Idén is táboroztak
Ebben az évben is megrendezésre került a napközi Erzsébet-tábor Berettyóújfaluban.
Városunkban több száz gyermek töltötte a nyári szünet egy
részét általános iskolájában,
ahol a sport, hagyományőrzés,
kézművesség, közösségépítés
témájához kapcsolódó színes
programok várták a fiatalokat.
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Országos Gyorspont
Bajnokság
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Képviselő-testületi
ülés június végén

2

Megnyílt a Bodorka NépmesePont
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Közalapítványok beszámolói, igazgatói pályázat elbírálása, közbeszerzési
eljárás megindítása és eredményének
megállapítása, valamint ingatlan eladásra vonatkozó versenytárgyalás
kiírása. Többek között ezek voltak
napirenden a június 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésen.

Támogatás a civil
szervezeteknek
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„A kő marad…”
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Megnyitotta kapuit a Bodorka NépmesePont városunkban. Az európai
uniós forrásból megvalósuló pályázati program keretében létrejött intézmény ünnepélyes megnyitójára június 22-én került sor.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Képviselő-testületi ülés június végén
Közalapítványok beszámolói, igazgatói pályázat elbírálása, közbeszerzési
eljárás megindítása és eredményének megállapítása, valamint ingatlan
eladásra vonatkozó versenytárgyalás
kiírása. Többek között ezek voltak
napirenden a június 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen.

kül, a kivitelező finanszírozásában készülne el a főépülethez, de ez anyagi okok miatt kikerült. A
beruházás és a kivitelező a műszaki átadás-átvé- megvalósítás azonban továbbra is lehetséges és
telt követően nyújthatja be az első részszámlát. a fürdő területe alkalmas arra, hogy egy közvetHagymási Gyula képviselő kiemelve az elő- len csatlakozással kialakítható legyen a szálló,
terjesztés alaposságát és a mindenre kiterjedő mely ráadásul így gyógy minősítést is kaphat.
informalitását, felhívta a figyelmet arra, elvárás, A jelenlegi hasznosításnál mindenképpen jobb
hogy a cserével érintett lámpatestek
egy köznevelési intézmény kialaközvilágítási szintje és a bevilágí- A 2797 lámpatest kítása a területen – szólt hozzá a
tott terület nagysága a jelenlegihez cseréje mellett a napirendhez Hagymási Gyula. A
közvilágítási hálózat képviselő egyebek között azon a
mérten ne csökkenjen.
A Vasút utca is szóba került a na- bővítés is indokolt
véleményen volt, a közeljövőben
A városházán a Berettyóújfalu Városért, Beret�- pirend kapcsán, ahol jelenleg nincs közvilágí- nem várható nagy kapacitású szálloda építésére
tyóújfalu Város Sportjáért, az Önfenntartás és a tási lámpa. Muraközi István emlékeztetett arra vállalkozói kedv, inkább a kisebb mértékű fejlőBihari Múzeumért közalapítványok elmúlt évi – ahogy az előterjesztésben is szerepel és a ko- dés feltételezhető. Az ingatlanok értékesítéséről
munkájáról szóló beszámolókat fogadták el. A rábbi egyeztetéseken is elhangzott –, az egyéb szóló határozatot végül egy nem és egy tartóznapirend kapcsán Kovács Zoltán köszönetét képviselői bővítési javaslatok egy későbbi be- kodás mellett fogadták el, egy képviselő nem
fejezte ki a sportélet támogatóinak. A Herpály- szerzés alapját képezhetik. Az adott utca ilyen vett részt a szavazásban.
Team Kft. által végzett távhőszolgáltatási tevé- irányú fejlesztését pedig az is nehezíti, hogy az A „Zöld város kialakítása Berettyóújfaluban”
kenységről is olvashattak beszámolót a testület nem az önkormányzat tulajdona és az, eddigi című projekt keretében a város parkjainak feltagjai, melyet ugyancsak jóváhagytak az ülésen. többszöri megkeresésre sem reagált.
újítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményét
A Berettyó Kulturális Központ igazgatói pá- Nem fogadták el a képviselők egy vállalkozás is jóváhagyták a jelenlévők. Az értékelési szemlyázatának elbírálása is megtörtént. A kiírásra 14,5 millió forintos ingatlan vételre szóló fel- pontok alapján a sorrendben a legjobb ár-érték
a jelenlegi igazgató, Kállai Irén nyújtott be pá- ajánlását, mely a Dózsa György út és a Bocskai arányt tartalmazó ajánlatot az S-TÉR Kft. adta.
lyázatot, melyet egy háromfős véleutca kereszteződésében, a drogéria A Madarász utcai játszótéren a fából készült jáményező és szakbizottság mellett a A Berettyó Kultu- melletti területre vonatkozott és tékelemek, eszközök elavultak, tönkrementek,
közalkalmazotti tanács is értékelt és rális Központ igaz- kártérítés jogcímén kér az önkor- balesetveszélyesek. A testület úgy határozott, a
javasolt a poszt betöltésére. A kép- gatói pályázatának mányzattól. Erre azonban az elő- jelenlegi játékok elbontását követően az önkorviselők titkos szavazáson tizenkét elbírálása is meg- terjesztés szerint nincs jogi alapja, mányzat jövő évi költségvetésének terhére új
történt
igen szavazattal támogatták, hogy
hiszen a 10 éve megvett ingatlan játszóteret építenek.
Kállai Irén töltse be a következő öt évben is a vásárlásakor már érvényben volt az a Helyi A képviselő-testület még a márciusi ülésen haBerettyó Kulturális Központ igazgatói állását. Építési Szabályzat, mely ezen a területen nem tározott arról, a termálliget gyógyvizes fürdő
Berettyóújfalu Helyi Esélyegyenlőségi Prog- enged beépítést.
fejlesztéséhez szükséges önkormányzati önerő
ramjának elfogadásáról is döntöttek. Ez a doku- A Csónakázó tóval szomszédos, egykor kerté- biztosítására 190 millió Ft összegű fejlesztési
mentum amellett, hogy a hazai és uniós forrá- szetként funkcionáló ingatlanra vonatkozó vé- hitel felvétele érdekében tárgyalásokat folytat
sok lehívásához elengedhetetlen, a 2018-2023 teli ajánlattal kereste meg a várost a Tiszántúli pénzügyi szolgáltatókkal. A most tárgyalt előközötti időszak azon intézkedéseit fogalmazza Református Egyházkerület. Az egyház az orszá- terjesztés a beérkezett ajánlatokat tartalmazta.
meg, mely a településen élő hátrányos helyzetű gos óvodafejlesztési programjának részeként Az értékelés szerint a Tiszántúli Takarék Takacsoportok jövőbeni kilátásait, sorsuk jobbítását a Szivárvány Református Óvodát új épületben rékszövetkezet 10 éves futamidőre vonatkozó
helyezné el, melyre ez a telek megfelelő lenne. ajánlata a legkedvezőbb. Az előterjesztés melszolgálja.
Előterjesztés volt a képviselők előtt a közvi- Az értékesítés csak versenytárgyalás útján tör- lett egy nyilatkozat is volt, mely egy kötelelágítási lámpatestek korszerűsítése tárgyában ténhet, jelen esetben azzal a kikötéssel, hogy zettségvállalás volt a kórház részéről. Az intézkiírandó közbeszerzés megindításáról. Egy azon csak köznevelési intézmény létesíthető. mény főigazgatója és gazdasági igazgatója által
korábban készült tanulmánytervre hivatkozva Az ingatlanforgalmi értékbecslés megtörtént – aláírt dokumentum szerint a gyógyászati részt
a dokumentum szerint – melyet egy átfogó fel- mondta Muraközi István –, így nettó 59,5 millió telephelyként kívánja működtetni és vállalja a
mérés előzött meg a település közvilágítási há- forintos induló áron kerülne meghirdetésre az szerződéskötést az önkormányzattal. Az önkorlózatáról – energiatakarékosság szempontjából ingatlan. A polgármester hozzátette, így a je- mányzat költségvetésébe be kell építeni a hitel
elavult a jelenlegi rendszer. Ezt LED technoló- lenlegi óvodaépület és az ugyancsak új helyre törlesztő részleteit, mely negyedévente 5 millió
giával üzemelő lámpatestekre javasolja cserélni. költőző szomszédos zeneiskola épülete együtte- forintos összeg, de ezt várhatóan a kórháztól
A 2797 lámpatest cseréje mellett a közvilágítási sen is értékesíthető lenne, növelve a város be- és a Herpáy-Team Kft-től kapott többletforrás
fedezni fogja – mondta Muraközi
hálózat bővítés is indokolt, összesen 33 új lám- vételeit.
pával. Ezeket a helyszíneket képviselői javaslat- A fürdőfejlesztéshez kapcsolódó te- A jelenlegi haszno- István. Így ez nem jelenthet megra választották ki. A jelenlegi rendszer évi bruttó rületként van fenntartva az eladásra sításnál mindenkép- terhelést a város költségvetésének
52-53 millió Ft-os üzemeltetési költsége teljes szánt ingatlan – jelezte hozzászólá- pen jobb egy köz- – tette hozzá. A képviselők hos�egészében az önkormányzatot terheli. Az előter- sában Szántai László. A képviselő nevelési intézmény szas tárgyalás után végül 12 igen
szavazattal elfogadták a határozati
jesztés szerint a modern LED technológia kiépí- szerint a város legértékesebb ingat- kialakítása
javaslatot, mely szerint a fejlesztési
tésével kb. 55%-os költségmegtakarítást lehetne lanai közé tartozik ez a két helyrajzi
realizálni. Dr. Körtvélyesi Viktor kiegészítése számon nyilvántartott terület és várhatóan a kö hitelszerződést a kormányzati hozzájárulást köarról szólt, az új technológiának köszönhetően a zeljövőben megvalósuló fejlesztéssel pedig akár vetően köti meg a pénzintézettel.
költségmegtakarítás lehetővé teszi a beruházási egészen más jelentősége is lehet az ingatlannak, Az ülés végén több szempontból is szóba került
költségeknek kizárólag az elérendő megtakarí- mint amit most látunk – fogalmazott. Murakö- az autóbusz-állomás. A kerékpártárolók hiánya
tásból történő refinanszírozhatóságát, ugyanis zi István szerint az esetleges értékesítéssel a mellett szó volt a környéken tapasztalható rossz
a nyertes ajánlattevő részére 12 éves futamidő fejlesztés nem lehetetlenül el, ugyanis a fürdő közbiztonsági helyzetről és a rongálásokról. Az
alatt kerülne megfizetésre a beruházás összege. gyógyászati célú fejlesztési terveiben csatlako- észrevételt természetesen továbbítják a rendőrK.Zs.
A jegyző hozzátette, önkormányzati önerő nél- zott volna egy 25 szobás apartman szálló is a séghez és a polgárőrséghez.

Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2018. (I. 25.) önkormányzati határozatával a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. július 30. (hétfő) napjától – 2018. augusztus 17. (péntek)
napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Berettyóújfalui Polgármesteri

Hivatal csökkentett köztisztviselői létszámmal ügyeletet tart. Ügyfélfogadás kizárólag hétfőn 8-11 óráig, illetve csütörtökön 13-16 óráig
lesz, más időpontokban szünetel. Az azonnali ügyintézés kizárólag az
anyakönyvi ügyekre korlátozódik. Megértésüket tisztelettel köszönjük!
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
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Városunk LEG-jei
A LEGEK napja alkalmából jutalmazták a városban lévő valamennyi
általános és középiskolás diákokat,
akik valamilyen kimagasló tanulmányi vagy sport eredményt értek el.
Az intézmények vezetői mellett Bónácz János
alpolgármester adta át az elismeréseket. – A
rendezvény egy régi hagyományra tekint vissza
városunkban, néhány év kihagyás után 2015ben újra elkezdtük a megrendezését. A kiváló

tanulmányi és sport teljesítményt felmutató
diákok egy összehajtogatható kis hátizsákot
kaptak, amely tartalmazott többek között fagylalt utalványt és a Bihar Termálliget Strand
és Termálfürdőbe szóló belépőt is – mondta
Bónácz János, Berettyóújfalu alpolgármestere.
Idén a büszke tanárok és szülők körében több
mint 150 diák megyei és országos versenyen
megszerzett eredményét ismerték el emléklappal a vakáció megkezdése előtt. A délutánt a
Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulóinak moldvai Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója –
népdalcsokra, illetve Németh Marietta – a II. énekével tette teljessé.
GyT

Megújul a Civil Udvar
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretein belül felújítás és fejlesztés vár a Berettyóújfalui Civil Udvarra bruttó 35 millió
forint összértékben.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában
megfogalmazott és ezzel kapcsolatos közzétett
helyi pályázati felhívás ismertetése okán tartottak sajtótájékoztatót június 20-án a Polgármesteri Hivatal Kabinet-tárgyalójában.
Bónácz János alpolgármester a Berettyóújfalui
Helyi Akciócsoportot mutatta be, amelynek
nagy szerepe van abban, hogy a Civil Udvar
is megújulhat. A HACS által kiírt pályázatok
célja, hogy a város hosszú távú közösségi és
kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon
valósuljon meg. – A Berettyóújfalui Helyi
Akciócsoport 2016. május 25-én alakult meg
az önkormányzat vezetésével, 12 fővel, a közszféra és civil szervezetek képviselőivel, valamint a vállalkozói szektorral. Ezt követően egy
széleskörű, társadalmi egyeztetésre került sor,
ahol egyfajta ötletbörze kezdődött el azzal kapcsolatban, hogy ezt a pályázati forrást milyen
programokra, infrastrukturális fejlesztésekre
fogjuk tudni felhasználni a jövőben, ha nyer a
pályázatunk. Eljutottunk oda, hogy a kilenc fel-

hívásból az első kulcsprojekt – amely a Civil
Udvar felújítására irányul – pályázati kiírása
elkészült. 35 millió forintos keretösszeget tudunk biztosítani ebből a forrásból a felújításra.
250 millió forint érkezik és áll rendelkezésre a
HACS-nak, amely rendezvényekre, infrastrukturális fejlesztésekre fordítható. Ez egy olyan
pályázati lehetőség a civilek számára a városban, amelyre Berettyóújfaluban még soha nem
volt példa, hiszen ilyen mértékű források lehívására még nem volt lehetőségük a civil szervezeteknek – mondta el Bónácz János. A HACS
konzorciumvezetője szerint egy olyan valódi,
civil, közösségi színtér fog létrejönni a településen, amely – mind az itt élőknek, mint az ide
látogatóknak – számos más kikapcsolódási lehetőséget fog nyújtani és sok színes, változatos
programmal színesíteni fogják városunk életét.
Tikász Ferenc munkaszervezet-vezető a Civil
Udvart érintő felhívás részleteit és az intézményre váró felújításokat ismertette. – A mai
sajtótájékoztatóval egy időben felkerült a honlapra „A Berettyóújfalui Civil Udvar – közösségi tér felújítása, fejlesztése kulturális rendezvények megvalósítása érdekében” c. felhívás a
hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt. A
pályázat augusztus 1-jét követően benyújtható.
Erre a közleményre csak Berettyóújfalu Város

Önkormányzata pályázhat, mint a Civil Udvar
jelenlegi fenntartója. Ebbe a felhívásba a létesítmények fűtési rendszerének korszerűsítése,
elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása, épületfödém hőszigetelésének kialakítása, az udvar külterületi részének térburkolat
javítása, kialakítása, zöldfelület fejlesztése, közösségi bútorok, kinti világítás megoldása tartozik bele. Szeretnénk, ha 2018. december 31-ig
a város tudná teljesíteni a felújítást – mondta el
Tikász Ferenc.
A CLLD-s felhívásokra kizárólag berettyóújfalui székhelyű civil szervezetek pályázhatnak. A
város és a HACS célja, hogy ez a projekt minél
hamarabb megvalósuljon, mivel erre a pályázatra fog épülni az összes többi felhívás és nagy
része a Civil Udvarban fog létrejönni. Sz.M.

Július elején kezdődik a körforgalom felújítása
Az önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a rendőrség, az
Észak-magyarországi Közlekedési
Központ és a jelenleg is a 47. sz. főút
berettyóújfalui szakaszának felújítását végző vállalkozás képviselőinek,
szakembereinek részvételével tartottak egyeztetést a hamarosan kezdődő
körforgalom felújítással és a Beret�tyó-hidat érintő rekonstrukcióval
kapcsolatban.
A kivitelező cég képviselője ismertette a különböző ütemben elvégzendő munkálatokhoz igazodó forgalomelterelést és várható korlátozásokat. Elhangzott, a július másodikán kezdődő,
40 napig tartó felújítás folyamán részlegesen
zárnák le a csomópont egy-egy szakaszát és jelzőőrös forgalomirányítás mellett engednék át a
gépjárműveket. Nagyobb lezárás két munkafolyamatot, az aszfaltmarást és a kopóréteg elkészítését érinti, de ezeket vasárnapra időzítik, ha
szükséges, esti munkavégzéssel. Abban a jelen-

lévők egyetértettek, a hatalmas forgalmat lebonyolító körforgalom felújítása okozni fog torlódásokat, mely érinti a nemzetközi forgalmat és
a városból kifelé vagy befelé tartó gépkocsikat
is. Utóbbiakat a 42-es főútra terelik el. A rendőrség is fokozott jelenléttel segíti a forgalom lebonyolítását, ezt segítik az ideiglenes elterelést
jelző kiegészítő táblák és a jelzőőrök is. A körforgalom felújítása során a belső körívnél és az
elválasztó szigeteknél cserélik a szegélyelemeket. A külső körívnél burkolt padkát építenek.
A körpályán és a csatlakozó ágakban a burkolat
profilmarását követően két réteg aszfaltot dolgoznak be és a meglévő szalagkorlátot szintbe
helyezik. A kivitelező az útjelzéseket felfesti és
kihelyezi a kerékpáros átvezetésekhez kapcsolódó jelzőtáblákat is. A felújítás ideje alatt 30
km/h sebességkorlátozásra, előzési tilalomra,
jelzőőrös forgalomirányításra lehet számítani.
Továbbra is marad az ideiglenes forgalomelterelés a Berettyó-hídon is. A munkák során derült
ki, hogy szükséges a baloldali hídfők szárnyfalait, a teljes konzolszerkezetet elbontani és újraépíteni, ezzel együtt a berettyószentmártoni
hídfő szárnyfal vasalatának megerősítése is.

