer nevű rézfúvós kvintett tagjai közel egy órán át zenéltek a főtéren. Gájer Bálint
vagy – ahogy sokan a The Voice műsorából
ismerhetik – „a swing hercege” fokozta tovább
a hangulatot. A város napja a Hooligans konGyT
certtel ért véget.

Bábszínház, koncert, kézműveskedés a gyermeknapon
Nehézvértes vívótorna, aszfaltrajzverseny, bábszínház és koncert is várta a kisebbeket, nagyobbakat május
26-án a városi gyermeknapon.
A Szent István téren megrendezett eseményen
a 2013 óta működő Borosjenői Kádár István
Hagyományőrző Íjász és Haditornász Egyesület nehézvértes vívótornával várta az érdeklődőket. Az országos megmérettetésre hazánk

több pontjáról – Dombóvárról, Szentesről és
Ebesről is – érkeztek versenyzők. Egy párviadal kettő, egy-egy perces menetből állt, a selejtezőkben – tíz harcossal – öt küzdelmet láthatott a közönség. A versengés mellett Kádár
vitéz emlékére egy csatajelenetet is rendeztek,
ahol jelen volt a katonatiszt leszármazottja, Dr.
Kádár Gyula is.
Az arcfestés és aszfaltrajzverseny mellett a gyermeknapon került sor a Bodorka
NépmesePont rajzpályázatának eredmény-

www.mva.hu

hirdetésére. A fiatalok három Szűcs Sándor
népmese – a Madárkereső királyfiak, A három
testvér és a fekete kutya, valamint a Mátyás
király ajándéka – közül választhattak és készíthettek illusztrációkat. A pályázókat négy korcsoportban egy háromtagú zsűri díjazta.
A programok között szerepelt a Lilliput Bábszínház műsora is. Az ugrálóvár mellett volt
lufihajtogatás, könyvjelző készítés, játékos feladványok és gyöngyfűzés is. Az idei gyermeknapot Hevesi Imre koncertje zárta.
Sz.M.

Mikrohitel Program

www.mikro-hitel.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Hitelösszeg:
max.

Futamidő:
max.

Fix ügyleti
kamat:

2 10 10 3 9
x

millió Forint

év

,

százalék

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-ﬁnanszírozás
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |

Telefon: +36 52/500-330, +36 30/570-74-01,
E-mail cím: info@tamogatotthitel.hu
hirdetés

MOZAIK

2018. június

13

Ez történt az elmúlt hónapokban
– a Piruett Tánc Stúdió hírei
A tavaszi versenyszezonban összesen
10 versenyen vettünk részt nagyjából
50 versenyzővel, 15 show tánc koreográfiával, a legkisebbektől (8 éves) a
legnagyobbakig (18 éves) szóló, duó
csoport és formáció kategóriákban,
gyerek junior és felnőtt korosztályban.
A versenyek között vannak minősítő versenyek és ranglistás megmérettetések is, amelyről kvalifikálhatjuk magunkat a világbajnokságra.
A szezont február 24-én kezdtük Üllőn, az
IDF táncszövetség országos pontszerző versenyén, ahol 33 versenyző 12 koreográfiával
képviselte az egyesületet. A lányok 2 aranyat,
2 ezüstöt és 3 bronzérmet hoztak el a többi
döntős helyezés mellett. A Magyar Divat és
Sporttánc Szövetség országos pontszerző versenyéről – 49 versenyzővel és 14 koreográfiával – összesen 11 dobogós helyezést sikerült
elhoznunk. A Táncfieszta nevezésű Táncbörzén elnyerte a fődíjat és különdíjat is kapott
egyesületünk. Az Euro Show Dance Fest
nemzetközi versenyén (Szerbia) 21 piruett
versenyző 13 koreográfiával indult és 13 dobogós helyezéssel tért haza (8 arany, 2 ezüst,
3 bronz és egy különdíj). Magyarkanizsán román, szerb, szlovén, horvát, ukrán és lengyel
ellenféllel is összemértük a tudásunkat.
Áprilisban három hétvége alatt összesen öt
versenyen vettünk részt.

