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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfaluban is végeztek koronavírus-
szűréseket

Május 1-jével indultak el a koronavírus-szűrővizsgálatok a négy orvosképző 
egyetem országos, reprezentatív vizsgálata keretében. A településeken az ezt 
követő két hétben napi 12 órában folyik a statisztikai szempontok alapján ki-
választott résztvevők tesztelése. Berettyóújfaluban két alkalommal végeztek 
szűrést, május 4-én és 11-én.  

Muraközi István polgármestert a koro-
navírus terjedési sebességének lassítá-
sa érdekében hozott rendelkezésekről, 
illetve a város költségvetését érintő in-
tézkedésről kérdeztük. 

Érettségi koronavírus-
járvány idején

A koronavírus elleni 
eddigi védekezés 
tapasztalatai 

Bodorka Matiné indul a 
Berettyó Televízióban

7

6

2

Útfejlesztések a berettyó-
szentmártoni városrészen
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3Felkészült a kórház 
a járvány tetőzésére
Mindössze két nap alatt gyűlt 
össze a koronavírus szűrésére 
alkalmas laboreszköz ára, cik-
künkben olvashat arról is, ho-
gyan készült fel a kórház a jár-
vány fokozódására.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1977
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1974
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1970
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Segélyalapot hozott létre Berettyóúj-
falu Város Önkormányzata a veszély-
helyzet miatt felmerülő lakossági és 
közösségi problémák enyhítésére. El-
sőként a 2020-as éves polgármesteri 
és alpolgármesteri költségtérítések 
teljes összegét utalják a számlára, ké-
sőbb pedig a korábbi rendelkezés ál-
tal elkülönített költségvetési tételeket 
is. Muraközi István polgármesterrel 
a koronavírus terjedési sebességének 
lassítása érdekében hozott rendelke-
zésekről beszélgettünk.
Miért látták szükségesnek a segélyalap létreho-
zását?
- A város költségvetésének átdolgozásakor 
szembesültünk vele, hogy - a törvényben fog-
laltak miatt - a polgármesteri és alpolgármeste-
ri költségtérítésről nem lehet lemondani. Ezért 
arra gondoltunk, hogy az önkormányzat részé-
re nyitunk egy alszámlát, ami segélyalapként 
fog működni. Erre a számlára jómagam és al-
polgármester úr át tudjuk utalni minden hónap-
ban a költségtérítésünket a veszélyhelyzet ideje 
alatt. A következő hónapok kiszámíthatatlan 
gazdasági és társadalmi következményekkel 
járhatnak, látva a lakosság szolidaritását jó öt-
letnek tűnt egy olyan számlának a létrehozása, 
ahová magánszemélyek, vállalkozások, cégek, 
közösségek is utalhatnak, amennyiben tudnak 
anyagiakat mozgósítani a bajba kerülők megse-
gítésére. A segélyalap felhasználásáról később 
a képviselőtestület fog dönteni, akár a védeke-
zésben nyújt majd segítséget, akár olyan cégek, 
magánszemélyek megsegítésében, akik kívül 
esnek a jelenlegi segélyezési rendszeren. 
A város költségvetését érintő rendelkezéseket is 
vezettek be. Melyek ezek?
- Egyelőre semmilyen összeg visszavonására 
nem került sor, kivéve a képviselők térítési dí-
jának ötven százalékát, illetve a polgármester, 
alpolgármester költségtérítését. Minden más 
összeg kifizetésének a felfüggesztéséről voltam 
kénytelen dönteni. Mint ahogy egy háztartás-
nál is a meglévő bevételeinket tudjuk később 
elkölteni. A februárban elfogadott költségveté-
sünkben a bevételek egyensúlyban voltak a ter-
vezett kiadásainkkal. Az első döntések között 
szerepelt, hogy le kell mondanunk a gépjármű-
adóból befolyt összegről a koronavírus-járvány 
megfékezése miatt. Ez az önkormányzatunkat 
mintegy ötven millió forinttal rövidíti meg. Azt 
gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ennyivel 
nekünk segíteni kell az országos védekezést. 
Már látható, hogy az ingatlan eladásokra eb-
ben az évben nem érkezett ajánlat, ami egy 

százmilliós kiesést jelent a költségvetésben. 
Számolnunk kell azzal is, hogy az év második 
felében az iparűzési adókból származó összeg 
is jelentősen csökkenni fog, ha ezeket össze-
rázzuk, akkor a kétszázmilliót is meghaladja 
a bevételkiesés. Fontosnak tartjuk, hogy vala-
mennyi önkormányzati dolgozónak a munkavi-
szonya, munkabére megmaradjon. Azon honfi-
társainkra is gondolnunk kell, akik valamilyen 
okból kifolyólag szociális segítségre szorulnak, 
tehát a szociális kiadásokat is biztonságba kell 
helyeznünk. Éppen ezért volt szükséges lépés, 
hogy azokat a kiadásokat, amelyeknek még 
nem látható a bevételi oldala felfüggesszük. A 
jelenlegi intézkedésekkel semmilyen formában 
nem nyúltam hozzá, rendeleti úton sem a város 
elfogadott költségvetéséhez. Magyarán bizton-
ságba helyeztük, és amikor ülésezni tud a testü-
let, akkor tárjuk eléjük a számokat. 
A piaci korlátozásokról már mi is beszámol-
tunk, de most ismét megjelent egy újabb rende-
let, ami a 65 év felettieket is érinti. 
- A piacon árusítók, vásárlók, illetve ott üzlet-
tel rendelkezők tapasztalatait összegezve úgy 
láttuk, hogy a 9 és 12 óra közötti időszak túl 
hosszúnak bizonyult a 65 év felettiek vásárlá-
sára, hiszen ők rövidebb idő alatt végeznek a 
beszerzéssel, a fennmaradó idő pedig komoly 
bevétel kiesést jelent az eladók számára. Ezért 
úgy módosítottuk, hogy a piac nyitásától 10 
óráig és 12 órától zárásig vásárolhatnak a 65 
év alattiak, 10 órától 12 óráig pedig csak 65 év 
felettiek tartózkodhatnak az árusokon kívül a 
piac területén. A piac üzemeltetőjével és szak-
emberekkel egyeztetve arra jutottunk, hogy 
engedélyezzük a ruhaneműk, lábbelik, vegyi 
áruk, műszaki cikkek árusítását, természetesen 
betartva a szigorú járványügyi szabályokat. A 
szájmaszk viselését az árusok részére kötelező-
vé tettük, a vásárlók részére pedig ajánljuk. 
Hogyan sikerül betartani Berettyóújfaluban a 
korlátozásokat?
- A kijárási korlátozásról szóló kormányrende-
let megadja a polgármestereknek azt a lehetősé-
get, hogy hétvégente, az országos szabályoknál 
szigorúbb szabályok életbeléptetésével védjék a 
településükön élők egészségét és csökkentsék a 
vírus terjedésének sebességét. Egyeztettünk a 
járási hivatal vezetőivel, a rendőrség, a polgár-
őrség és a piac üzemeltetőjének képviselőivel, 
és ők is megerősítették, hogy nincs szükség to-
vábbi szigorításra. Egyelőre úgy tűnik elegen-
dőek az érvényben levő korlátozások, továbbra 
sincs tudomásunk arról, hogy bárki megfertő-
ződött volna településünkön, de ahhoz, hogy ez 
továbbra is így maradjon, fontos, hogy a meglé-
vő szabályokat mindenki betartsa. Mint ismert, 
minden 65 év feletti lakos kapott szájmaszkot, 
minden önkormányzati ellátórendszerben lévő 
ellátott, önkormányzati dolgozó kapott mosha-
tó textíliából készült maszkot. Húsvét után pe-
dig a 65 év alattiak is igényelhettek ingyenesen 
szájmaszkot, ők szintén megkapták. Részükre 
a polgárőrség vitte ki az igényelt maszkokat. 
Május 4-étől az eddigiekhez képest jelentősen 
meg fog változni az élet – egyelőre legalábbis 
– vidéken.  Berettyóújfaluban az üzletek idő-
korlátozás nélkül kinyithatnak, az éttermek, 
kávézók teraszai és kerthelységei nyitva lehet-
nek, látogathatók lesznek a szabadtéri strandok. 
A másfél méteres távolság betartása és az arc 
eltakarása, vagy a szájmaszk viselése azonban 
az üzletekben és a tömegközlekedési eszkö-
zökön kötelező lesz. Továbbra is biztosítjuk 
óvodáinkban, bölcsődénkben – 07:00-17:00-ig, 