Ezek a szerkezeti elemek a háttöltés oldalirányú
megtámasztására és a gyalogjárda teherviselésére szolgálnak. Szoták Zoltán, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatója elmondta, az
előre nem látható körülmény miatt módosítani
fogják a keretmegállapodást a kivitelezővel. A
tervek elkészülte után a cél az, hogy minden
szükséges beavatkozást elvégezhessenek a híd
felújítása során, de az már látható, hogy a főút
felújítással a híd nem készül el. Az is elhangzott, amennyiben már nincs szükség félpályás
útlezárásra a hídon, mindkét oldalon engedik a
forgalmat.
K.Zs.
Fotó: KHSz
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Megnyílt a Bodorka NépmesePont

Megnyitotta kapuit a Bodorka
NépmesePont városunkban. Az európai uniós forrásból megvalósuló
pályázati program keretében létrejött intézmény ünnepélyes megnyitójára június 22-én került sor.
A megjelenteket elsőként Bónácz János köszöntötte, aki a város üde színfoltjának nevezte a
Bodorka NépmesePontot, ami a régmúltat idézi
fel az ide látogatókban. Berettyóújfalu alpolgármestere szerint a település életében nagy szerepet fog betölteni az intézmény. Az országos
14-ből Hajdú-Bihar megyében két településen
– Berettyóújfalu mellett Debrecenben – alakul
népmesepont – mondta el Kolozsvári István. Az
intézmény szakmai vezetője hozzátette: a hazai népmesekincsre alapozva egy szerteágazó,
mind közművelődési, mind pedagógiai módszereket alkalmazó programot tudnak megvalósítani a városban. – Az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programnak találtuk meg a felhívását,
ami népmesepontok létrehozását célozta meg.
Nagyon fontos, hogy az élő szavas mesemondás, az eredeti mesék, történetek, legendák,
mondák, akár balladák és más népköltemények
gyűjtése, valamint hasznosítása a pedagógiai

munkában, illetve a közművelődésben felszínre
kerüljön. Első körben két népmesetábor avatja
fel az épületet. A népmesepont célközönsége
elsősorban a gyerekek, közülük is az óvodások
és az alsó tagozatos általános iskolások, de a
különböző programokban minden korosztályt
igyekszünk megszólítani – nyilatkozta Kolozsvári István.
Az intézményt Kolozsvári-Donkó Rebeka és
Rácz Anikó vezetők mutatták be. – A Bodorka
NépmesePontnak két nagyobb egysége van,
amit a pályázat előírt nekünk. Egyik egy mesei
tér, másik egy foglalkoztató helyiség, amit mi
úgy írtunk ki, hogy játszó-tér. Előbbi lényege,
hogy olyan elemeket jelenítünk meg a függönyökön, tárgyakon, amik a népmesék világát
idézik. Itt minden átrendezhető, kicserélhető
annak megfelelően, éppen mit szeretnénk megjeleníteni. A játszó-téren helyet kapott egy mini

Szilágyi Péterre
emlékeztek

A Fúvószenekarért Alapítvány
Kuratóriumának
szervezésében
Szilágyi Péter igazgató-karnagyra emlékeztek június 9-én. Ötödik
alkalommal is megtelt a városi zeneiskola udvara, ahol a jelenlévők
együtt gondoltak vissza a fúvós
zene nagy művelőjére.

XII. Vass Lajos Népzenei Verseny
Népzenétől volt hangos a Nadányi
Zoltán Művelődési Ház színházterme június 9-én. A „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya” címet
viselő XII. Vass Lajos Népzenei Verseny berettyóújfalui középdöntőjére
negyven fellépő érkezett az ország
több pontjáról, hogy megszerezze a
kiemelt arany fokozatot.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben
alakult azzal a céllal, hogy a népdalköröket, hangszeres énekes szólistákat és citera
együtteseket összefogja, egy kicsit támogassa, szervezze a rendezvényeket, versenyeket,
táborokat, továbbképzéseket. Ugyanebben az
évben indult el a Vass Lajos Népzenei Verseny is. – Ez egy felmenő rendszerű, kétéves

színpad, asztalok, székek, ahol a gyerekekkel a
kézműves foglalkozásokat tartjuk majd, a drámapedagógiai és különböző mesefeldolgozásokat játsszuk majd el. A berendezési tárgyak több
ember keze munkáját dicsérik. Segítségünkre
voltak a Bihari Népművészeti Egyesület alkotói fa- és textilmunkákkal, batikolt kiegészítőkkel – mondták el. Szeptembertől pedig iskolás
gyermekeknek – kiajánlás és egyeztetés alapján
– szakköri foglalkozásokat fognak tartani.
A pályázat keretein belül három évig tart a megvalósítás és még ugyanennyi a fenntartási idő.
A Bodorka NépmesePont vezetői szeretnék, ha
nem csak ezt a hat évet töltenék a Bihari Múzeum egykori épületében, hanem egy fenntarthatóvá tett és hosszú távon működő, új, közösségi
színtér lenne az intézmény a város életében.
A megnyitót Nagy Zsombor mesemondása és
Balog Aliz éneke tette teljessé. Az ünnepélyes
átadás után az első csoport már birtokba is vette
a Bodorka NépmesePontot. A kisebbeket kézműves foglalkozás várta a játszó-téren. Sz.M.

megmérettetés. Az első esztendőben zajlanak
a regionális elődöntők, ezt követően az öt országos középdöntő, majd novemberben kerül
sor a Kárpát-medencei döntőre. Több ezer
dalos mérettette meg magát az elődöntők során határon belül. Határon túl csatlakoznak az
ottani magyar szervezetek által megrendezett
versenyek és ott kerül kiválasztásra az a nyolctíz csoport szólista, akik jöhetnek a budapesti
döntőbe. Két kategóriában – gyermek-ifjúsági
és felnőtt – lehetett jelentkezni a népzenei minősítőre – mondta el Horváthné Bakos Ilona. A
Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyettese hozzátette: határon túl nagyon magas színvonalon képviselik a magyar népzenét, a mai
Magyarország területén a táncházmozgalom
kiemelendő. Emellett azok a népdalkörök és
művészeti iskolák, akik bevezették programjukba a népzeneoktatást, autentikusabban őrzik a hazai népzenét. Ezeken a helyeken nagy
figyelmet fordítanak arra, hogy valóban az
eredeti, már kissé feledésbe merült dallamokat
hozzák vissza a köztudatba.
A berettyóújfalui középdöntőn indulók Vass
Lajos arany és kiemelt arany fokozatot érhettek el. Azok a résztvevők, akik kiemelt arany
minősítéssel gazdagodtak, a Vass Lajos Népzenei Verseny november 17-i, Kárpát-medencei döntőjébe jutottak tovább.
Sz.M.

Az ünnepi alkalmon Dr. Csikota József, a
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
WASBE-Tagszervezet elnöke tartott emlékező beszédet. Az egyetemi adjunktus Berettyóújfalu meghatározó egyéniségének nevezte
Szilágyi Pétert, aki mindig sikerre vitte fúvószenekarát és olyan értéket teremtett a városban, amit kötelességünk továbbvinni. Az Artisjus- és Hidas Frigyes-díjas fúvóskarmester
azt is hozzátette, az igazgató-karnagy végtelenül fontos örökséget hagyott maga mögött,
amit nagy kihívás folytatni. Emellett néhány
személyes emlékét is megosztotta Szilágyi
Péterről a megjelentekkel.
A visszaemlékezés után a Szilágyi család tagjai, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának,
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, a Berettyó Kulturális Központ, valamint a város
más intézményeinek képviselői helyezték el
koszorúikat és virágaikat Szilágyi Péter szobránál. Az eseményen elhangzott, hogy legközelebb 2023-ban tartanak hasonló ünnepséget
a karmester tiszteletére. A megemlékezést
a Városi Zeneiskola tanulóinak és Hegedűs
Imre vezényletével az Ifjúsági Fúvószenekar
Sz.M.
tagjainak zenejátéka tette teljessé.
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„A kő marad…”
A város kórházában tüdőgyógyász
és belgyógyász orvosként dolgozó
Dr. Kiss Kálmánnak nyílt kiállítása
„A kő marad…” címmel június 19én a Bella Costa Étteremben. A cím
Wass Albert: Üzenet haza című versének egyik részletéből származik,
üzenve ezzel, hogy legyünk hűek önmagunkhoz és hazánkhoz is.