Április 7-én az IDF magyar bajnokságán
szerepeltünk Üllőn, ahol 2 arany, 3 ezüst, 1
bronz, egy negyedik, két ötödik és két hatodik
hely megszerzése mellett az összes nevezett
koreográfiával (11 tánc) kvalifikáltuk magunkat a májusi horvátországi IDF Világbajnokságra. A Revolution Dance Cup nemzetközi
minősítő versenyen 13 koreográfiával képviseltük az egyesületet. Ebből 11 arany, egy
ezüst, egy bronz minősítést szereztünk, és
immár harmadik alkalommal sikerült elnyernünk a legsikeresebb tánciskola fődíját a 3 kategória legjobbjai, valamint számos szponzori
különdíj mellett. A nádudvari Rubin Cipők
országos táncversenyen a piruettet 32 táncos
10 koreográfiával képviselte. Összesen hét
rubin és három arany minősítést szereztünk a
lányokkal. A nyíregyházi Abigél nemzetközi
minősítő táncversenyen csak 6 koreográfiával és 7 fővel neveztünk, mivel ezt a versenyt
most szerettük volna először kipróbálni, de
nem bántuk meg. Négy kiemelt aranyat, két
aranyat, két versenyzői különdíjat kaptunk,
valamint az edző Simonyi Kitty koreográfusi
különdíjat nyert. A debreceni Év Tánca minősítő versenyen 10 koreográfiával indultunk.
Mindegyik aranyat ért, ezen felül szponzori
különdíjat kaptak a szólisták, év táncosa címet, év táncosai csapatban címet, egyéni és
csoportos fődíjat szereztek a lányok és edzőjük, Simonyi Kitty megkapta az Év koreográfusa címet.
A világbajnokság előtti utolsó versenyünkön,
az MTMSZ magyar bajnokságán 20 táncos-

A berettyóújfalui táncosok: Daróczi Sára (felnőtt show szóló 5. hely, felnőtt duó 4. hely és
felnőtt csoport 4. hely), Gál Petra, Lakatos
Tamara, Nagy Sára, Papp Panna (Légycsapó,
Korona II. hely). A lányok felkészítő tanárai:
Madarász András (akrobatika) és Simonyi
Kitty, sporttáncok mestere és 4-szeres nívódíjas táncpedagógus.

sal,10 koreográfiával indultunk és 8 dobogós
helyezéssel tértünk haza.
Az IDF show tánc világbajnoksága a horvátországi Pulán került megrendezésre május 2327. között. Több ezer versenyzővel egyszerre
három színpadon ment a verseny. A Piruettesek ismét szépen szerepeltek. 32 versenyzővel, 11 koreográfiával képviselték a hazai
színeket és sikerült háromszor is a dobogón
végezniük, így három második helyet hoztak
haza, emellett két negyedik, egy ötödik és két
hetedik helyet. Világbajnoki második lett a
Szent Korona gyémántjai youth formáció, a
Légycsapó youth kiscsoport és a Dollárok junior csoport. A verseny mellett volt lehetőség
pár nap városnézésre és a tengerparton egy kis
kikapcsolódásra is.
Hagyományos évzáró gálánkat június 11-én a
Kölcsey Központban rendezzük.

Kozák László történelmi sikere fekve A XVIII. OBAT
Az Országos Boncmesteri és As�nyomásban
szisztensi Továbbképzésre az or2018. május 11-13-ig Füzesgyarmat
adott otthont a Magyar Professzionális Liga által rendezett Erőemelő,
Felhúzó és Fekvenyomó Országos
Bajnokságnak.

A három napos versenyen közel 700 versenyző
indult. Berettyóújfalu városát a Bihari Szabadidő és Sportegyesület 9 versenyzője képviselte,
akik nyolc első, egy második és egy harmadik
helyezést értek el.
A fekvenyomók versenyében történelmi tettet
hajtott végre a kétszeres ifjúsági világbajnok
Kozák László, aki 17 évesen az összes versenyző közül a legjobb teljesítményt érte el ifjúsági,
junior és felnőtt abszolút értékelésben. László
60,1 kg-os testsúllyal 152,5 kg-ot teljesített,
amely korcsoportja világcsúcsa.
Fekvenyomásban országos bajnoki címet szer-