kérésre pedig 06:00-18:00-ig – az ügyeleti ellá-
tást, azon szülők gyermekei részére,  akik más 
módon nem tudják megoldani gyermekük nap-
közbeni felügyeletét. A Herpály-TEAM Kft. 
ügyvezetőjének tájékoztatása szerint készülnek 
a Bihar Termálliget strand részének nyitására. 
Jelenleg a hatóság engedélyére és állásfogla-
lására várnak, illetve a nyitás előkészítésével 
vannak elfoglalva. Terveik szerint május 15-én 
nyit a strand.
A koronavírus-járvány idején szünetel a szemé-
lyes ügyfélfogadás – így a polgármesteri, alpol-
gármesteri fogadóóra is - a Városházán. Ebben 
a helyzetben hogyan tudják felvenni Önökkel a 
kapcsolatot?
Akinek problémája van, vagy személyes ügy-
ben kérne segítséget, annak most is állunk a 
rendelkezésére. Már tartottunk online-foga-
dóórát is, ahol igen sokan írásban fordultak 
hozzánk kéréssel, kérdéssel. Erre azóta is van 
lehetőség a murakoziistvan@berettyoujfalu.hu 
e-mail címen illetve a Muraközi István hivata-
los Facebook oldalamon. Arra is lehetőség van, 
hogy személyesen beszéljünk, ugyanis telefo-
nos fogadóórát is tartottunk. Aki élni kívánt 
ezzel a lehetőséggel, hívhatta a Polgármesteri 
Kabinetirodát a 06-54/505-411-es számon, 
megadva nevét, telefonszámát és azt, hogy mi-
lyen ügyben kér segítséget. Április 27-én hét-
főn a jelentkezés sorrendjében már visszahív-
tuk azokat, akik megadták a telefonszámukat. 
Sikerült mindenkivel beszélnünk. Úgy érezzük 
ez a lehetőség diszkrétebb, személyesebb, mint 
az online, ezért ezt többször meg fogjuk ismé-
telni addig, míg az élet vissza nem tér a régi 
kerékvágásba.
Az országos tisztifőorvos elrendelte az idős-
otthonok ellenőrzését, illetve az épületek teljes 
fertőtlenítését is.
- Itt is elvégezték a vizsgálatot, ami azt tá-
masztotta alá, hogy valamennyi a járvánnyal 
kapcsolatos előírást példás módon betartottak 
a Fényes-házban, ahol ötven bentlakásos nyug-
díjas gondozása folyik. Kiemelném, hogy nem 
csupán az ellenőrzés miatt tartják be a szabá-
lyokat, hanem már a legelső intézkedések meg-
hozatala óta minden héten személyesen egyez-
tetünk többek között a BERÉPO Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójával. Szinte elsőként vezet-
tük be – még az országos rendelkezések előtt 
– a látogatási tilalmat, a teljes kijárási tilalmat. 
Úgy gondolom, hogy eddig jól vizsgáztunk, 
és a vizsgálat is ezt támasztja alá. Továbbá a 
Gróf Tisza István Kórház munkatársai – vál-
lalkozások és magánszemélyek adományaiból 
vásárolt tesztekkel – elvégezték az Idősek Ott-
hona lakóinak és dolgozóinak szűrését. Minden 
teszt negatív lett, hála a BERÉPO dolgozóinak 
áldozatos munkájáért. A Magyar Honvédség 
április 30-án elvégezte az épület fertőtleníté-
sét. Ezen idő alatt átmenetileg gondoskodni 
kellett a bentlakók elhelyezéséről. A fekvőbe-
tegek szállítását a mentőszolgálat végezte, őket 
a Bodorka Népmesepont épületében helyeztük 
el, mig a többiek a szentmártoni Idősek Klubjá-
ban tartózkodtak ezen idő alatt. Az idősek szál-
lításában Váradi Sándor vállalkozó volt segít-
ségünkre. Mindenkinek meg kell köszönjük az 
egész napos megfeszített munkáját, az idősek-
nek pedig a türelmét, hogy gond nélkül végre 
tudtuk hajtani ezt a - nem kis szervezést igénylő 
- „hadgyakorlatot.” A fertőtlenítés befejeztével, 
délután mindenki visszakerült a megszokott 
otthonába. K.Zs. – SKGy
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Városi egyeztetés a polgármesteri kabinet-
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Május 1-jével indultak el a korona-
vírus-szűrővizsgálatok a négy or-
vosképző egyetem országos, rep-
rezentatív vizsgálata keretében. A 
településeken az ezt követő két hét-
ben napi 12 órában folyik a statiszti-
kai szempontok alapján kiválasztott 
résztvevők tesztelése. Berettyóújfalu-
ban két alkalommal végeztek szűrést, 
május 4-én és 11-én. 
Négy megyében a megyeszékhelyek szűrését a 
Debreceni Egyetem végzi el, a többi 106 telepü-
lésen pedig a Debreceni Alapellátási és Egész-
ségfejlesztési Intézetet (DAEFI) bízta meg. Ők 
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fül-
Orr-Gégészeti Tanszék és osztály segítségével 
végzik a mintavételeket – tudtuk meg Dr. Papp 
Csabától, a DAEFI igazgatójától. Az orvosok 
és szakemberek napi 12 órában dolgoznak a te-
lepüléseken, két vérminta vételre, orr és orrga-
rat vizsgálatokra kerül sor, ez adminisztráció-
val együtt is maximum 15 percet vesz igénybe. 
Az igazgató hangsúlyozta, a tesztelésen a KSH 
statisztikusai segítségével kiválasztott 17778 fő 
meghívásos alapon vesz részt, mely reprezen-
tatív szűrés, így fontos, hogy mindenki vegyen 
részt rajta, hiszen egy ember 500-1000 lakost 
képvisel. Emellett – tette hozzá Dr. Papp Csaba 
– egy komplex népegészségügyi laboratóriumi 

felmérés is zajlik, így az átfertőzöttség mellett 
egy komoly népegészségügyi képet is kaphat-
nak a szakemberek a lakosok egészségi állapo-
táról. A saját eredményét egyébként a kormány-
ablakon, illetve a háziorvosokon keresztül két 
nap múlva mindenki megtudhatja. A szűrő-
vizsgálatot a jövő héten ugyanezen a napon újra 
megszervezik, hiszen nem mindenki tud részt 
venni elfoglaltsága miatt.
Muraközi István, a város polgármestere a hely-
színen azt mondta, a 26 kiválasztott berettyó-
újfalui is hozzájárul ahhoz, hogy az országos 
reprezentatív járványügyi felméréssel objektív 
keresztmetszeti képet kapjunk a járvány kiter-
jedéséről és az új típusú koronavírussal fertő-
zöttek, átfertőzöttek valós számáról és dinami-
kájáról. Muraközi István is azt kérte, aki csak 
teheti menjen el a szűrővizsgálatra. 

Két hét alatt mérik az ország átfertő-
zöttségét
A H-UNCOVER Országos reprezentatív epi-
demiológiai kutatás a Semmelweis Egyetem 
vezetésével, a négy orvosképző részvételével, a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezé-
sében és az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium támogatásával valósul meg. Cél, hogy 
reprezentatív, országos, többszöri klinikai jár-
ványügyi felméréssel objektív keresztmetszeti 
képet kapjunk a járvány kiterjedéséről és az új 
típusú koronavírussal fertőzöttek, átfertőzöttek 

valós számáról és dinamikájáról. A vizsgálat 
mintegy 1000 orvos, ápoló, asszisztens, orvos-
tanhallgató bevonásával történik. Az esetleges 
fertőzöttség kimutatása céljából orr- és szájga-
rat mintavételére, valamint vérvételre is sor ke-
rül, majd az egyetemek laborjaiban PCR-teszt 
segítségével végzik a vírus örökítőanyagának 
(RNS-ének) kimutatását. A kutatásba az or-
szág 489 településéről – a budapesti kerületek 
egy-egy településnek számítanak – 17778 fő, 
14 éven felüli, magánháztartásban élő sze-
mélyt kérnek meg arra levélben, telefonon 
vagy az ügyfélkapun keresztül, hogy vegyen 
részt a PCR- és vérvizsgálaton. A minták több 
mint 48,5 százalékát a Semmelweis Egyetem 
munkatársai gyűjtik be, míg 20,6 százalékot a 
Debreceni Egyetem, 16,4 százalékot a Szegedi 
Tudományegyetem és további 14,3 százalékot a 
Pécsi Tudományegyetem munkatársaitól vár-
nak a laborok. K.Zs.
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Háromszáznegyven millió forint-
ból újítják fel azt a kerékpárutat, 
amely Berettyószentmártont ösz-
szeköti Berettyóújfaluval.
A Terület- és Településfejlesztés Operatív 
Program pályázati forrásból megvalósuló beru-
házás még az előző évben kezdődött. A projekt 

keretein belül elkészült a Nefelejcs utcát a Béke 
utcával összekötő kerékpárút, a Rákóczi utcán 
1,2 kilométer hosszú, egészen a Csendes Teme-
tőig tartó szakasz, és a Berettyólaposon szintén 
építettek egy új kerékpárutat. A szentmártoni út 
felújítása az utolsó szakasza a pályázatnak, ami 
azért is fontos állomás, mert ez része a Debre-
centől Nagyváradig tartó bicikliútnak, melynek 
több része is épül jelenleg. Ez volt a legrégeb-
ben megépült kerékpárút a városban, éppen 
ezért már időszerű a felújítása, ami ebben az 
esetben majdnem egy teljes rekonstrukciót je-
lent.  A projekttel párhuzamosan a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. a 47-es főút ezen szakaszát is 
felújítja, mivel külön finanszírozásból valósul 
meg a két beruházás, ezért nehéz volt időben 
egyeztetni a munkálatokat. A közúti építkezés 
miatt csúszott a kerékpárút megvalósítása. A 
kilencszáz méter hosszú bicikliutat mindkét ol-

dalról járdaszegéllyel támasztják meg, két réteg 
aszfaltot kap, korszerűsítik a csapadékelvezető 
rendszert, a hídnál tovább fog épülni a szalag-
korlát az út és a kerékpárút között egészen a 
buszmegállóig, ezzel is biztonságosabbá téve a 
kétkerekű közlekedést. A Magyar Közút Non-
profit Zrt. beruházásában a főúton a kiemelt 
szegélyek megtámasztása és cseréje, illetve 
lokális pályaszerkezet csere zajlik. Berettyó-
szentmárton központjában még további fejlesz-
tések is várhatóak. Mint azt megtudtuk Demény 
Zsolt műszaki főtanácsostól, az ezidáig rende-
zetlen és elhanyagolt területen egy kerékpáros 
pihenőhelyet fognak kialakítani, ahol térköves 
sétányok, padok, kerékpárszerviz, valamint egy 
komoly felszereltségű játszótér is helyet kap. A 
terveknek megfelelően két hónap múlva vehe-
tik birtokba a biciklisek a két városrészt össze-
kötő kerékpárutat. SKGy

Már csaknem hatvan százalékban 
elkészültek a zsinagóga felújítási 
munkálataival. Az építkezésen az 
előző – februári – látogatásunk-
hoz képest látványos a haladás. 
A belső vakolással végeztek, a tető lefedése 
befejeződött, elkészült a teljes fűtési rendszer, 
az ablakokat beépítették, a belső ajtók gyár-
tása pedig folyamatban van. Az új épület-
szárnyban lerakták a hidegburkolatot, mind-
össze két tolóajtót várnak még, és minden a 
helyére kerül, közben pedig hozzáfogtak a 
külső burkoláshoz is. Megérkeztek a homlok-

zat díszítő elemei, már színminta is látható az 
épület homlokzatán. Bencze Zoltán, a projekt 
főmérnöke elmondta, hogy a régi épületben 
jelenleg a díszítő festés zajlik, az új szárnyban 
pedig a villanyszerelési munkák folynak. A 
zsinagóga nagyon rossz állapotban volt a fel-
újítás kezdetekor, a rengeteg beázás miatt sta-
tikai megerősítésre szorult, hogy egyáltalán el 
tudják kezdeni a munkálatokat. Nagy kihívást 
jelentett továbbá a belső festés is, mivel egy 
műemlékről van szó; több restaurátori előta-
nulmányt, illetve szakvéleményt készíttettek, 
ezek alapján végzik a munkát, amit az elején 
nagyváradi festők kezdtek el, de a jelenlegi 

helyzetben ők nem tudják folytatni. Az újabb 
szakemberek keresése némileg lassította 
ugyan a kivitelezést, de jelenleg három vezető 
díszítő festő is munkálkodik azon, hogy határ-
időre elkészüljenek a restaurálással. SKGy

Útfejlesztések a berettyószentmártoni városrészen

Megújul a zsinagóga – túl a felén…

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1977
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1970
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1969
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A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara a koronavírus-járvány elleni 

védekezés és a járvány következményei 

elhárításának támogatására 1 millió fo-

rint összegű támogatást nyújt Berettyó-

újfalu Város Önkormányzatának.

A támogatásról szóló okiratot a megyei elnök-

ség április 22-én Bondár Sándor, a kamara be-

rettyóújfalui szervezetének elnöke által juttatta 

el Muraközi István polgármester részére. 

A támogatási összeget a városi segélyalap 

számlájára folyósítja a kamara.