A kiállítást Dr. Szénási György főorvos nyitotta meg, illetve Kocsis Csaba működött
közre. – Marosvásárhelyen születtem, ott is
érettségiztem. A festészet iránti vonzalmamat
középiskolai tanáraimtól kaptam. Később, az
orvosi egyetem elvégzése után a festészet a
hobbimmá vált. Harmincegy éve települtünk át
a családommal Berettyóújfaluba, azóta az itteni kórházban dolgozom. Képeimen igyekszem
önálló kifejezésmódot találni, elsősorban a tájképfestészet érdekel. Képeim nosztalgikusak, vosa. Az érdeklődők augusztus végéig tekintAz Erdélyből származó festő képein a haza nem valós tájak. Saját gyerekkori élményeim hetik meg az étterem falain a 32 képből álló
tájának szeretete és nyugalma fejeződik ki. képei – mondta Dr. Kiss Kálmán, a GTIK or- kiállítást.
GyT

Határmezsgyén

89. Ünnepi Könyvhét

Kovács Krisztián lelkipásztor Határmezsgyén című könyvének bemutatóját tartották június 6-án. A kötetet Kis Dávid lelkipásztor mutatta
be, illetve Kolozsvári István presbiter beszélgetett a szerzővel.

Sándor Zeréndné és Koszorús Edit
zongorajátéka, valamint Kovács
Adél versszavalata nyitotta a 89.
Ünnepi Könyvhetet városunkban.
A könyvfesztivál hazánk egyedülálló kulturális rendezvénysorozata. A
Sinka István Városi Könyvtárban
június 4-én megrendezett író-olvasó
találkozón Muraközi István köszöntötte a jelenlévőket.

A kötet témája: a református egyház helyzete a történelmi örökség és megújulás esélyei
között az 1989-90-es években a rendszerváltást követően.
– Ez a könyv eredetileg a doktori disszertáci-

óm volt és a rendszerváltást követő magyarországi teológiai helykeresésnek a summája
akart lenni. Pontosabban egy próbálkozás arra
nézve, hogy szülessen egy összefoglaló munka a rendszerváltást követő teológiai témákról,
egyházi útkeresésről. Azt gondolom, nagyon
sok ponton sikerült relatív újat hoznom legalábbis olyan szempontból, hogy a meglévő
teológiai forrásokat kifejezetten a rendszerváltásra vonatkoztassam – mondta Kovács Krisztián református lelkipásztor. A szerző szerint
egy korszakváltásról írni nagy kihívás, egyházi
környezetben még inkább. De megéri, hiszen
a múlt örökségének megismerése segít a jövő
GyT
lehetőségeinek felfedezéséhez.

Berettyóújfalu polgármestere elmondta, a
könyvhét egy remek alkalom arra, hogy a
kiadók, terjesztők be tudják mutatni köteteiket a közönségnek. Az író-olvasó találkozón
Uri Dénes Mihály kritikus Gerlóczy Márton
íróval beszélgetett. A Budapesten élő szerző amellett, miért döntött az írás mellett,
arról is beszélt, milyen jelentősége van az
ünnepi könyvhétnek. – Felhívjuk a figyelmet az olvasás és az irodalom fontosságára.
Az íráson kívül nem értettem máshoz, első
könyvem pontosan 15 éve jelent meg. Ezen
az alkalmon a tavaly ősszel megjelent Altató című családregényemet mutattuk be, ami
elsősorban a saját anyai ágam – nagymama,
déd- és ükanya – asszonyairól szól – mondta
el Gerlóczy Márton, aki új kötetén dolgozva
beleveti magát az apai ág felkutatásába. A beszélgetés végén Uri Dénes Mihály négy kérdést tett fel a közönségnek, a leggyorsabban
válaszolók ajándékban részesültek.
Az Ünnepi Könyvhéthez 17 éve kapcsolódnak a Gyermekkönyvnapok. Ennek kapcsán
június 5-én Kiss Attila író érkezett a városi
könyvtárba. A Csömörön élő szerző tíz éve
már járt Berettyóújfaluban, előadásának témája mellett arról is kérdeztük, miért fontos a
mai világban, hogy a gyerekek olvassanak. –
Lehetséges, hogy sok információ fent van az
interneten, de azért még nincs fent minden.
Tudás és talán érzések, amik le vannak írva
a könyvekben, ezek még mindig csak innen

Az író-olvasó találkozón Uri Dénes Mihály kritikus Gerlóczy Márton íróval beszélgetett

sajátíthatóak el. Nem árt, ha az ember sok szituációt már a művekből megismer – nyilatkozta Kiss Attila, aki 16 évvel ezelőtt kezdett
el írni. A szerző Altináj című könyvével kapcsolatban érkezett az író-olvasó találkozóra,
egy egy órás amatőr némafilmet hozott el a
gyerekeknek, amely őseink életét vázolja fel
a születéstől a halálig. A vetítés közben saját
szerzeményeire utalt, amik ezzel a témával
függnek össze. Az előadás végén pedig a
magával hozott lovas- és íjászfelszereléseket
mutatta be a kisebbeknek.
Az író-olvasó találkozók zárásaként néhány
szerencsés Gerlóczy Márton: Altató és Kiss
Attila: Altináj című köteteivel gazdagodott.
Mindkét rendezvényt a Nemzeti Kulturális
Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Kollégiuma támogatta.
Sz.M.

Június 5-én Kiss Attila író érkezett a városi könyvtárba

A nemzeti összetartozás napja
A Nemzeti Összetartozás Napján az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezést ebben az évben is a Fráter László teremben tartották. Közreműködött Meleg
Vilmos színművész verssel, Kocsis Csaba dallal. Fráter László alispán emléktáblájánál Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyó Kulturális Központ vezetői és a város intézGyT.
ményeinek képviselői koszorút helyeztek el.
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Idén is táboroztak
a város általános
iskolásai
Ebben az évben is megrendezésre
került a napközi Erzsébet-tábor Berettyóújfaluban. Városunkban több
száz gyermek töltötte a nyári szünet egy részét általános iskolájában,
ahol a sport, hagyományőrzés, kézművesség, közösségépítés témájához
kapcsolódó színes programok várták a fiatalokat.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában június utolsó két hetében 50-50 tanuló vett részt
az Erzsébet-táboron. Emellett 42 fő a Balatonra is eljutott a program keretein belül. Minden
évben megszervezik az Erzsébet-tábort a tanintézményben, ahol gondot fordítanak a közösségfejlesztésre, az egészséges életmódra, a ki-

2018. július
rándulásra és kihasználják a helyi adottságokat,
ezáltal a gyermekek megismerik településük
értékeit. Az érdekes és különféle programok
között sportversenyek, fagyizás, kirándulás a
Nyíregyházi Állatparkba, városnézés kisvonattal, bobozás és buborék show szerepelt.
A József Attila Általános Iskolában nagy hagyománya van az Erzsébet-tábornak. Hazánkban elsőként ebben a tanintézményben került
megrendezésre a próba tábor és a berettyóújfalui iskola programja az ország más oktatási
intézményeiben is mintául szolgált. A tábor
megvalósítására majdnem három millió forintot nyert az általános iskola. Június 25-e és
július 6-a között 160 diák vett részt a programokon. A fiatalok a bobozás és kisvonatozás
mellett mesedélutánon, solymászbemutatón,
a debreceni Kerekerdő Élményparkban, gyermek aerobik, illetve néptánc foglalkozáson
jártak, gyümölcssalátát készítettek, gyertyát
mártottak, valamint lúdtollal írtak.
Második éve rendezte meg saját oktatási intézményében a tábort a Széchenyi István Tagiskola, ahol úgy látták, a szülők szeretnék, ha
gyermekeik hasznos, tartalmas szabadidővel
gazdagodnának a nyári szünidőben. A szervezők változatos, a gyerekek érdeklődésének és
életkorának megfelelő programokkal készültek. A tanulók – elsőtől hetedik osztályig – többek között játékszigeteket építettek, a Hortobágyon lovasbemutatón vettek részt, moziban és
strandon jártak , sziklakertet építettek.
A Hunyadi Mátyás Tagiskola három hetes Erzsébet-táborán idén több mint 250 diák vett
részt. Az intézmény negyedik alkalommal
szervezte meg a tábori programokat, az első
turnusra 98, a másodikra 78, a harmadikra 75
tanuló jelentkezett. A tagiskola növendékei
debreceni, hortobágyi és bojti kiránduláson,
mozi- és múzeumlátogatáson, strandoláson,
kerékpártúrán, íjász-, illetve sportbemutatókon
jártak. Emellett kézműveskedés, társasjátékozás és léghokizás is várta a fiatalokat.