zett még a női ifjúsági korcsoport -60 kg-os
súlycsoportjában induló ifjúsági világbajnok
Ungai Amanda 42,5 kg-os teljesítménnyel,
mellyel a felnőtt korcsoport harmadik helyezését is megszerezte. A férfi masters II. korcsoport
-100 kg-os súlycsoportjában versenyző Mohácsi Zsolt 160 kg-os teljesítménnyel, a -140 kgos súlycsoportban versenyző Kovács Pál 185
kg-os teljesítménnyel és a masters I. korcsoport
-67,5 kg-os súlycsoportjában Ungai János. Hatodik helyezést ért el Dudoma Attila a felnőtt
korcsoport -90 kg-os súlycsoportjában.
Erőemelésben ifjúsági korcsoport -125 kg-os
súlycsoportjában bajnoki címet szerzett Varjú
Sándor 542,5 kg-os összteljesítménnyel, második helyezést a -90 kg-os súlycsoportban szereplő Lakatos Patrik 462,5 kg-mal.
Kiemelkedő teljesítményt ért el a Bihari SE
egyetlen felhúzásban induló versenyzője, Szász
Róbert, aki a felnőtt korcsoport -82,5 kg-os
súlycsoportjában 252,5 kg-os teljesítménnyel
lett bajnok. Felkészítő: Ungai János.
A Bihari térség másik fekvenyomó egyesülete,
a Darvasi Erőemelő SE is szép sikereket ért el.
Fekvenyomásban bajnoki címet szereztek női
ifjúsági korcsoportban Bartha Szilvia és Kalina Martina, férfi ifjúsági korcsoportban Szabó
Ádám, Gál László, ifj. Haraszti László, valamint erőemelésben Erdei József. Felkészítő:
Haraszti László.

szág több részéről is érkeztek városunkba. A kétnapos szakmai
konferencia immár 18. alkalommal
jött létre, melyet idén is a Makk
Kálmán Moziban tartottak. A
szakmabelieknek színes és érdekes
programokkal, illetve előadásokkal készültek a jól képzett előadók.
A rendezvény boncmestereknek és asszisztenseknek szóló továbbképzés. A kreditpontok megszerzéséhez fontos lépés, főleg
a boncmesterek részére, akiknek szervezett továbbképzésben nagyon ritkán van
részük. Itt szert tehettek a működési nyilvántartáshoz szükséges kreditpontjaikra.
Emellett lehetőség van egymás munkájába
betekintést nyerni. – Sokan és messziről
ellátogattak hozzánk. Minden évben igyekszünk valami új témát kitalálni – mondta
Daróczi Istvánné, a Gróf Tisza István Kórház analitikusa. Idén Dr. Pete László orvosigazgató kapta az OBAT díjat, aki szintén
előadással gazdagította a rendezvényt. A
kétnapos szakmai továbbképzésen a tanulás és ismeretszerzés mellett közös ebédre
GyT
és beszélgetésre is sor került.
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A LEMEZKÉT OLDALA
rendhagyó képzeletszínházi előadás

Kárász Eszter
színész

Tollár Mónika

Elek Ferenc

rendező

színész

-Éles tükör szavakból csiszolva
-Emberi játszmák női és férfi hangokon
-A b s z olút s z ó r a ko z t at ó s z í n h á z : e g y ó r a n e v e t ő i z o m t r é n i n g
(Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 27, 4100)
Helyszín: BERETTYÓÚJFALU , NADÁNYI ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ
Időpont: 2018. JÚNIUS 17., 19.00
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Berettyóújfalui programok
Nadányi Zoltán Művelődési Ház

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Nemes Sándor kiállítása június 13-ig.

Az Igazgyöngy AMI „Az almafán sem
egyforma minden alma” című kiállítása (NTP-MŰV-17-0022) megtekinthető
2018. június 15-július 3. között.

Július 7. 19.00
Nagy Sándor festőművész jubileumi tárlata. A kiállítást megnyitja: Dr.

Bakó Endre irodalomtörténész, közreműködik: Varga Dezső citera.

Mozi Galéria
Rácz Anikó illusztrációi június 23-ig
tekinthetők meg.
Július 4. 15.00
Derencsényi István, Matey István
és Molnár Péter, a Hajdú-bihari
Napló fotóriportereinek tárlata a
2017. esztendő legjobb felvételeiből

Bella Costa Étterem
Dezső Ilona Anna festőművész kiállítása június 15-ig látható.
Június 17. 17.00 Dr. Kiss Kálmán
„A kő marad…” című kiállítása A kiállítást megnyitja: Dr. Szénási György, közreműködik: Kocsis Csaba.

Anyakönyvi hírek

KLUBFOGLALKOZÁSOK

Születés

Június 19. 16.30 ÉDES Egyesület egye-

6.

sületi napja

Minden

kedden

14 órától a
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület
Népdalkörének próbája.

Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó próbája, 15.30-tól a Seniorok
Tánccsoport próbája, 16 órától a papírfonó kör kézműves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.

Minden szombaton 14 órától Fotóklub
foglalkozás.

Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna az Erdélyi Gábor teremben.

Bihari Múzeum
42. Bihari Honismereti Tábor
Időpont: július 22–28.
Szálláshely: Körösszakál, Turistaház
Ajánlott: a természetjárást kedvelő és a népi
hagyományok iránt érdeklődő 10-18 éves
fiataloknak Sok kirándulással, játékkal,
kézműves programokkal. Részvételi díj:
17.000 Ft/fő (napi ötszöri étkezés, szállás,
programok - testvéreknek, visszatérő táborosoknak kedvezmény). Rendező: Bihari
Múzeum és a Bihari Múzeum Baráti Köre.
Érdeklődni: Dr. Krajczárné Sándor Mária
táborvezető 06-30/206-0748

A Bihari Népművészeti Egyesület június és július havi programjai
9. 9-11.00 családi kézműves foglalkozás
11. 14.00 hímző-szakkör
16-17. 10.00 ruhatervező műhelymunka,
vezető: Molnár-Madarász Melinda
18. 14.00 hímző-szakkör
21. Bőrös-szakkör
23. 9-11.00 családi kézműves foglalkozás

25. 14.00 hímző-szakkör
Július 2-6. Gyermek alkotótábor
A szövő és bőrös szakkörbe újonnan jelentkezők előzetesen egyeztessenek az Alkotóházzal!
Júniusban Kiss Barna késkészítő, fegyverkovács kiállítása munkanapokon megtekinthető
9-16 óráig az Alkotóházban.

film címe

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
7, 8, 9, 10
11, 12, 13
14, 15, 16, 17

A naplemente ragyogása
Átejtve
7 vérfagyasztó nap
Hitler kontra Picasso
Maja, a méhecske – A mézcsata
Veszett vidék
Örökség
Kim Dzsongil bemutatja
Jurassic World: Bukott birodalom
Sztálin halála
Túl szexi lány
Nem vagyok sorozatgyilkos
Szupercella 2
Férfikor
Sicario 2 – A zsoldos

18, 19, 20
21, 22, 23, 24
25, 26, 27
28, 29, 30, júl.1
júl.2, 3, 4

dimenzió

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

2018. május

Barta Léda Réka (Barta Zoltán – Kucián Réka Margit)

Házasságkötés
2018. május

5.
19.
26.
26.
30.

Vígh Attila – Lovász Mónika
Szoboszlai Zsolt – Horváth Judit
Tihanyi Csaba – Erdei Renáta
Halász Szabolcs – Tóth Edina
Guszti Péter Csaba – Nagy Katalin

Elhunytak
2018. április

27. Szamek Mihály Pálné (Juhász Irma Etelka) (1953.)
29. Keczán Sándorné (Bodó Katalin) (1955.)
2018. május

1.
2.
3.
10.
23.
27.
27.

Monoszi Gyula Sándor (1948.)
Nádházi László Andrásné (Nagy Erzsébet Ilona) (1958.)
Pataki Ferencné (Válóczi Magdolna) (1941.)
Kótai Ferencné (Kis Margit Juliánna) (1946.)
Sziklai Lászlóné (Kállai Irén Mária) (1954.)
Göndör Sándor János (1950.)
Baranyó Balázs (1947.)

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség a nyári hírei
- Június, július és augusztus hónapban,
Diószegi nyár, napközis tábor 8-16 óráig a
Diószegi Kis István Református Általános
Iskolában.
- Július 2-6-ig, hétfőtől – péntekig Vakációs Bibliahét és Ifjúsági Hét, gyülekezetünk
szervezésében, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központban.
- Augusztus 6-12-ig, hétfőtől – vasárnapig
Ifjúsági Hét Balatonszárszón, a Református
Fiatalok Szövetségének szervezésében.
- Augusztus 16-21-ig, csütörtöktől – keddig Ifjúsági Hét Zamárdiban, gyülekezetünk
szervezésében.
- Szervezés alatt van: nyári gyülekezeti kirándulás.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

A Makk Kálmán Mozi műsora (június)
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INGYEN
CSALÁDI HD TV-CSOMAG,
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!
VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!
A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól,
a TV havi díja a hetedik hónaptól fizetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves
szerződéssel, e-számlával. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886
Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3,
FTTH és VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást
is tartalmazó Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig.
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