Nagylelkű felajánlás a kamarától

AKTUÁLIS4

Szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata a tavaszi 
szünet munkanapjain, 2020. április 9-én 
(csütörtökön) és 2020. április 14-én (kedden), 
tehát két munkanapon biztosította a hátrá-
nyos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére az ingyenes szünidei ét-
kezést. A Képviselő-testület korábbi döntése 
alapján az előző két kategóriába nem tartozó, 
de gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek is igénybe vehették a lehetőséget, 
szintén szülői nyilatkozat alapján. A lehető-
ségről minden érintett szülő levélben tájékoz-
tatás kapott. A jogosultak közül 132 gyermek 
részére igényelték a szülők az étkezést, kö-
zülük 36 gyermek számára az Önkormányzat 
saját forrásból biztosította a lehetőséget. 

1% felajánlása: Tisztelt Olvasó! Amennyiben 
még nem döntött a civil szervezetek részére fel-
ajánlható 1%-ról, kérem, hogy azt az Arany-
tál Közhasznú Alapítvány részére ajánlja 
fel, adószám: 18554157-1-09. Az Alapítvány 
célja a gyerekek kulturált étkeztetési feltétele-
inek biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű 
gyermekek étkezési térítési díjához való hoz-
zájárulás. Az elmúlt években több, intézmé-
nyünknél étkező gyermek számára adott 
étkezési térítési díjhoz támogatást, melyet a 
magánszemélyek személyi jövedelemadójából 
történt 1%-os felajánlások segítségével nyúj-
tott. A KÖSZI honlapján (www.kosziberettyo.
hu) az intézményünk>>partnereink menüpont 
alatt megtalálható az alapítvány hosszabb be-
mutatása.  

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

Segélyalapot hozott létre Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata a veszélyhelyzet miatt felme-
rülő lakossági és közösségi problémák enyhí-
tésére.

A fizetési számla adatai:
Az elkülönített bankszámla neve:

BERETTYÓÚJFALU
VÁROS-SEGÉLYALAP

Számlavezető: Takarékbank Zrt.
A bankszámla száma: 60600242-00645618

A számlatulajdonos neve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A számlatulajdonos címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19.

Segítség 
a bajba jutottaknak

Nyugdíjasházi lakás bérletéről
Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetményt ír ki az alábbi nyugdíjasházban 
található önkormányzati lakás bérleti jogának elnyerése céljából a következő feltéte-
lekkel:

A lakás adatai:
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Árpád utca 1/e. 6. lakás
Alapterülete: 36 m2. Szobaszáma: 1. Komfortfokozata: összkomfortos.
Műszaki állapot: A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, átlagos műszaki állapotú.
A lakás bérleti jogviszony határozatlan időre szól.

A lakás után fizetendő havi bérleti díj összege: 18.000 Ft (mely összeg közös költséget nem 
tartalmaz). 

A lakás megtekinthető: a Herpály-Team Kft. ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06-
54/402-436 telefonszámon egyeztetett időpontban hivatali munkaidőben.

A bérleti szerződés létesítésére irányuló igényt az erre a célra rendszeresített formanyom-
tatványon 2020. május 25. 16 óráig lehet benyújtani. A kiírás  részletei megtalálhatóak a 
www.berettyoujfalu.hu oldalon. A formanyomtatvány az említett oldalról letölthető, illetve 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati laká-
sok bérleti jogának piaci alapon történő elnyerése céljából a következő feltételekkel:

1. A lakás adatai:
Címe: 4100 Berettyóújfalu, József Attila ltp. C/2. fszt/2. ajtószám
Alapterülete: 56 m2. Szobaszáma: 2. Komfortfokozata: összkomfortos.
Műszaki állapot: A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, átlagos műszaki állapotú.

A lakás bérleti jogviszony határozott időre, 2020.06.01-től 2021.05.31-ig szól.

A lakás után fizetendő havi bérleti díj induló (minimum) összege: 28.000 Ft (mely 
összeg közös költséget nem tartalmaz). 

2. A lakás adatai:
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. 1. 4/13. ajtószám
Alapterülete: 52 m2, Szobaszáma: 2. Komfortfokozata: összkomfortos.
Műszaki állapot: A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, átlagos műszaki állapotú.

A lakás bérleti jogviszony határozott időre, 2020.06.01-től 2021.05.31-ig szól.

A lakás után fizetendő havi bérleti díj induló (minimum) összege: 26.000 Ft (mely 
összeg közös költséget nem tartalmaz). 

Mindkét esetben az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb bérleti díjat ajánló 
személy nyeri el a bérleti jogot. 

A lakások megtekinthetőek: a Herpály-Team Kft. ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06-
54/402-436 telefonszámon egyeztetett időpontban hivatali munkaidőben.

A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. május 25. 16 óráig 
lehet benyújtani. A pályázat részletei megtalálhatóak a www.berettyoujfalu.hu oldalon. 
A formanyomtatvány az említett oldalról letölthető, illetve beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal portáján. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Hirdetmény

Pályázati kiírás
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Mindössze két nap alatt gyűlt össze a nagy-
számú adakozónak, helyi vállalkozóknak és 
az önkormányzatnak köszönhetően a koro-
navírus szűrésére alkalmas laboreszköz ára, 
melyre a Gróf Tisza István Kórház számára 
szerveztek gyűjtést az intézmény alapítvá-
nyán keresztül. 
A kórház felkészült a járvány fokozódására, és 
a minisztérium által kért intézkedéseket is vég-
rehajtotta. Dr. Muraközi Zoltán főigazgatóval 
beszélgettünk.

Milyen teendők voltak a PCR laboratóriumi 
vizsgálókészülékkel a megérkezését követően? 
Hogyan működik az eszköz?
A műszer összerakása és beüzemelése után a 
dolgozókat be kellett tanítani a készülék meg-
felelő használatára. Bízunk benne, hogy rövid 
időn belül megérkeznek azok a szettek, melyek 
az eszköz használatához szükségesek, és ma-
gát a vizsgálatot el lehet velük végezni, ezután 
teljes gőzzel indulhat vele a munka. Tekintettel 
arra, hogy drága ez a készlet, és viszonylag kis 
mennyiség fog rendelkezésre állni belőle, ezért 
csak azokat a betegeket tudjuk ezzel a műszerrel 
vizsgálni, akik kórházunkba érkeztek, valamint 
a koronavírus tüneteit produkálják. Ezzel tudjuk 
majd eldönteni, valóban fertőzöttek-e vagy sem. 
Jelenleg a páciensektől levesszük a mintát, ezt 
beküldjük egy akkreditált laborba, és 24 órán 
belül, illetve leterheltségtől függően néha kicsit 
hosszabb idő múlva kapjuk meg az eredményt. 
A készülék működési ideje egy óra, plusz még a 
feldolgozás viszonylag rövid időt vesz igénybe, 
tehát 2-3 órán belül meg is kapjuk a végered-
ményt.
Milyen más feladatai vannak a kórháznak je-
len helyzetben? Mi az, amiket el kell követni 
annak érdekében, hogy a járvány tetőzésekor 
az intézmény helyt tudjon állni?
Az életveszélyes állapotú, valamint az állapot-
romlással fenyegető helyzetben lévő embereket 
továbbra is el kell látnunk. Ennek érdekében 
készítettünk egy elzárkózási tervet. Ez abból 
áll, hogy azokat a betegeket, akik akut ellátás-
ra szorulnak, de igazoltan nem COVID-19 fer-
tőzöttek, őket a hotelépületben látjuk el külön 
személyzettel, az intézmény többi részétől tel-
jesen elválasztva. A főépület és a belgyógyászat 
épülete a koronavírusos páciensek ellátására 
lesz átalakítva. A főépületben a súlyosabb álla-
potú, lélegeztetésre szoruló személyek ápolása 
történik majd. A belgyógyászat épületének föld-
szintjén a vírus tüneteit mutató, de komolyabb 
ellátást nem igénylő, az emeleten az egy fokkal 
súlyosabb betegek ápolása fog zajlani. Minisz-
tériumi utasításra a kórházi ágyszámunk 60%-át 
COVID-ellátásra ki kellett ürítenünk, valamint 
ezen belül most 100, a későbbiekben 133 ágyat 
lélegeztetésre alkalmassá kell tennünk.
Összesen hány fekvőhelyet kell felszabadítania 
a kórháznak erre a célra?
Négyszázat kellene, viszont a fizikai korlátaink 
miatt ennél 67-el kevesebb lesz, tehát összesen 
333 ágyat tudunk biztosítani. Miniszter úr en-
gedélyezte, hogy amennyiben a megyei fekvő-
helyek száma nem csökken, tehát a többi intéz-
mény átvállalja a kieső részt, akkor elfogadják 
nálunk ezt az alacsonyabb számot. Szerencsére 
a Debreceni Egyetemmel és a Kenézy Gyula 
Egyetemi Kórházzal sikerült egyezségre jut-
nunk, a mi kieső 67 ágyunkat magukra vállalták.
Mely osztályokat érintette a kiürítés?
A pszichiátriai és a krónikus osztály kivételével 