Röviden

A négy állomásos Zenés Nyári Esték
programsorozat első részeként az ír és
skót zenét játszó M.É.Z. együttes adott
koncertet a Nadányi Zoltán Művelődési
Házban június 30-án. A négy tagból álló
Meg nem Értett Zenekar 1988-ban alakult. Az este folyamán ír és skót tradicionális dallamokat, balladákat, kocsmadalokat hallhatott a közönség.

Minden Erzsébet-táborban a színes és tartalmas programok mellett naponta – 8 és 16 óra
között – négyszeri étkezést biztosítottak a gyerekeknek és az egészséges táplálkozás alapelveire próbálták nevelni őket.
Sz.M.

Nyolcadik Bajnóca
néptánctábor

Nyolcadik alkalommal rendezte
meg a Bajnóca Néptánc Egyesület
táborát az együttes tagjai számára.
A 3 és 17 év közötti gyerekek idén
kifejezetten helyi táncokat tanulhattak az egyhetes néptánctábor
ideje alatt.
Turzó Renáta, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke elmondta, a tábort minden évben
azzal a céllal rendezik meg, hogy a következő évi minősítőkre előre dolgozzanak.
– Előre elkezdtük azokat a táncanyagokat
tanulni, amik jövőre és az év végi műsorunkon színpadra kerülnek. Az augusztus
17-21-e közötti nemzetközi fesztiválra, az
őszi gyermek néptánc szólóversenyre és a
december 15-i évzáró előadásunkra készültünk. Utóbbi ebben az évben rendhagyó
esemény lesz, mivel helyi táncanyagokat
viszünk színpadra és e köré fog épülni az
egész hetes program. A kultúrházban lesz
egy viselet kiállítás és rendkívüli néptáncórákat is fogunk hirdetni az iskolákban
– nyilatkozta Turzó Renáta. A napközi jellegű táborban – reggel 8 és 16 óra között
– a gyerekek szentpéterszegi oláhos szóló
és páros formáját, berettyóújfalui páros és
férfi, valamint váncsodi férfi táncokat tanultak. A fiatalok közül többen elmondták,
meglepődtek, milyen tánca van a városnak
és mennyi izgalmas dolog van benne.
A Bajnóca néptánctábor résztvevői Beret�tyóújfalu, Váncsod és Szentpéterszeg táncainak lépéseit sajátíthatták el felkészítő
tanáraik segítségével.
Sz.M.
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Célba ért a focitorna adománya
A Bihari Sebészet Alapítvány szervezésében áprilisban másodjára rendeztek jótékonysági focitornát, melynek
célja ezúttal két betegátemelő tálca
megvásárlása volt.
A labdarúgó torna amellett, hogy egy nemes
cél eléréséért jött létre, remek közösségépítő és kikapcsolódást nyújtó alkalom volt.
Az eseményen 220.000 forint pénzadomány
gyűlt össze, melyből az alapítvány megvásá-

rolta a betegátemelő lapokat. A rendezvényen
befolyó összegből évről évre olyan eszközöket vásárolnak, melyek segítik a betegellátást.
A beszerzett kórházi kellékek megkönnyítik
a páciensek mozgatását, a műtősöknek kevesebb erőkifejtéssel jár a betegáthelyezés. Az
átemelő kellékek nem minimum feltételei a
betegellátásnak, de az ilyen apró lépésekkel
lehet komfortosabbá, biztonságosabbá és fájdalommentessé tenni a betegek mozgatását – újabb célokkal újra megrendezik.
fogalmazott Dr. Kóti Csaba, a Bihari Sebészet A Bihari Sebészet Alapítvány egész évben
Alapítvány elnöke. A focitornát jövő tavasszal várja a felajánlásokat.
KHSz

Erdély, a csodák földje
A Határtalanul program keretében kirándulásra
indultunk 2018. május 24-e reggelén, 7 órakor.
A kiránduló diákok mosolyogva búcsúztak el
szüleiktől, testvéreiktől.
Első megállónk Erdély kapuja, a Királyhágó
volt. Bár az út nagyon hosszú volt, mindenki
nagyon jól érezte magát és végül csak megérkeztünk aznapi úticélunkhoz, a Tordai hasadékhoz. Ennél a látványosságnál sokunk
megdöbbent, mennyire szép is valójában. A
szurdok belsejében gyönyörű csermelyek,
virágok, állatkák és csobogó patak fogadott
bennünket. Ezt követően néhány óra múlva
Szováta belvárosában sétáltunk és megcsodáltuk a Medve-tavat.
Következő nap Gyergyószentmiklósra, a
Fapicom pékségbe látogattunk el. A tulajdonos házaspár, Szilágyi Sándor bácsi és felesége, Eta néni várt bennünket nagy szeretettel.
Megmutatták a munkafolyamatokat. Külön

érdekesség, hogy a Hajdú-Gabona lisztjéből
állítják elő termékeiket. Friss cipóval és péksüteményekkel, meleg kenyérrel láttak vendégül bennünket. A látogatás után a Csíksomlyói
kegytemplomban, a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelyén imádkoztunk. Ezután
felsétáltunk a nyeregbe, a csíksomlyói búcsú
helyszínére. A Szent Anna-tó varázslatosan
gyönyörű volt. Vize sötétzöld, zavaros. Következő nap a Piposz Birtokon találtuk magunkat.
A Birtok tulajdonosa, Tankó Zsigmond István
vezetett bennünket a körülbelül öt órás túrán
a csángók szent hegyére. A Szellő-tetőről gyönyörű kilátás nyílt a Kárpátokra. Fenn a tetőn
katonadobokat hallgattunk, illetve elénekeltük
gitárkíséret mellett a Székely himnuszt. A kimerítő túra után a birtokon lévő étteremben
kaptunk meleg ebédet.
Negyedik nap a híres Borszék forrásaiból ittunk, kóstolgattuk a vizet. Következő útvonalunk a Békás-szoroson át a Gyilkos-tó mellett
vezetett. Megmásztuk a tó fölé függőleges
sziklafallal emelkedő Kis-Cohárdot. A Gyilkos-tó legendájáról már olvastunk irodalom
órán. Érdekes volt élőben is megnézni, látni az
olvasottakat a hegy tetejéről. Meseszép helyeken jártunk ezen a napon is.
Az utolsó nap ellátogattunk a Parajdi Sóbányába és megálltunk Kolozsváron is. Miután
átjöttünk a határon, mindenki ujjongott, hogy
hazaérkeztünk. Berettyóújfaluban már vártak
a családtagjaink. Hálásak voltunk a különös
vakációért.
Felejthetetlen és örök emlékekkel gazdagodtunk ezalatt az öt nap alatt. Elmondhatatlanul
boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen a
kiránduláson.
Berek Nóra 7. osztályos tanuló

Emberi játszmák női és férfi hangokon
A „Csak egy est” keretében szórakoztató képzeletszínházi előadás
világított rá a családi problémákra
Janikovszky Éva: A lemez két oldala című könyvének segítségével. Az
estén Kárász Eszter és Elek Ferenc
színészek olvastak fel.
A Csak egy program megálmodója, Porkoláb
Gyöngyi elmondta, a család-anya-karrier programsorozat már három éve zajlik. – A „Csak
egy est” első vidéki rendezvénye volt ez, hiszen Debrecenben már három éve zajlik ez a
programsorozat. Az alapötlet, hogy egy nagy

aktuális és valós problémát, a családon belüli
gondokat hogyan lehet fiatalok körében feloldani. Janikovszky Évának A lemez két oldala
című könyve adta az alapötletet, amelyet két
színész adott elő a közönségnek. Nagyon sok
kérdéssel szembesülhettünk, humorral és nagyon sok gondolattal, amely ott van a mindennapjainkban és mindannyian küzdünk ezekkel
a problémákkal – mondta Porkoláb Gyöngyi, a
Csak egy program megálmodója. A csakegyno.
hu oldalon várnak minden véleményt, aki ezzel
kapcsolatban információt szeretne megosztani vagy kapni. A program célja, hogy a valós
családon belüli problémákat egymás körében
képesek legyünk nyíltan megoldani.
GyT