mindet. Ezeket az osztályokat – mivel különálló 
épületben helyezkednek el – teljesen le tudjuk 
izolálni, és meg tudjuk azokat a lépéseket tenni, 
amik szinte kizárttá teszik, hogy az itt fekvő be-
tegek megfertőződjenek a vírussal. A főépület-
ben, illetve a belgyógyászat épületében dolgo-
zó osztályok pedig a bent maradt páciensekkel 
együtt – csökkentettebb ágyszámmal – átköl-
töztek a hotelépületbe, ahol eddig a szülészet-
nőgyógyászat, a sürgősségi és a gyerekosztály 
működött. Mindenki kilépett a komfortzónájá-
ból, munkatársaink nagy segítő- és áldozatkész-
ségről tettek tanúbizonyságot.
Védőfelszerelés terén hogyan áll a kórház? 
Megvan-e minden eszköz ahhoz, hogy felve-
gyék a küzdelmet a vírussal?
Több helyről is sikerülnek a beszerzések. Egy-
részt saját jogon, emellett különböző felaján-
lásokból kapunk nagyon sok védőeszközt. Az 
FFP2-es maszkokat és Tyvek öltönyöket az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) 
biztosítja számunkra. Azok az intézmények 
(járványkórházak), akik első körben ki vannak 
jelölve a koronavírusos betegek ellátására, eb-
ből a szempontból elsőbbséget élveznek, hiszen 
ott már vannak ilyen páciensek. Mi még a fel-
készülés szakaszában vagyunk, ennek ellenére 
megfelelő mennyiségű védőfelszerelés áll máris 
rendelkezésre, de folyamatos a beszerzésük.
A kórházi dolgozókat tekintve hányan tudnak 
„harcba állni” a következő időszakban?
Pillanatnyilag csaknem az összes alkalmazot-
tunk munkára és harcra kész, sokan jelezték, 
hogy bármilyen körülmények között vállalják 
a további munkát. Az egészségügyi dolgozók 
mellett fontos a takarítókról, konyhai, mosodai 
és műszaki munkatársakról is beszélni, akik 
nélkül nem működne ez a rendszer. Ők is teljes 
mellszélességgel kiállnak a kórház és a betegek 
mellett.
A kialakult helyzet miatt megvalósult-e bármi-
lyen képzés, amin a kórház dolgozóinak részt 
kellett venniük?
Az AEEK egy e-learning tanfolyamot indított or-
vosoknak és a szakszemélyzetnek. Itt a lélegezte-
tés alapjait kell először elméleti úton megtanulni, 
erről egy vizsgát tenni, amiről tanúsítványt kap-
nak a dolgozók. Ezt követően gyakorlati képzé-
sen vesznek részt az intenzív osztályon, ahol pró-
bálják elsajátítani azokat a készségeket, ami egy 
lélegeztetéshez, lélegeztetett páciens ellátásához 
szükséges. Emellett a megérkezett, egyéni védő-
felszereléseknek a helyes fel- és levételére, hasz-
nálatára minden munkatársunkat megtanítottuk. 
Ezenkívül az intenzív ellátásra először önkénte-
sen, majd forgórendszerben lényegében az ösz-
szes dolgozónkat megpróbáljuk kiképezni. Ha 
nagyon sok intenzív ellátásra szoruló betegünk 
lesz, kisegítő szándékkal mindenkinek helyt kell 
majd állnia, mivel az intenzív szakemberek eh-
hez kevesen lesznek.
A későbbiekben hogyan fog működni a kórház, 
hogyan telnek majd a mindennapok?
Most kezdjük el fokozatosan bevezetni azokat 
az eljárásokat, amit erre a helyzetre terveztünk. 
A fő belépési pont továbbra is a főbejárat lesz, 
ahol egy előszűrés (kikérdezés, hőmérsékletmé-
rés) vár minden beérkezőt. Amikor a járvány-
helyzet fokozódik, innen mindenkit továbbirá-
nyítanak egy elsődleges vizsgálóhelyiségbe. Ez 
a szakrendelő földszintjén lesz kialakítva, ahol 
orvosi vizsgálaton és újabb kikérdezésen esik át 
az illető. Ha felmerül a gyanú, hogy koronavírus 
fertőzött lesz, akkor ott már elkülönítésre kerül, 

és elvégzünk rajta egy tesztet. Ha ez pozitív 
lesz, akkor a COVID-részbe, ha negatív, akkor 
az állapotának megfelelő részlegbe irányítják 
tovább a pácienst munkatársaink. Aki egyéb 
akut problémával érkezik hozzánk, a vizsgálat 
után – a főbejáraton keresztül – elhagyja az épü-
letet, és kívülről, a sürgősségi bejáraton keresz-
tül fog eljutni a hotelépületbe. A dolgozóknak 
is a főbejáratot kell használniuk, rájuk is vonat-
kozik az előszűrés, emellett az ő esetükben az 
önvizsgálat is nagyon fontos, ha bármilyen pa-
naszuk van, azt azonnal jelezniük kell.
Mi történik abban az esetben, ha orvosok, ápo-
lók is karanténba kerülnek?
Erre is felkészültünk, és itt ki kell emelni a kato-
nai parancsnokság hathatós segítségét. Kialakítás 
alatt vannak azok a szálláslehetőségek, ahova – 
szükség esetén – azokat az alkalmazottakat, akik 
a koronavírusos pácienseket látják el, le tudjuk 
izolálni. Tulajdonképpen a betegekkel együtt egy 
karanténba vonulunk. Ellátásukról – a katonai 
parancsnok logisztikai segítőjének köszönhetően 
– már gondoskodtunk, a kórházi élelmiszer-tarta-
lékot három havira sikerült felnövelnünk, így az 
előírt, magasabb kalóriaigényű és változatosabb 
táplálékot is biztosítani tudjuk.
Milyen hosszú időszakra kell felkészülnie a 
Gróf Tisza István Kórháznak a veszélyhelyzet 
idején?
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a 
minisztérium irányába egy 120 napi készletet, 
elvárt mennyiségű eszközt, anyagot, gyógyszert 
kellett megadnunk, tehát mi is ennyi időre ké-
szülünk.
Mikortól várható, hogy a kórház koronavírus 
fertőzött betegeket fogad?
Jelenleg minden igazoltan koronavírusos pá-
cienst Debrecenbe, a Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórházba kell szállítani. Valószínű, hogyha ők 
megtelnek, és a klinika sem tud már betegeket 
fogadni, akkor fogunk mi sorra kerülni. Ebben 
az esetben – területi ellátási kötelezettségtől 
függetlenül – az ide érkező pácienseket kell fel-
vennünk. Az akut eseteket tekintve – amennyi-
ben megoldható – inkább csak a területünkön 
fekvő betegeket szeretnénk ellátni.
 K.Zs. – Sz.M.

Felkészült a kórház a járvány tetőzésére

INTERJÚ 5

Az új PCR laboratóriumi vizsgálókészülék

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1974
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1974
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Kedves Gyerekek! 
Ahogyan minden iskola és óvoda bezárta egy 
időre kapuit, úgy a Bodorka NépmesePont aj-
tajára is lakat került, mert egy szörnyűséges 
boszorkány megátkozta, hogy addig nem nyit-
hat ki, amíg mindenki meg nem gyógyul ab-
ból a nyavalyából, amit ő idézett elő. Így most 
bent rekedtek azok a mesék is, amiket nektek 
szántunk, minden játékkal, bábbal, találós kér-
déssel alkotással és kézműveskedéssel együtt. 
De ez nem azt jelenti, hogy ilyen hosszú időn 
át mese és foglalkozás nélkül akarnánk hagy-
ni benneteket. Sőt! Az elmúlt hetekben azon 

gondolkodtuk, hogy kitaláljuk a mikéntjét, 
hogyan jutassuk el hozzátok azokat a meséket, 
amik most egy időre a NépmesePont falain 
belül vannak elzárva. Kihirdettük az egész vá-
rosban, hogy aki segíteni tud nekünk, az jöjjön 
és próbáljon szerencsét. A Berettyó Televízió 
bátor lovagjai útnak is indultak, hogy kisza-
badítsák és eljuttassák hozzátok ezeket a gyö-
nyörű meséket és a hozzájuk tartozó játékokat, 
feladatokat. Nektek most már csak annyi a dol-
gotok, hogy figyelitek, milyen irányból érkez-
nek hozzátok a népmesék!
Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
A Berettyó Televízió munkatársainak segítsé-
gével igyekszünk a megszokott színvonalon, 
de természetesen a mai megváltozott hely-
zethez igazodva, online módon közvetíteni a 
gyerekek számára a heti szakköreinket. Azzal 
a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy figyeljék 
a Bodorka NépmesePont Facebook oldalát, az 
általunk küldött e-maileket és a Berettyó TV 
felületeit, mert május elejétől több csatornán is 
eljuttatjuk a háromféle foglalkozásunk felvett 
anyagát. Ezeket az adásokat TV műsorokként 

Bodorka Matiné néven találhatják majd, min-
den héten új mesével jelentkezünk. A jól ismert 
foglalkozástípusokat három alcím alatt érhetik 
el: „Hetedhét országon is túl” – élőszavas me-
semondás, online foglalkozás a mesebefogadás 
elősegítésére. „Kisgömböc” – klub, műhely-
foglalkozás, itt is elhangzik majd a mese, ezt 
követően Szókincstár – a mesében fellelhető 
tájszavak, régies kifejezések magyarázata, szi-
nonimák keresése, találós kérdések a meséhez 
kapcsolódóan, a Hét meséjének bábjait, figu-
ráit is bemutatjuk és megismerkedünk majd 
egy-egy tárgyféleséggel, ami szintén kötődik 
a megismert népmeséhez. A harmadik műsor-
típus a „Garabonciás” – művészeti alkotómű-
hely elnevezést viseli, hiszen ebben az adásban 
az elhangzó meséhez vagy mesével kapcsola-
tos alkotótevékenységet próbáljuk lépésről lé-
pésre bemutatni a gyerekeknek, hogy akár ve-
lünk, akár később otthon Ők is elkészíthessék 
az adott rajzot, bábot vagy művészeti projektet.
Jó egészséget és sok szerencsét kíván a: 
Bodorka NépmesePont – Anikó néni és Rebeka 
néni

A 2019. év az előző évben kialakított rendezvények, programok kínálatának 
megtartásával, a városi nagyrendezvények, megemlékezések több évre visz-
szatekintő hagyományának továbbvitelével és új rendezvények megvalósítá-
sával telt. A Nadányi Zoltán Művelődési Háznak három kiállító tere van, a 
Bihar Vármegye Képgaléria, a Bodorka NépmesePont Galériája és a Mozi 
Galéria, melyekben 27 kiállítást szerveztünk a tavalyi évben. Színházi bér-
letsorozatot, előadóművészeti, ismeretterjesztő rendezvényeket, Művészeti és 
gasztronómiai eseményeket tartottunk. 
Így indult 2020 is, mozgalmasan, de egy kicsit most üres a ház. Pókháló azért 
nincs az ablakon. Lemondjuk, újra írjuk a rendezvényekkel kapcsolatos szer-
ződéseket, mert ha felemelkedik a sorompó, nem kezdheted felkészületlenül. 
A mindennapi munka mellett sok olyan tevékenység van, ami elmaradt, ilyen 
az adminisztráció, amellyel békeidőben soha nem éri utol magát az ember. A 
másik a munkánkat segítő pályázatok. Nem elég megnyerni valamit, hanem el 
is kell vele számolni. Szabó Pál azt írja a Biharország című könyvében, ame-
lyik 1967-ben jelent meg: „Húsz katasztrális hold területen épült fel az új kór-
ház, hetvenmillió forint költséggel. Alig pár éve, hogy készen van. Mindmáig 
kerül rajta valami igazítani, javítani való; hol itt, hol ott. De hát azt mondja 
a közmondás: »Szépasszonyban kicsi hiba nem nagy baj.« Mert ez a kórház 
valóban »szépasszony«. Pompás, még látványnak is szemet gyönyörködtető.” 
Igaz ez az elmúlt esztendőkben kívül-belül megújuló művelődési házra is, itt 
is akad mindig valami csinosítani való, de erre a kihasználtság miatt nem ju-
tott idő. A népművelő, a művelődési házban dolgozó soha nem pihen. Mindig 
töri a fejét valami, és szeretné otthonossá tenni a környezetét, hogy a betérő 
mondja azt, hogy ez igen, itt van élet, ez szép a szemnek, és érezni, hogy van 
gazdája, van lelke. Mert ez az épület nem az itt dolgozóké, hanem az itt élőké, 
a bihariaké... Mert nem csak a városlakók látogatják rendezvényeinket, hanem 
sokszor érkeztek hozzánk más településekről, sőt ország és- megyehatáron túl-
ról is érdeklődők. 
A művelődési központ egyik korábbi vezetője úgy tartotta, az a népművelő, 
aki nem tud széket pakolni, nem is jó szakember. Most nem kell megmozgatni 
az ülőalkalmatosságot, de van udvarunk, amit bizony csinosítani kell, mint a 
szépasszonyt, ha valaki betér, mondhassa, hogy milyen szemrevaló menyecske 
lett belőle. Az intézményünk rendszeresen megrendezte a költészet napját, az 
idén ez is elmaradt, de bízunk benne, hogy Fekete Vince József Attila-díjas 
költővel találkozunk még ebben az esztendőben. Dr. Benke Mária vendég-
könyvének segítségével igyekszünk áttekinteni mi is történt, 1997-2014-ig a 
Tavasz körúton a költészet napján. 
A mozinál egy új pad áll, új háttámláján Makk Károly filmjeinek címe olvas-
ható. Egyelőre még nem tanácsos leülni rá a járvány idején, de talán hamaro-
san el fog jönni az az idő, mikor itt ülve várunk a mozi pénztárának nyitására.

a Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a Makk Kálmán Mozi munkatársai

Közhírré tétetik... a Bodorkából

Intézményi karantén, avagy hogyan 
tegyük hasznossá magunkat
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Tizedik alkalommal rendezték meg még februárban a magyar 
rövidpályás masters úszó országos bajnokságot Százhalombat-
tán. Népes mezőny gyűlt össze az idei OB-n, majd 400 úszó ér-
kezett a helyszínre. A Berettyó Cápákat egy jelentős versenyzői 
múlttal rendelkező, új csapattagunk képviselte Bene Krisztina 
személyében. Kriszti első szenior úszóversenyén 6 számban is 
rajthoz állt. 100 m hátúszásban és 50 m gyorsúszásban az érem-
ről éppen lemaradva a negyedik, míg 200 vegyesen hatodikként 
csapott a célba saját korosztályában. 100 m vegyes úszásban az 
ötödik; 50 m hátúszásból az előkelő harmadik helyezést érte 
el. Kriszti eredményeit úgy érte el, hogy korosztályában több 
olimpiát is megjárt versenyzővel mérte össze gyorsaságát a me-
dencében. Jár a gratuláció a helyezésekhez.

X. Rövidpályás Szenior Országos 
Bajnokság

Személyi jövedelemadó – 1%
Sokan ismerik a lehetőséget, mégis kevesen rendelkeznek szemé-
lyi jövedelemadójuk azon 1%-áról melyet társadalmi szervezetek 
részére ajánlhatnak fel. Berettyóújfalu Város Önkormányzata kö-
telező és önként vállalt közfeladatainak ellátása során is számos 
ilyen szervezetre támaszkodhat. Kérjük, amennyiben még nem 
döntött, segítse az ő tevékenységüket, ezáltal a helyi közszolgálta-
tások fejlesztéséhez is hozzájárulhat.
Szervezet Tevékenység Adószám
Berettyóújfalu Városért  a helyi kulturális örökség
Közalapítvány gondozása 18548169-1-09
Berettyóújfalu Város Sportjáért  verseny- és tömegsport-
Közalapítvány tevékenység támogatása 19128678-1-09
Bihari Múzeumért Alapítvány a Bihari Múzeum szakmai 
 munkájának támogatása 19128544-1-09
Aranytál Közhasznú Alapítvány települési gyermek- és köz-
 étkeztetés támogatása 18554157-1-09
Fúvószenekarért Alapítvány az Ifjúsági Fúvószenekar 
 működésének támogatása, 
 rendezvényszervezés 19124629-1-09
Bihari Népművészeti Egyesület népművészeti, népi ipar-
 művészeti tevékenység, 
 ismeretterjesztés, 
 az Alkotóház működtetése 18542091-1-09
Bihari Szabadművelődési és  kulturális rendezvények szer-
Népfőiskolai Egyesület vezése, felnőttképzés, 
 felnőttoktatás 18560729-1-09
Összefogás Berettyó- település- és közösség-
szentmártonért Egyesület fejlesztő tevékenység 
 Berettyószentmártonban 18996335-1-09
Kádár Vitéz Városvédő,  településfejlesztő, városvédő,
Fejlesztő és Kulturális valamint állatvédő és –mentő 
Egyesület tevékenység 18337426-1-09
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A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum 13 tagintézménye közül 10-ben 
folyik érettségi vizsga. Berettyóújfa-
luban a három középiskolából kettő-
ben, a BSZC Arany János Gimnázi-
uma, Egészségügyi és Közgazdasági 
Szakgimnáziumában, valamint a 
BSZC Bessenyei György Szakgimná-
ziumában.
Az intézményekben az előzetes felkészülés a 
pedagógusok alapos munkájának köszönhe-
tően a pandémia ideje alatt is maradéktalanul 
megvalósult a digitális oktatás keretei között. 
A tanulók minden segítséget megkaptak az in-
tézményektől a felkészülésre. 
A pedagógusok elmondása alapján ez a felké-
szülés nem lehetett volna ennyire hatékony a 
diákok fegyelmezett munkája nélkül. A tanu-
lók komolyan vették a járványügyi helyzet ki-
alakulása miatt megváltozott munkarendet, és 
teljes figyelmükkel készültek az érettségi vizs-
gára. Mind a felkészülési idő alatt, mind a már 
megkezdődött érettségi vizsga alatt sikerült 
megfelelni az elrendelt szabályoknak, egyéb 
intézkedésekre nem volt szükség az intézmé-
nyekben. A Kormányhivatalban átvették, és az 
intézményekbe eljuttatták a rendelkezésre bo-
csátott maszkokat és kesztyűket, de a Centrum 
már előzetesen is ellátta az iskolákat védő-
eszközökkel, valamint felületfertőtlenítéshez 
és kézfertőtlenítéshez szükséges szerekkel, 
FFP2, illetve orvosi maszkokkal, gumikesz-
tyűkkel és arcvédő pajzsokkal.  
Berettyóújfaluban hétfőn reggel 189 tanuló 
kezdte meg az érettségi vizsgát, közülük 53 
tanuló emelt szinten. 107 előrehozott érettségi 
vizsgajelentkezést a szabályok értelmében az 

Oktatási hivatal törölt a rendszerből. A Cent-
rum tagintézményeiben összesen 549 tanuló 
ült be hétfőn az iskolapadokba érettségizni. A 
kötelező vizsgatárgyakon kívül a leggyakoribb 
vizsgatárgyak a művészettörténet, a vizuális 
kultúra, a testnevelés és a biológia. Szakgim-
náziumi képzésben már nem választhatnak a 
tanulók 5. tantárgyat, ők a 4 évig tanult ágazati 
tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. A Besse-
nyei György Szakgimnáziumban ez a pedagó-
gia ágazat, vendéglátás ágazat, az informatika 
ágazat, valamint a rendészet és közszolgálat 
ágazat érettségi tantárgya. Míg az Aranyban az 
egészségügy és a közgazdaság ágazatok tantár-
gyaiból tesznek vizsgát a szakgimnazisták. Az 
előzetes felmérések szerint Berettyóújfaluban 
két tanuló jelezte, hogy ősszel kíván érettségi 
vizsgát tenni a járványhelyzet miatt. A Cent-
rum többi tangintézményében pedig még két 
tanuló. Rajtuk kívül az érettségi vizsgákon 
eddig minden végzős tanuló a jelentkezésének 
megfelelően megjelent.
Az eddigi „normál” érettségi vizsgákhoz ké-
pest 10%-kal több pedagógus bevonására volt 
szükség a felügyelet ellátásához a vizsgákon. 
Az egy tanteremben vizsgázók száma eddig 
12-13 fő volt maximum (az érettségi vizsga-
szabályzat eddig is leszabályozta a vizsga tisz-
tasága miatt, hogy hogyan ülhetnek a tanulók 
a vizsgatermekben), most az egy tanteremben 
vizsgázók számát maximum 10 főben határoz-
ta meg a kormányrendelet. A sikeres érettségi 
lebonyolításában az intézményekben dolgozó 
pedagógusok mindegyike az eddig is megszo-
kott módon, kérés nélkül, lelkiismeretesen vett 
részt, izgult diákjaiért. Külső segítség bevo-
nására nem volt szükség a Centrum egyetlen 
tagintézményében sem. A Centrum ezúton is 
szeretné megköszönni a Klebersberg Központ-

nak és az általános iskolákban tanító pedagó-
gus kollégáknak az iskolák részre felajánlott 
segítségét.
Szóbeli vizsgát fognak tenni azok a tanulók, 
akik a testnevelést, az ember és etika vagy a 
vizuális kultúra tantárgyat választották ötö-
dik érettségi vizsgatárgynak, mivel ebben az 
esetben írásbeli vizsga nincs. Testnevelésből a 
gyakorlati vizsgát váltja ki a szóbeli, míg a má-
sik két esetben portfólió bemutatása a vizsga 
módja, amit szintén csak szóbeli vizsga kereté-
ben tud teljesíteni a tanuló. Az írásbeli vizsgák 
pontszámai alapján várható még szóbeli vizs-
ga, de ez a dolgozatok javítása és pontozása 
után fog körvonalazódni. (Ha a tanuló eléri 
az írásbeli vizsgán a 12%-ot, de 25% alatti a 
dolgozata, szóbeli vizsgát tehet az elégséges 
osztályzat megszerzéséért.)
Az érettségi vizsgán az ágazati szakmai vizs-
gatárgyakból ugyanúgy vizsgáznak a tanulók, 
mint bármely más tárgyból, a szóbeli vizsgára 
is ugyanazok a szabályok vonatkoznak esetük-
ben. Online vizsgára egyetlen esetben sincs 
lehetőség.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 
Berettyó Televízió közvetítette húsvét 
harmadik vasárnapján, április 26-án 
a Rákóczi Jenő katolikus plébános ál-
tal tartott szentmisét, hogy mindenki 
a saját otthonában megtekinthesse és 
részese lehessen az alkalomnak. 
A rendkívüli helyzet egyben lehetőséget adott 
arra, hogy kicsit jobban megismerjük a Tours-i 
Szent Márton nevét viselő templomot és bepil-
lantást nyerhessünk a közösség életébe. 
A katolikus közösség életében jelentős dá-
tumnak számít 1783, hiszen akkor érkezett 
Berettyószentmártonba az első plébános, aki 
felépíttette a plébánia épületét; ekkor négy ka-
tolikus család élt itt, majd 1818-ban elkészült 
a jelenlegi templom épülete. A környékbeli 
templomok alapanyaga a tégla, ennek az épü-
letnek sajátossága, hogy falait terméskő erősí-
ti, melyeket a Mátrából és a Bihari-hegységből 
szállítottak idáig. Ez arra utal, hogy az építők 
évszázadokra terveztek, ezért vállalták azt az 
anyagi áldozatot, amit a kövek szállítása meg-
követelt. Készült hozzá egy faszerkezetű to-
rony is, ahol a harang kapott helyet. Ez sajnos 
egy tűzvészben leégett, s a későbbi helyreál-
lítás során nem volt arra anyagi forrás, hogy 