Házhoz vigyük a
Berettyó Kártyáját?
Már több mint 2400 kártya talált gazdára és
bízunk benne, a jövőben tovább bővül a kártyatulajdonosok és használók köre. Ennek érdekében július és augusztus hónapban 10-10
helyi diák végez diákmunkát napi 4 órában
a Berettyó Kulturális Központnál, segítve a
Berettyó Kártya ügyfélszolgálat mindennapi
munkáját. A diákok párokban járják a települést, otthonaikban, köztereken és közösségi
terekben is megkeresik a városlakókat, segítenek a kártyaigénylő lapok kitöltésében, illetve szükség esetén másnap vissza is viszik
a kész kártyákat. Szeretnénk, ha egy kérdőív
kitöltésében is minél többen elmondanák véleményüket a városról, annak kulturális életéről. Kérjük, fogadják bizalommal a diákokat,
akik a feladatra szóló igazolvánnyal igazolják
magukat. Töltsék ki minél többen a kérdőíveket papír alapon. Minden 18. életévét betöltött
állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező
személy INGYENESEN átveheti Berettyó
Kártyáját akár az ügyfélszolgálaton, akár a diákoktól, amelyhez most ajándékba adunk egy
kiadványt, melyben megtalálhatók Berettyóújfalu és környéke idei nagyrendezvényei,
turisztikai attrakciói mellett a Berettyó Kártya
elfogadóhelyek listája is.
Továbbra is várjuk a Szent István tér 11-ben
ügyfélszolgálatunkon is, ahol készséggel állunk rendelkezésükre szeptember 29-ig szombatonként is 8.30-14.30-ig.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda: 8-16:00,
csütörtök: 10-18:00, péntek: 8-12:00.
Email: berettyokartya@gmail.com,
telefon: 06-54/475-577.
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Tanoda és a sérültek világa
– műhelymunka

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-162016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésű projekt keretében szakmai műhelymunkát tartott,
amelynek a Berettyóújfalui Életre-való Életrevalók Szentmártoni Tanoda
adott otthont 2018. május 30-án.
A rendezvényre az ország több pontjáról érkeztek különböző tanodák képviselői. A program
zavartalan lebonyolítását a helyi tanoda pro-

Hír a KÖSZI-ből
A KÖSZI által üzemeltetett, diétás konyhán
dolgozó Dézsi Ferenc és Földesiné Dávid Ibolya szakácsok 2018 márciusában jelentkeztek
az idén 7. alkalommal megrendezett Országos
Közétkeztetési Szakácsversenyre. Felkészülésüket, jelentkezésüket Kathóné Papp Éva élelmezésvezető segítette.
A nevezéshez 3 fogásos menüt kellett készíteniük – mivel bio alapanyagot is használtak –
nettó 420 Ft-ból, melynek fényképeit, receptjét,
tálalási javaslatát és nyersanyag-kalkulációját
értékelte a zsűri. A munkatársaim által készített
ételsor – bár nem volt előírás, de mindennapi
munkájukat becsempészve, annak megfelelve –
teljes egészében allergénmentes volt.
A verseny kétfordulós volt, nagyon örültünk,
hogy a beküldött dokumentumok alapján a zsűri
a mi versenyzőinket is kiválasztotta az első 12
csapat közé, az országos döntőben történő szereplésre. A döntőre 2018. június 16-án a Buda-

jektmenedzsere, Bodnár Andrásné és szakmai
vezetője, Hajdú Zsolt biztosította. A köszöntőket és bemutatkozásokat követően egyszerre
több helyszínen indultak el a programok. A
Mozgássérültek és Látássérültek Egyesülete érzékenyítő programja során bemutatta a
mozgáskorlátozottak eszközeit, amelyet ki is
lehetett próbálni (fehér bot, kerekesszék), vakvezető kutya bemutatót tartottak, valamint a
sötét szoba segítségével próbálták szemléltetni a látássérültek, vakok élethelyzetét. Szász
Éva pszichológus felnőtt érzékenyítést tartott
a résztvevőknek. Karácsony Imréné, a HajdúBihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat berettyóújfalui tagintézmény-vezetője és egyben
gyógypedagógus tartott előadást „ A sérültek
világa” címmel. Szikszai Anita, az Oktatási
Hivatal szakértő munkatársa, gyógypedagógus
zárta a színvonalas rendezvényt, ahol a „Diagnosztikus eljárások és az SNI igényű gyerme-

kek tanodai fejlesztési lehetőségeit” mutatta be.
A nap folyamán a változatos programok mind
elméleti, mint szemléltető, gyakorlati előadásai, bemutatói egy más szemszögből, a sérült
embereken keresztül mutatta be a tanodát. Sok
hasznos információt hallhattunk ezzel kapcsolatosan a különböző tanodákból érkezőktől is. Az
előadók színvonalas felkészülése és tapasztalata segített eligazodni a felmerülő kérdésekben.
Napközben kötetlen beszélgetésekre is jutott
idő egy kávé, üdítő és szendvics mellett, ahol
nem csak szakmai, hanem baráti viszonyok is
kialakultak.
Fontos, hogy a tanodák egymással is szoros
kapcsolatot ápoljanak, támogassák és segítsék
egymást. Tapasztalataikat, szakmai tudásukat
egymás felé átadják, hiszen így tudnak közösen
fejlődni, előrehaladni, a hátrányos helyzetű tanulók érdekeit képviselni.

pesti Gazdasági Egyetem KVIK tankonyháján
került sor, ahol 20 adagban kellett elkészíteni az
ételeket 4 óra hossza alatt.
Versenyzőink az országos döntőn tisztességgel helytálltak, a nehéz körülmények ellenére
nyugodtan, hiba nélkül főztek, több zsűritagtól
dicséretet kaptak. Az ő konyharészük volt a legrendezettebb és a legtisztább.
Az idei évben elsőként gyermek zsűri is értékelt,
a versenyről készített TV riportban (http://rtl.
hu/rtlklub/hirek/350-forintbol-foztek-ebedet) a
gyermekek éppen a mi ételsorunkat kóstolták
és finomnak minősítették. A másik rövid hírben
(http://rtl.hu/rtlklub/hirek/finom-szuper-menzaetelek) Dézsi Ferenc munkatársamat kérdezte a
riporter. A döntőről kiadvány készül, melyben
a döntőbe jutott csapatok bemutatása mellett a
versenyen szereplő receptek, ételkészítési, tálalási leírások, ételek fotói szerepelnek majd.
Munkatársaim a versenyen elért kimagasló
eredményükkel erősítették intézményünk és
városunk jó hírnevét. A jelentkezésüket segítő

Kathóné Papp Éva élelmezésvezető nagyban
hozzájárult a szép eredményhez. Színvonalas munkájukért, kitartásukért, eredményükért
mindhármukat köszönet illeti. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk. Ezúton is gratulálunk és nagyon
jó egészséget kívánunk.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Madarak és Fák Napja túraverseny a Széchenyi István Tagintézményben
2018. június 1-jén már a14. alkalommal szervezte meg a tagintézmény a felső tagozatos osztályok közötti túraversenyt. Az osztályok térkép
alapján haladtak végig a Rétsziget-erdő területén kijelölt útvonalon, feladatmegoldásokkal is
számot adva a tanév során szerzett tájékozódási- és a természeti környezethez kapcsolódó ismereteikről. A tanulók a tanórai tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett összevont tanítási órák
keretei között őszi és tavaszi tanulmányi séták-,
jeles napokhoz kapcsolódó kerékpártúrák során

„testközelben” ismerkedhettek szülőföldjük öko
környezetének jelenlegi állapotával. Találkozhattak az évszázadok óta tájban élő ember természetátalakító munkájának pozitív és negatív
következményeivel, s miközben szülőföldjük
néprajzi és történelmi értékeivel is ismerkedhettek, erősödött bihari identitástudatuk.
A Széchenyi Tagintézmény éves ökoiskolai-,
környezettudatos nevelési programja a valóságos ismereteket és folyamatokat értő, aktív
személyiségek nevelését célozza, növelve a hatékonyságot a természetközeli sportágak (gyalog- és kerékpáros túrázás, fal- és sziklamászás)
intenzív élményszerző hatásmechanizmusaival.
A rendezvény vendéglátója az előző évekhez
hasonlóan a TIVIZIG szakaszmérnökség volt.
A megnyitót követően Vécsey Tibor szakaszmérnök részletes tájékoztatást nyújtott az intézmény működési és feladatellátási köréről, a
jövő fejlesztési irányairól, különös tekintettel a
tiszta víz tájban tartása és ésszerű gazdaságos

hasznosítása iránt kifejtett erőfeszítések fontosságáról. A túraútvonal teljesítése után az osztályok feladatlapok kitöltése útján számolhattak
be a Bihari-sík Tájvédelmi körzetről, a Rétsziget erdő kemény- és puhafa-, illetve lágyszárú
növénytársulásairól, az ott élő hüllő-, madár és
emlős faunáról, a tanév közbeni gyalogos és kerékpáros honismereti túrák során szerzett tapasztalataikról, továbbá kőzet és képfelismerésekkel
járulhattak hozzá osztályuk eredményességéhez.
Az ügyességi feladatok között szerepelt a célba
lövés nyíllal (Baranta Egyesület), célba dobás, a
szokásos famászás (Szirt Sport Egyesület) és a
mindig népszerű kötélhúzás is. A jókedvű versenyzést a 7. d osztály nyerte, de a többi résztvevő osztály is egy élménydús természeti környezetben töltött tanítási napot tudhatott maga
mögött. Köszönöm ezúton is a sikeres rendezvény lebonyolításában közreműködött egyesületek és szervezők, szaktanárok, osztályfőnökök
segítségét.
Szarka István tanár
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Eladó ingatlanok
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás útján együttesen történő értékesítéssel:

Látóúton Erdélyben
A Bihari Népművészeti Egyesület 44
tagja töltött 3 csodálatos napot a mezőségben.
Az EFOP 1.12.117. számú pályázati forrásból
valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást. Kolozsvárra szerveztük a szállást, innen első nap Válaszútra, a Kallós Alapítványhoz látogattunk el.
A gyönyörű gyűjteményben tagjaink érdeklődéssel hallgatták a tájegység viseletének, használati
tárgyainak jellemzőit. Rajzolták, fotózták a motívumokat, mintákat. Széken, Sípos István gyűjteményében Sári néni viseleteit fel lehetett próbálni,
majd a csizmagyűjteményt láthattuk és Pali Marci
bandájának muzsikájára táncolhattak.
Második nap Torockó népművészetével, kézművességével ismerkedtünk és ellátogattunk Nagyenyedre. A délutánt Kolozsvár nevezetességeinek
megismerésével töltöttük. A Házsongárdi temetőben megemlékeztünk Kallós Zoltánról, sírjára
koszorút helyeztünk.
A harmadik nap a mérai tájház gyűjteményét néztük meg, ahol egy bihari szűrt fedeztek fel az éles
szemű tagok, majd a Bivalymúzeumban hallgattuk meg az érdekességeket, néztük meg a szerszámokat. Hazafelé a Rézhegység szerpentines útján
jöttünk. Nagyváradon a vár megtekintése volt
a program. A kiránduló csoport tagjai a 11 éves
gyermektől a 80 éves korig sok élménnyel lettek
gazdagabbak.

Hrsz., cím

Művelési ág

terület

nettó vételár

1036/3 Berettyóújfalu belterület

kivett beépítetlen terület

2783 m

35.300.000 Ft

1037/4 Berettyóújfalu belterület

kivett beépítetlen terület

1902 m

24.200.000 Ft

2
2

Az ingatlanok köznevelési intézmény létesítése céljából együttesen értékesíthetők.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.
A versenytárgyalás időpontja: 2018. 07. 10. 9 óra, helye: Polgármesteri Hivatal kisterme.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-433-as telefonon.

A Makk Kálmán Mozi műsora (július)
nap

film címe

dimenzió

kezdés

5,6,7,8

Sztálin halála

2D

16.00

Ocean’s Eight – Az évszázad átverése

2D

18.00

A cukrász

2D

16.00

Felelsz vagy mersz

2D

18.00

Férfiak fecskében

2D

16.00

Sodródás

2D

18.00

Foxtrott

2D

16.00

Kutyaparádé

2D

18.00

2D

16.00

A hihetetlen család 2

2D

18.00

Jöjj el napfény

2D

16.00

Mamma mia!

2D

18.00

26,27,28,29,

A fa alatt

2D

16.00

30,31,aug. 1.

Mamma Mia! Sosem hagyjuk abba

2D

18.00

9,10,11
12,13,14,15
16,17,18

19,20,21,22,23,24 Jöjj el napfény
25

Egy kép – egy történet
Alig 20 évvel Horthy Miklós kormányzó berettyóújfalui látogatása
után, 1947. július 13-án ismét magas rangú vezető érkezett településünkre. Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes a Magyar Kommunista Párt nagygyűlésén a főtéren nagy tömeg előtt mondott beszédet.
Az 1947. február 10-én aláírt párizsi béke zárta le a II. világháborút és
ezt követően szabad teret kapott a szovjet érdekszféra kiépítése. A Rákosi vezette Kommunista Párt erőteljes propagandát folytatott azokkal
szemben, akik tevékeny részt vállaltak a világháború előtti Magyarország irányításában, ilyen formában próbálták az 1947. augusztus 31-i
választások (az ún. kékcédulás választások) kimenetelét befolyásolni.
Rákosi Berettyóújfaluban is a külső és belső ellenség jelenlétéről értekezett, amely a reakciót kívánja újból hatalomhoz juttatni.
A miniszterelnök-helyettes beszédén készült képek tanúsága szerint az
új történelmi korszak Újfalu képére is rányomta a bélyegét: a községháza előtt ekkor már szovjet hősi emlékmű magasodik, az országzászló
emelvénye – lobogó
nélkül – még áll a tér
sarkán, de már nem
hazánk megcsonkításának mementója,
hanem lépcsője a
kilátást segítő emelvény.
További képek:
http://berettyoujfalu.
topoteka.hu/

korhatár

2018.06.18.
GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA KIALAKÍTÁSA
A BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBAN
A Széchenyi 2020 program keretében a Gróf Tisza István
Kórház Egészségfejlesztési Irodát hoz létre 89,98 millió forint vissza
nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
2018.06.18
GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

A projekt átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növe-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
kedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA KIALAKÍTÁSA
A BERETTYÓÚJFALUI
JÁRÁSBAN
száma, a fejlesztés járuljon
hozzá az ország
átfogó népegészségügyi

hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának
A Széchenyi 2020 program keretében a Gróf Tisza István Kórház Egészségfejlesztési Irodát hoz létre
növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző
89,98 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.
A projekt átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható
Célunk, az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek
élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó
megszerzésének, valamint a lakosság szemléletváltásának ösztönzése,
népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának
támogatása.
A berettyóújfalui
járásban
élők egészségi
állapotának
a meg- a
növeléséhez,
egészségkultúrájának
javításához
és a krónikus
nem-fertőző betegségek
megelőzéséhez
előzés
irányában csökkentésével.
történő pozitív befolyásolása; pozitív közösségi és egyéni
területi
egyenlőtlenségek

magatartásminták kialakítása és elterjesztése. A célok elérésének eszköze

Célunk,
az egészséges életmódhoz
szükséges ismeretek
és készségekamegszerzésének,
valamint a lakosság
az egészségfejlesztési
programok
megvalósítása
különböző célcsoportok
szemléletváltásának ösztönzése, támogatása. A berettyóújfalui járásban élők egészségi állapotának a
részére, melynek területei: elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzés irányában történő pozitív befolyásolása; pozitív közösségi és egyéni magatartásminták kialakítása
rizikószűrésének
bevezetése,
a azkáros
szenvedélyek
(dohányzás,
és
elterjesztése. A célok elérésének
eszköze
egészségfejlesztési
programok
megvalósításaalkohol)
a különböző
kialakulásának
a légzőszervi
betegségek
előfordulásácélcsoportok
részére, megelőzése,
melynek területei:ezáltal
elsősorban
a szív- és érrendszeri
betegségek
rizikószűrésének
bevezetése,
a káros szenvedélyek
(dohányzás, egészségesebb
alkohol) kialakulásának
megelőzése,
ezáltal atörténő
légzőszervi
nak csökkentése,
és az alapvetően
életmód
irányába
betegségek
előfordulásának
csökkentése,
és az alapvetően egészségesebb életmód irányába történő
elmozdulás
elősegítése
a helyi színtereken.
elmozdulás elősegítése a helyi színtereken.

Továbbbi információ kérhető:

Továbbbi információ kérhető:
Gróf
Tisza
Gróf
Tisza
IstvánIstván
Kórház Kórház
efi@berettyokorhaz.hu
efi@berettyokorhaz.hu
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Országos lövészversenyt
rendezett a Bihari Lövészklub

A Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség és a Bihari Lövészklub
Berettyóújfaluban harmadik alkalommal Országos Gyorspont
Bajnokságot rendezett, két napig
fegyverropogás volt hallható a berettyóújfalui lőtéren.
Több mint száz nevező tette fel a fülvédőt és
célzott a lőlap közepére. Az első napon a bírók, segítők és a mester-nagymester címmel
nem rendelkező lövészek mérték össze tudá-

sukat, a július 1-jei főversenyen a mester-nagymester
minősítéssel
rendelkezők
lőhettek. A versenyszámok
között idén a kiskaliberű
pisztoly, puska, valamint a
nagykaliberű pisztoly, puska
és a sörétes puska szerepeltek. A versenyre az ország
minden részéről érkeztek
profi lövészek, csapatok.
A lövészsport kedvelői 10
versenyszámban és 20 kategóriában (férfi, női, ifjúsági, senior és super senior) mérhették össze
ügyességüket. Rekordszámú, 530 nevezés
volt. A délután folyamán kupát, érmet és oklevelet is osztottak a dobogósoknak, 28 versenyszámban az aranyéremmel kitüntetettek
elnyerték az „Országos Bajnok” címet. Új
országos csúcs is született a sörétes puska
optikai irányzék számban. A megérdemelt díjakat Muraközi István polgármester és Toók
László, a Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség főtitkára adta át. A versenynap a
Bihari Lövészklubtól jól megszokott finom

ebéddel zárult, a résztvevőknek néptánc bemutatóval is kedveskedtek, valamint a helyi
vállalkozók által felajánlott tombolatárgyakat
is kisorsolták.
A Bihari Lövészklub eredményei:
• Dr. Pete László III. helyezés nagykaliberű
puska nyílt irányzék versenyszámban
• Hegedűs Péter Országos Bajnok, I. helyezés
kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék versenyszámban, II. helyezés kiskaliberű pisztoly optikai irányzék versenyszámban, III. helyezés
sörétes puska nyílt irányzék versenyszámban
senior kategóriában
• Madarász Imre II. helyezés kiskaliberű puska optikai irányzék versenyszámban
• Nagy Réka II. helyezés kiskaliberű puska
optikai irányzék versenyszámban
• Zsiga Zsombor országos III. helyezés
nagykaliberű puska optika irányzék versenyszámban
•Szabó Sándor II. helyezés kiskaliberű puska
nyílt irányzék super senior kategóriában
• A Bihari Betyárok csapatversenyben III.
helyezést értek el, melynek tagjai: Dr. Pete
László, Zsiga Zsombor, Hegedűs Péter.
KHSz