a tornyot is visszaállítsák, ezért az udvarban 
haranglábon helyezték el a harangokat. A ki-
sebbik az eredeti, a nagyobbat a második vi-
lágháborút követően hozták ide Berettyóújfa-
luból. A közösség mindig is alacsony létszámú 
volt, 1790-ben kezdődött az anyakönyvezés, 
az első évben két keresztelőt, három temetést 
és egy esküvőt tartottak itt. Az 1800-as évek 
közepére érte el a legmagasabb létszámot a 
közösség, akkor kétszáznégy főt számlált. 
Több mint száz éven keresztül önálló volt az 
egyházközség, de amikor 1905-ben Berettyó-
újfaluban felépült az új katolikus templom, az 
új plébánia, a berettyószentmártoni plébánost 
áthelyezték oda, ezzel a közösség önállósága 
is megszűnt. A Tours-i Szent Márton Temp-
lom belső kialakítása alapvetően klasszicista 
stílusjegyeket hordoz, de a későbbi barokk-
nak is van néhány felismerhető stílusjegye. Az 
épülettel egyidős az oltárkép, amely a templom 
védőszenjét, Tours-i Szent Mártont ábrázolja, 
aki a településrész névadója is egyben. Az ő 
életéből a legismertebb jelenetet ragadták ki, 
ahol katonaként, lóháton ülve köpenyét megfe-
lezi egy szegény koldussal. Az orgona szintén 
egyszerre készült az épülettel és a mai napig 
nem újították fel, meghagyták eredeti állapo-
tában, egyszerű szerkezetű, kézi fújtatós, az 
egész sípszerkezetet fából alkották. Sajnos 

1970-től használaton kívül van, mert javítása 
túlságosan költséges lenne. A bejárat melletti 
gyóntatószék papi oldalán egy különös rózsa-
füzér kapott helyet, elég ritka, hogy nem kéz-
ben fogható, hanem egyetlen rúdra húsz gömb 
van felhelyezve. Manapság a nyári időszakban 
havi két, a téli időszakban pedig havonta egy 
alkalommal tartanak itt szentmisét. A jelenle-
gi helyzetben – mivel felújítás alatt van a be-
rettyóújfalui templom –, Berettyószentmárton 
ad helyet a vasárnapi szentmiséknek. Sajnos a 
helybeli közösség egyre inkább csökken, főleg 
az idősödés miatt. Többen vannak, akik koruk-
ból fakadóan már nem tudnak bekapcsolódni a 
közöség életébe, és a miséken, a közös imád-
ságban sem tudnak részt venni.  SKGy

Érettségi koronavírus-járvány idején

Tours-i Szent Márton Templom

MOZAIK 7

A szabályok betartása mellett érettségire 
várva a BSZC Bessenyei György Szak-
gimnáziumában

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1975
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Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI 
iroda) 2019-ben nyitotta meg kapuit 
azzal a céllal, hogy javuljon a lakos-
ság egészségi állapota, és növekedjen 
a születéskor várható élettartam.
Az iroda az Új Széchenyi Terv Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Operatív Program kereté-
ben közel 90 millió forint összegű vissza nem 
térítendő támogatásból jött létre. A projekt 
közvetlen célcsoportja a berettyóújfalui járás-
ban élő, egészségi állapota kapcsán érintett 
lakosság, különös tekintettel a rizikócsoport-
ba tartozók, az energia egyensúly helyreállí-
tására szorulók, illetve a bevont háziorvosi 
körzetek ellátottjai. A pályázat által megva-
lósult programokon a résztvevő munkatársak 
hangsúlyt fektettek a problémák korai felis-

merésére, mely rendkívül fontos a súlyos szö-
vődmények elkerülése miatt.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
külső szakemberek (pszichológusok, die-
tetikusok, gyógytornászok, szakdolgozók, 
ápolók) bevonásával számos programot va-
lósítottak meg, melyekre igen nagy volt az 
érdeklődés. Ezek között szerepeltek sport-, 
illetve egészségnapok, mozgásprogramok, 
gyógynövénytúrák, Nordic walking túrák, 
„Jóllakva fogyni” alkalom a helyes fogyókú-
ráért, környezeti allergének elleni fellépésben 
való részvétel, betegklubok működtetése, 
öngyilkosság megelőzése, dietetikai tanács-
adás, lelki egészségfejlesztés, drogprevenciós 
kiállítás és előadás. Komoly figyelmet for-
dítottak a szenvedélybetegségek feltérképe-
zésére és megszüntetésére, az egyéni mel-
lett klubfoglalkozások indultak különböző 

témákban, mint például dohányzás leszokás 
támogatás, vagy az alkoholbetegek korai ke-
zelésbe irányítása és leszokás támogatása, de 
volt gyógy-, valamint gerinctorna is. A külső 
helyszínek mellett sok program az irodában 
kapott helyet. A kiszűrt eseteket, klienseket 
háziorvosukhoz, illetve a szakellátásba irá-
nyították további kezelés, gyógyszerbeállítás 
céljából.
Az „Egészségfejlesztési iroda kialakítása a 
Berettyóújfalui járásban” című projekt márci-
us 31-én fejeződött be, a munka azonban nem 
áll le az irodában. A kétéves fenntartási idő-
szak alatt az ingyenes programok – némi mó-
dosítással – folytatódni fognak a koronavírus 
miatti veszélyhelyzet megszűnését követően. 
Az EFI iroda elérhetőségei: 06-54/507-547, 
valamint efi@berettyokorhaz.hu.  Sz.M.

Az idén márciusban hazánkban is 
megjelent koronavírus sportegye-
sületeink mindennapjait is nagyban 
megváltoztatta. Az eddig megszokott 
közös tréningeket, izgalmas mérkőzé-
seket, a szurkolók hangos biztatását 
felváltották az egyéni edzések, min-
den futsalos, labdarúgó és kézilab-
dázó a játéktértől távol, otthoni kör-
nyezetben vészeli át a járvány miatt 
kialakult veszélyhelyzetet.

Az edzések hangulatát nem lehet pótolni
Az MVFC Berettyóújfalu a 2019/2020-as sze-
zonban veretlenül nyerte meg az alapszakaszt, 
így az első helyről vágott neki a rájátszásnak. 
Itt a két lejátszott fordulóból két győzelmet 
ért el az együttes, majd a koronavírus miatt – 
március közepén – félbeszakadt a bajnokság. 
A klub vezetőségét és játékosait nem érintette 
váratlanul a kialakult helyzet, hiszen a környe-
ző országokban is ez történt. – Megváltozott 
az életünk, de igazodnunk kellett a körülmé-
nyekhez, és otthoni edzésekre váltottunk. Mi-
vel a futsal csapatjáték, a tréningek hangulatát 
és intenzitását semmivel sem lehet pótolni, 
így bízunk benne, hogy minél hamarabb újra 
csoportosan is edzhetünk – tudtuk meg Szitkó 
Róbert szakosztályvezetőtől. A 2019/2020-
as bajnokság folytatásáról vagy befejezéséről 
a mai napig nem született döntés. Az MVFC 
esetleges újbóli Bajnokok Ligája szereplését 
illetően Szitkó Róbert azt mondta: ha folyta-
tódik a szezon, az indulás joga a pályán dől 
el, ha nem, akkor – valószínűleg – nem lehet 
olyan forgatókönyv, hogy ne a Berettyóújfalu 
indulhasson ismét a nemzetközi porondon. A 
Mezei-Vill szakosztályvezetőjét arról is kér-
deztük, mi az, ami miatt a mostani szituáci-

óban is pozitívan tudnak előre tekinteni. – A 
dolog jó oldala, hogy – ebben a vírusos idő-
szakban – gyarapodott a Tihanyi család, ahol 
mindenki nagyon jó egészségnek örvend.

A napi találkozások, a tréningek és a 
meccsek hiányoznak a legjobban

Február 22-én rajtolt el a Hajdú-Bihar megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokság 2019/2020-
as szezonjának tavaszi felvonása, ahol a Be-
rettyóújfalui Sportegyesület csapata négy 
mérkőzésen lépett pályára. Az együttes kettő 
győzelmet és kettő döntetlent ért el, majd a 
Magyar Labdarúgó Szövetség úgy határozott, 
a kialakult járványügyi helyzetre való tekin-
tettel március 16-tól felfüggeszti a bajnoksá-
got. Döntés egyelőre csak a szezon félbeszakí-
tásáról született. Szitkó Róbert hetedik éve a 
BUSE edzője, de – jelen körülmények között – 
a napi találkozások, az edzések és a mérkőzé-
sek hiányoznak a legjobban az ő és játékosai 
életéből. – Igaz, amatőr sportolók vagyunk, 
de igazán csak most érezzük, mennyire befo-
lyásolta a sport a mindennapjainkat – mondta. 
A vezetőedző úgy véli, nem fog folytatódni a 
bajnokság. – Úgy gondolom, minél több idő 
telik el, annál kisebb az esély a befejezésre. 
Ennek ellenére reménykedünk benne, hogy 
minél hamarabb visszatérhetünk a csoportos 
tréningek és meccsek világába – tette hozzá. 
A BUSE csapatánál mindenki maga miatt edz, 
hogy ne épüljön le teljesen.

Jelen helyzetben legfőképp a csapategység 
sérül

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a 
koronavírus megjelenésének és terjedésének 
megelőzése érdekében március 14-től minden 
bajnoki és kupasorozatot felfüggesztett. Ez a 
döntés természetesen a városunkban működő 
BMSE-t is érintette, a klub a 2019/2020-as 

szezonban 12 csapatot versenyeztetett, ebből 
10 utánpótlás együttes volt. – A kialakult ve-
szélyhelyzet egyesületünket új kihívások elé 
állította – kezdte gondolatait Balázsné Szabó 
Mária. Edzőinknek – folytatta – hirtelen át 
kellett állniuk az online tréningek tartására, 
amely kisebb-nagyobb döccenőkkel sikerült 
is. Távedzések, illetve videókonferencián 
keresztül megvalósuló tréningek zajlanak a 
klubnál. Az edzők folyamatosan készítik és 
teszik közzé – az ügyességi, erőnléti, képes-
ségfejlesztő gyakorlatok előtérbe helyezésével 
– edzésterveiket, melyeket a játékosok saját 
otthonukban hajtanak végre. A visszacsatolás 
módja, formája változó, minden tréner más-
más módszerrel próbálja motiválni csapatát. 
Érzékelhető a személyes jelenlét hiánya, a 
találkozásokat, kapcsolatokat semmi nem he-
lyettesíti. Mindenkinek hiányzik a közvetlen 
kontaktus, a gyakorlatiasság, a terem, a kö-
zös feladatok, a labdás edzések, a játék és a 
meccsek. A csapategység sérül leginkább eb-
ben a helyzetben – mondta a BMSE alelnöke. 
Az MKSZ az idényt befejezetté nyilvánította 
április 9-én. Az a döntés született, hogy nem 
osztanak ki helyezéseket, és nem lesznek ala-
csonyabb bajnoki osztályba kieső, valamint 
magasabb osztályba feljutó sportszervezetek. – 
Csalódottak vagyunk a határozat miatt, hiszen 
a női felnőtt együttest egy leendő ezüstéremtől 
fosztották meg, míg a férfiak – hibátlan telje-
sítménnyel – vezették a bajnokságot, de csak 
képzeletben akaszthattuk az érmeket a nya-
kukba – fogalmazott Balázsné Szabó Mária. 
Az alelnök arról is beszélt, nehéz volt szem-
besülniük azzal, hogy a 2019/2020-as szezon-
ban nem lesz több mérkőzésük. A BMSE-nél 
jelenleg a legnagyobb hangsúlyt az egyéni 
felelősség kapja, minden kézilabdázónak saját 
érdeke, hogy – az edzői utasításokat betartva – 
fizikálisan szinten tartsa magát. Sz.M.

Sikeresnek bizonyult az Egészségfejlesztési Iroda

Sportegyesületeink életét is megnehezítette a kialakult veszélyhelyzet
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Nadányi Zoltán tollából 
Az a kérdés, hogy közös legyen-e, vagy nem? 
Szerintem csakis közös. 
Tudniillik a berettyóújfalusi uszoda, ami 
jövő tavasszal épül és a nyáron nyílik. 
Úgy tudom, az illetékes faktorok hamleti 
töprengésben vannak efelől. Közös, vagy nem 
közös, ez itt a kérdés. Azért sietek még 
idejekorán, tizennégy fokos hidegben hoz-
zászólni ehhez a kérdéshez és kikiáltani: 
közös! közös! közös! 
Mégpedig a legönzőbb magánérdekből mondom 
ezt. Ugyanis:
Uszodába azért megyek, hogy felüdüljek. 
Ha tisztán csak férfiak vannak az uszodá-
ban, akkor a felüdülésem csak részleges. 
Hogy úgy mondjam, egyoldalú felüdülés. Tes-
ti felüdülés. De ha hölgyek is evickélnek 
a vízben, és villognak a parton: az már 
más. Az már igen. Akkor lelki felüdülést 
is érzek. Már a gondolatra is felüdülök. 
Méltóztatnak talán észrevenni, hogy a heti 
tárcának is mennyivel üdébb a hangja, mint 
máskor. Azért mert gondolatban máris együtt 
evickélek és sütkérezem Berettyóújfalu szé-
peivel. (Pedig lámpafény mellett irkálok 
és tizennégy fokos északi szél mozgatja a 
spalettát.) 
Van egy másik érvem is, amit döntőnek tar-
tok. A jogfolytonosság. Váradon is így 
volt, kérem, ott is közös volt az uszoda. 
Márpedig Várad hagyományai kötelezőek Új-
falura. A jót mindenesetre át kell vennünk. 
Az pedig jó volt, az a közös uszoda. Bi-
zonyítékul a váradi költő szavait idézem, 
akinek szavai, szerintem, döntő érvényűek. 
A tiszteletreméltó költő így énekelt a Kö-
rösről meg a váradi lányokról:

Jó volt a Körösben,
Még számban a jó íz:
Szívükről szívemre
Szaladt a folyóvíz.

Tehát azt mondja , hogy jó volt. Meg is 
okolja. Tisztelettel hajlok meg a köl-
tő ítélete előtt. Hogy ki ez a költő, azt 
viszont szerénységem tiltja elárulni, még 
csak sejtetni is. 
Egyébként Váradon az is bebizonyult, hogy a 
nemek különválasztása még az uszodában is 
természetellenes. Erre is történt kísérlet 
Váradon, de kudarccal végződött. Tisztelet-
ben megőszült nénikék kezdeményezték, akik 
térden alul érő fürdőruhában, bóbitás szal-

makalapban léptek a vízbe és napernyő alatt 
napkúráztak. Ezek rossz szemmel nézték a 
mindkét nembeli ifjúság pajzán tréfálkozá-
sát, hancúrozását, talán néhány csepp Kö-
rös-víz is megkoppant a szalmakalapjukon, 
napernyőjükön. Felháborodtak, tiltakoztak, 
akciót indítottak, a férfiak kiparancsolását 
követelték. Erre igen érdekes fejlemények 
következtek. Pankolits bácsi, az uszodás 
eleget tett a kívánságnak: kétfelé osztotta 
az uszodáját deszkafallal. Az Ádámok odaát 
rekedtek, az Évák ideát. A deszkafalon kis 
ajtó volt, az ajtó mellett a női osztály 
területén a derék Róza néni ügyelt fel az 
erkölcsökre. Ha férfiember be akart lépni az 
ajtón, még az ajtóból visszaűzte:
– Női osztály, kérem. Nem szabad belépni.
De a hölgyeket sem engedte át a férfiosz-
tályra:
– Férfiosztály, kérem. Nem szabad átmenni.
A helyzet aggasztó volt. Ádámok és Évák 
egyaránt bosszankodtak. Gyakorlott kezek 
kiütötték a „dugókat” a deszkafalon, egy-
kettőre azsúros lett a dal, erőszakos rések 
is keletkeztek rajta. Ma is emlékszem a 
nagyobbfajta résre, amelyen keresztül kezet 
is lehetett fogni a hölgyekkel. Ez a rés 
olyan szerepet játszott az uszodában, mint 
a kávéházban a telefon, tomboló hossz ide-
jén. Sorbaálltak a férfiak, úgy várták, hogy 
megürüljön. És a hölgyek is ott zsibongtak 
körülötte mind, a túlsó oldalon. Meg lehe-
tett jósolni, ez nem maradhat így soká. 
Nem is maradt. Ádámot és Évát megint csak 
megkísértette, mint a Bibliában, mint Az 
ember tragédiájában, a végzetes gyümölcs: 
az alma. 
Az alma nem a Tudás Fájáról csüngött alá 
ezúttal, hanem a Róza néni gyümölcsöskosa-
rában foglalt helyet nagy tömegben, a fa-
asztalon, a kis ajtó mellett, a női osz-
tály terültén, Róza néni posztján. Eladásra 
szánta ezt az almát Róza néni, saját rezsi-
jében, mindkét nembeli fogyasztók részére. 
Az elkülönítés után három nappal támadt ez 
a jó gondolata Róza néninek, az Isten áldja 
meg érte. Méltóztatik már sejteni, mire ve-
zetett ez. Arra vezetett, hogy a férfiaknak 
ezentúl szabad volt a belépés a női osztály 
területére, ha Róza néni megpillantotta ke-
zükben a piros kétkoronást. Ez a kétkoro-
nás igazolta, hogy a belépőnek erkölcsrontó 
szándéka nincsen, mindössze csak almát sze-
retne venni szegény, azt pedig nem veheti 
meg máshol, mint Róza néni asztalánál. Hogy 
valaki almát akar enni, azt igazán nem ve-

hették zokon a szalmakalapos nénikék se. 
Magam is nagy tömegben fogyasztottam ak-
koriban az almát, tizenkettőt is megvettem 
Róza néni asztaláról egymásután. Főleg a 
vastartalma miatt, hiszen vérszegény vol-
tam. De meg azért is, mert engem gyerekko-
romban mindig az asztal körül kergettek, ha 
nem ettem meg tizenkét almát. 
Az almaakció nagyszerűen bevált. Róza néni 
fajgyümölcsei átvonzották a női osztályra 
az összes épkézláb férfiakat. Egyszerre bi-
csérdista lett mindenki. 
Öröm volt látni a hazai almatenyésztés di-
csőségét. Mázsaszámra fogyott az alma, még 
a hitványabbja is. Hatalmas embertömeg rág-
csálta az almát állandóan, a Körös pedig 
almacsutkákat úsztatott a szalmakalapos, 
napernyős nénikék felé, akik a túlsó lép-
csőn üldögéltek, lábukat áztatva. 
Megtört a jég: behatoltak a férfiak a női 
osztályra. A válaszfal leomlott. A termé-
szet örök törvénye győzött. Az alma ismét 
eljátszotta hagyományos szerepét. Éva, azaz 
Róza néni odanyújtotta, dr. Ádám belehara-
pott. És ezúttal nemhogy bezárult volna a 
paradicsom, hanem ellenkezőleg: megnyílt. 
Ezt a példát figyelmébe ajánlom az illetékes 
faktoroknak. Vonják le a tanulságot: nem 
lehet a természet parancsával ellenkezni, 
így is- úgy is érvényesül. Ha pedig még-
is el akarják különíteni a férfiuszodát a 
nőitől: adjanak nekem engedélyt, hogy az 
uszoda területén gyümölcsöt árusíthassak. 
Azonnal lekötök egy vagon almát.

(Nadányi Zoltán tárcája eredetileg a Bihar c. hetilap 
Hétről hétre c. rovatában jelent meg 1927. február 
24-én)

Képünkön: A berettyóújfalui strand. 
Forrás: berettyoujfalu.topoteka.hu

Azt írja az újság…

Dr. Kin Ágnes házi gyermekorvos döntése alapján 2020. május 4. napjától újra végez 
személyes betegellátást mind a Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 3., mind a Szentmárton 
tér 5/C. alatti rendelőben. A korábbi rendelési idők változatlanok maradnak.

FIGYELEM!
Tekintettel arra, hogy a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet még hatályban van, 
kérjük, hogy tartsák be az alábbi ajánlásokat, óvintézkedéseket:

•  Lehetőleg gyermekével ne látogassa a rendelőt, maradjanak otthon, szükség esetén tele-
fonon konzultáljanak a gyermekorvosukkal a teendőkről!

•  Amennyiben a gyermek állapota a személyes megjelenést indokolja, kérjük, hogy a beteg 
gyermekkel csak egy szülő/kísérő érkezzen a rendelőbe!

•  A rendelőben a szülő/felnőtt kísérő továbbra is szíveskedjen szájmaszkot viselni!

Kérjük a fentiek fokozott betartását a saját, más rendelőben tartózkodó személyek és a gyer-
mekorvosok egészsége védelmében! Vigyázzunk egymásra!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Gyermekorvosok rendelési ideje 

A berettyóújfalui felnőtt háziorvosok közle-
ménye szerint május 4-e után a rendelésre 
kizárólag telefonon, előre egyeztetett idő-
pontban lehet beteget fogadni. 

A rendelőbe belépéskor hőmérsékletmérés 
szükséges, a betegek között pedig legalább 
1,5 méter távolságot kell biztosítani. A köz-
leményben felhívják a figyelmet arra, hogy 
a személyes találkozással járó vizsgálato-
kat továbbra is előzetes konzultációhoz kell 
kötni (telefon, e-mail, vagy a háziorvos által 
meghatározott egyéb elektronikai eszközök 
használatával). A telefonos konzultációt kö-
vetően kerülhet sor a személyes orvos–beteg 
találkozásra, mely előjegyzés szerint történik. 
Az előjegyzés fő szabálya, hogy óránként ma-
ximum négy beteg vizsgálata történhet meg.