Szezonzáró értékelés a BMSE-nél
A 2017/2018-as szezon is ugyanolyan mozgalmasra sikeredett egyesületünknél, mint a megelőző évek.
Az edzéseken, bajnoki mérkőzéseken kívül számos eseményt szerveztünk, bonyolítottunk le idén is:
edzőtábor, Sziszi kupa, tisztújítás,
BMSE bál, amatőr tornák, adománygyűjtés, évadzárók, mérkőzéslátogatás, stb.
Az új elnökség őszi felállása zökkenőmentes
volt, igyekeztünk minden feltételt biztosítani
csapataink számára, hogy egy újabb sikeres
szezont tudhassunk magunk mögött. Ez többé-kevésbé sikerült is.
Mindenféleképpen első helyen kell megemlíteni NB II. ifjúsági csapatunk 2. helyezését
az észak-keleti csoportban. Kiss Béla gárdája
a szezon során számos „változáson” esett át,
két meghatározó játékos magasabb, NB I-es
osztályba igazolt, váratlan sérülések „ritkítot-

A BMSE NB II. ifjúsági csapata 2. helyezést ért el

ták” a csapatot. A távozók és a sérülések ellenére tavasszal mindössze 4 pontot veszítettek
a fiúk, hazai veretlenségüket megőrizve, 47
pontot szerezve a bajnokságot ezüstéremmel
zárták.
Ulics István csapatai, az U14 fiúk a gyermekbajnokság Kulcsár Anita régiójában versenyeztek, 16 mérkőzésen 26 pontot szereztek,
ezzel a csoport 2. helyén végeztek. Botos
Bence a góllövőlista 3. helyén végzett 104
lőtt góllal. A serdülő fiúk az észak-keleti csoportban, a 12 csapatos bajnokság 3. helyén végeztek, a csoportban 199 lőtt góllal 3. helyen
végzett a csapat játékosa, Szabó Róbert.
Női felnőtt csapatunk Kissné Nagy Krisztina irányításával 24 pontot szerezve a megyei
bajnokság 3. helyén végzett. A megye ötödik
legjobb góllövője Gál Viktória csapatkapitány
85 lőtt góllal.
NB II. felnőtt férfi csapatunk Kucskár Imre
vezetésével az észak-keleti bajnokság küzdelmeiben vett részt, a fiúk 21 pontot szereztek,
ezzel a szezont a 9. helyen zárták. Varga Gábor csapatkapitány 98 gólt szerezve a góllövőlista 10. helyén végzett.
Serdülő lányaink edzője az idei szezonban is
Bencze Zoltán volt. A lányok a 14 csapatos
bajnokságban 33 pontot szereztek, ezzel a 6.
helyen végeztek.
U13 és U11 lány csapataink edzője Kovács
Ferenc. Az U13-as lányok a Kulcsár Anita régió II. osztályában versenyeztek, az alapszakaszbeli 5. hely után az alsóházi rájátszásba
jutottak a lányok, melyet veretlenül, 22 pontot
szerezve megnyertek. Az U11-es lányoknál
tabella nem készül, 7 fordulóban 14 mérkőzést játszottak: 8 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség a mérlegük.
U12 fiú korosztályos csapatunk Varga Gábor vezetésével a gyermekbajnokság Kulcsár
Anita régiójának „B” csoportjában versenyez-

ve 14 mérkőzésen elért eredményei: 9 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség.
U10 fiú csapatunk edzője Zákány Kristóf volt
az idei szezonban. A fiúk 6 fordulóban 12
meccset játszottak, tabella szintén nem készül
ebben a korosztályban. A fiúk az évad végén
részt vettek a DEAC kupán, ahol a 2. helyen
végeztek.
U10-es lányai(m)nk a kisiskolás bajnokság
Kulcsár Anita régiójában versenyeztek, 6
fordulóban 12 mérkőzést játszottak. Az évet
4 csapatos tornán zárták Hajdúszoboszlón,
ahonnan sikerült elhozni az 1. helyért járó
kupát.
Fárasztó, de örömteli szezon van mögöttünk.
Jövőre csapatainkra korosztály- és edzőváltások várnak, reméljük, a változások zökkenőmentesek lesznek. A mindannyiunk számára
régóta várt városi sportcsarnok felújítása elkezdődött, az őszi szezon hazai mérkőzéseinek helyszínéről időben fogunk tájékoztatni
mindenkit.
A közelgő edzőtáborunkba továbbra is várjuk
a 2005-2011 között született lányokat és fiúkat. A tábor ideje: 2018.07.30-08.03., melyről bővebben tájékozódhattok a https://www.
facebook.com/berettyomse közösségi oldalunkon.
Ezúton is köszönjük az együttműködést szülőknek, gyerekeknek, a környék legjobb
szurkolótáborának a kitartó, hangos biztatást,
támogatóinknak az egész szezonon át tartó támogatást, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának, polgármester úrnak a mindennapi
működésünkhöz nélkülözhetetlen erőforrások
biztosítását. Nélkületek nem ment volna.
A nyári szünetre jó pihenést kívánok mindenkinek!
Balázsné Szabó Mária alelnök
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Berettyóújfalui programok
Mozi Galéria
Július 4-én 15 órakor nyílt Derencsényi

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

KIÁLLÍTÁSOK

István, Matey István és Molnár Péter,
a Hajdú-bihari Napló fotóriportereinek
tárlata a 2017. esztendő legjobb felvéte-

Anyakönyvi hírek
Születés
2018.június

7. Tóth Csenge (Tóth Csaba – Sütő Ágnes)
11. Vadász Adrienn (Vadász Sándor – Nagy Adrienn)
14. Márkus Janka (Márkus László – Tóth Henrietta Erzsébet)

Házasságkötés
2018.június

A kiállítást megnyitja: Dr. Bakó Endre iro-

Dr. Kiss Kálmán „A kő marad…” című

1.
6.
9.
16.
23.
23.

dalomtörténész. Megtekinthető aug. 7-ig.

kiállítása megtekinthető augusztus 31-ig.

Elhunytak

Bihar Vármegye Képgaléria
Július 7-én 19 órakor nyílik Nagy Sándor festőművész jubileumi tárlata.

leiből. Megtekinthető augusztus 31-ig.

Bella Costa Étterem

Kedves Könyvtárlátogatók!
2018. július és augusztus hónapban is változatlan nyitvatartási időben
várjuk kedves látogatóinkat.
A zárás várható időpontjáról később tudjuk tájékoztatni Önöket.
Megértésüket köszönjük. A könyvtár dolgozói.
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Balogh Imre – Papp Erika Tünde
Nagy Zsolt – Bundik Angéla
Szatai János – Tóth Szabina
Nagy Zoltán – Borsa Ágnes Eszter
Nagy János – Joó Petra
Vékony Sándor Csaba – Hajzer Anikó

2018. június

1.
3.
5.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
19.
20.

Lukács Gyula (1938.)
Szücs Lajosné (Veres Zsuzsánna) (1934.)
Egervári Frigyes (1953.)
Ványi Albert László (1963.) (Debrecenben halt meg)
Nyeste Erzsébet (Szücs Erzsébet) (1936.)
Karácson Andrásné (Rácz Róza Zsuzsánna) (1938.)
Veres Imréné (Horbász Margit) (1951.)
Szabóné Jeney Magdolna Margit (1925.)
Berecki Lajos (1942.)
Boros Jenő (1951.)
Diószegi Imre (1930.)
Szilágyi Sándorné (Szijártó Erzsébet) (1924.)

Beharangozó
Szent István napi rendezvények
Augusztus 19. Szent István tér
16.30
17.00
20.30
22.00

Peter Sramek
Néptáncos kavalkád
Ocho Macho koncert
Tűzijáték

Augusztus 20.
Bihar Vármegye Képgaléria
10.00 Ünnepi mise a katolikus templomban
11.00 Bráda Tibor festőművész kiállításának
megnyitója és kenyérszentelés. A kiállítást
megnyitja: Rákóczi Jenő plébános

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
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637
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6 HÓNAPIG

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.