A felnőtt háziorvosi 
ellátás újraindítása
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

TARTSA A 1,5 MÉTERES 
VÉDŐTÁVOLSÁGOT!

VISELJEN MASZKOT!

www.koronavirus.gov.hu

1,5 méter

190x268_7mm_koronavirus_megelozes_viseljen_maszkot.indd   1 2020. 05. 05.   19:13
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A Magyarországi Református Egyház Elnök-
ségi Tanácsának 2020. májusi közleménye: Vi-
gyázzunk egymásra továbbra is! A Zsinat El-
nökségi Tanácsa arra kéri a gyülekezeteket, hogy 
mindaddig, amíg a közösségi kapcsolattartás 
biztonságát az illetékes hatóságok nem igazolják, 
továbbra se tartsanak templomokban és gyüleke-
zeti házakban gyülekezeti közösség részvételé-
vel istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat. 
Kérjük közösségeinket, hogy imádkozzanak a 
betegek gyógyulásáért, mindazokért, akik a jár-
vány következtében veszítették el szerettüket, és 
imádkozzanak a járvány megszűnéséért. Kérjük, 
hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért 
fáradozó döntéshozókért, koronavírus-járvány 
elleni küzdelemben részt vevőkért. „Mert nem 
a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2. Timóteus 
1.:7). Köszönettel: A Magyarországi Református 
Egyház Elnökségi Tanácsa.

Istentiszteletek: A televíziós felvételekbe be-
kapcsolódott a Berettyóújfalui Baptista  Egyház-
község is. Így a Berettyó Televízióban minden 
vasárnap délelőtt 9 órától és délután 15 órától su-
gározzuk a Berettyóújfalui Református Egyház-
község és a Baptista Egyházközség istentisztele-
tét felváltva. Az istentisztelet ezzel egy időben 
elérhetővé válik és visszanézhető a Berettyó Te-
levízió Facebook oldalán (https://www.facebook.
com/berettyo.televizio) és Youtube csatornáján 
(http://www.youtube.com/user/BerettyoTV) is, 
valamint megtekinthető az Egyházközség hon-
lapján (www.reformatusbujfalu.hu) és Facebook 
oldalán (Berettyóújfalui Református Egyházköz-
ség). Isten iránti hálaadással köszönjük meg a 
Berettyó Televízió munkatársainak a felvételek 
elkészítését.
Templomfelújítás: A nyertes kivitelező (LE-
BARON 2200 Bt., aki elvégezte Templomunk 
toronysisakjának cseréjét és a falátvágásos szi-
getelést) május hónapban felvonul és folytatja a 

Templom további felújítását.  

Adakozás lehetősége a járvány ideje alatt: Is-
ten iránti hálaadással köszönjük meg kedves 
testvéreinknek minden adományát. Ahogyan 
Húsvét ünnepén a Duna Televízióban a Zsinat 
lelkészi elnöke arról tájékoztatást adott, fenn-
tartói járulékainkat és perselyadományain-
kat banki úton is átutalhatjuk (az Egyházközség 
számlaszáma: 11738046–20020543 OTP Bank 
Nyrt.). Banki átutaláskor a közleményben kérjük, 
tüntessék fel, hogy egyházfenntartói járulék vagy 
perselyadomány. Lehetőség van arra is, hogy a 
járvány elmúltával juttassuk el adományainkat. 
Május 4-től hétfőtől személyesen is behozhatjuk 
a Kálvin tér 3. sz. alatti hivatali helyiségünkbe. 
Nyitva tartási idő a járvány alatt: Hétfőn 9–12 
óráig, Keddtől – Péntekig 10–12 óráig, illetve te-
lefonon történő egyeztetés útján bármikor. 

Köszönetet mondunk az adó 1 %-ért: Ma-
gyarországi Református Egyház:  0066,  Tol-
di Baráti Kör: 19123068-1-09 és Szivárvány 
1999 Alapítvány: 18556434-1-09. 
A Szivárvány Református Óvoda nevelőtestü-
lete köszönetet mond a szülőknek az óvónénik 
feladatnyújtásában adott segítségéért, valamint a 
gyermekek felügyeletéért. 

A Diószegi Kis István Református Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola is megköszöni a szülőknek, gyerme-
keik tanulásában nyújtott segítségét.

Minden este 20 órakor megszólalnak templo-
munk harangjai megköszönve a koronavírus-
járvány elleni küzdelemben részt vevőknek az 
erőfeszítéseit, valamint emlékezve azokra, akik 
a járványban életüket vesztették.

Amennyiben az istentiszteletekkel kapcsolato-
san változás van, híradással leszünk.
Áldott, Békés, Szeretetteljes Pünkösdi Ünnepe-
ket Kívánunk! Áldáskívánással: A Berettyóúj-
falui Református Egyházközség

A Széchenyi Tagiskola tantestülete és a Szirt Sport 
Egyesület sportmászói 2020.03.09-én 12. alka-
lommal rendezték meg a Széchenyi Kupa városi 
sportmászó versenyt.  Az idei rendezvény egyben a 
Diákolimpia körzeti döntő is volt, így a korcsopor-
tos győztesek lehetőséget kaptak a pandémia előtt 
tervezett országos döntőn való részvételre is. A négy 
korcsoport lány és fiú résztvevőinek három nehézségi 
és két gyorsasági utat kellett jól teljesíteniük ahhoz, 
hogy megszerezhessék a dobogós helyeket. Az egyre 
népszerűbb új olimpiai sportág városi képviselőinek 
35 fős mezőnye kitűnő hangulatban, népes nézők 
hangos biztatása közepette bizonyíthatta ügyességét, 
rátermettségét. Köszönet a szervező és lebonyolító 
egyesületi tagoknak, segítő tanároknak, szülőknek, 
széchenyis közreműködő tanulóknak, továbbá a Me-
gyei Diák Sport Szövetség támogatását! 
Külön köszönet Berettyó-Solar Kft.-nek, Lencsés 
Attila és Csörsz Gergő vállalkozóknak, akik anyagi 
hozzájárulásukkal tették lehetővé, hogy az egyesület 
új mászó idomok elhelyezésével is emelhesse a ver-
seny színvonalát!
Eredmények: 
I. korcs. lány: 1. Szántó Eszter /Széchenyi István Tag-
intézmény/, 2. Puskás Anna /Széchenyi István Tagin-
tézmény/, 3. Boros Ivett /Széchenyi István Tagintéz-
mény/, 4. Salánki Hanna Tamara /Széchenyi István 
Tagintézmény/.
I. korcs. fiú: 1. Gut Benedek Vidor /József Attila 
Ált. Iskola/, 2. Kaczkó Máté /Széchenyi István Tag-
intézmény/, 3. Szatmári András /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 4. Katona Magor /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 4. Lénárt Milán /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 5. Baris Barnabás /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 6. Derzsi Bence /Széchenyi István 

Tagintézmény/.
II. korcs lány: 1. Szatmári Dóra /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 2. Kaczkó Ivett /Széchenyi István Tag-
intézmény/, 3. Rácz Kinga / József Attila Ált. Isk., 4. 
Csörsz Ágnes /Széchenyi István Tagintézmény/.
II. korcs. Fiú: 1. Sápi Timót /Széchenyi István Tagin-
tézmény/.
III. korcs lány: 1. Magyar Kata Petra /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 2. Patai Fruzsina /József Attila Ált. 
Isk. 3. Bartus Panna /Széchenyi István Tagintézmény/, 
3. Vágner Ágota /József Attila Ált. Isk./, 4. Kalmár 
Fanni /Széchenyi István Tagintézmény/, 5. Buti Blanka 
/Széchenyi István Tagintézmény/.
III. korcs. fiú: 1. Briczky Gábor/ József Attila Ált. 
Isk./, 1. Simon Máté /Széchenyi István Tagintéz-
mény/, 2. Szatmári Mihály /Széchenyi István Tag-
intézmény/, 3. Szoboszlai Ádám /Széchenyi István 
Tagintézmény/,4. Papp Máté Dávid /Széchenyi István 
Tagintézmény/, 5. Tóth Barnabás /Széchenyi István 
Tagintézmény/.
IV. korcs. lány: 1. Fráter Janka /Széchenyi István Tag-
intézmény/, 2. Árgyelán Fruzsina /Széchenyi István 
Tagintézmény/.
IV. korcs. fiú: 1 Buti Bence /Széchenyi István Tagin-
tézmény/, 2. Simon Máté /Széchenyi István Tagintéz-
mény/, 3. Molnár Tamás /Széchenyi István Tagintéz-
mény/. A Szirt Sport Egyesület sportmászói évente 
számos országos versenyen képviselik sikeresen a be-
rettyóújfalui mászó sportot. Legutóbb a korlátozásokat 
megelőző RISZI Kupa nehézségi versenyen (Szolnok 
2020.03.07.) voltak eredményesek.
Köszönöm ez úton is a tanári és szülői közösségek a 
még sok-sok programhoz kapcsolódó, önzetlen, aktív 
közreműködését.  

Szarka István 
testnevelés, földrajz tanár, sportmászó edző

A Tourinform iroda és a
Berettyó Kártya ügyfélszolgálat 
2020. május 4-től ideiglenesen
hétköznap 8:00-12:00 között

ismét nyitva tart.
Irodánk üzlethelyiségnek is minősül, 
ezért a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rende-
let értelmében mindenki köteles a szájat 
és az orrot eltakaró eszközt (például or-
vosi maszk, sál, kendő) viselni. 

Megértésüket köszönjük!
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A Berettyóújfalui Református Egyházközség májusi hírei

Körzeti Sportmászó Diákolimpiai Döntő 2020 Anyakönyvi hírek
Születés
2020. április

10.  Szabó Gergő (Szabó József - Hegyesi Renáta)

10.  Kasza Péter Milán (Kasza Péter Miklós - Tóth Szilvia Dóra)

14.  Harasztosi Máté Zalán (Harasztosi Róbert - Erős Anita)

18.  Tihanyi Ákos (Tihanyi Csaba - Erdei Renáta)

18.  Török Hanna Jázmin 
 (Török Norbert László - Szabó Erzsébet)

Házasságkötés
2020. április

8.  Kocsis Sándor - Bacsa Nóra
18.  Pásti Gábor - Kun Andrea
18.  Gál Adrián - Fehér Vivien
22.  Csahóczi Pál - Perei Dorottya Klára
22.  Kapusi József Péter - Márkus Nóra

Elhunytak
2020. április:

8.  Tikász Imre (1932.)

8.  Mező Lajos (1924.)

17.  Bogáti János (1940.)

18.  Kis Sándorné (Oláh Piroska) (1950.)

21.  Pap Mihály (1955.)

22.  Koncz Bertalan (1951.)

26.  Barta Imre (1938.)
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