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Döntések az októberi képviselő-testületi ülésen

Tizennyolc napirend várt megtárgyalásra az október 29-i képviselő-testületi ülésen, közöttük alapítványi beszámolók, rendeletalkotás és pályázat
benyújtása.
Az ülés elején Bónácz János mondott köszönetet a Berettyó parton megrongált zöld pihenőpont helyreállítását ingyenesen elvégző Fodor
Zsoltnak, valamint a városban található virágládákba kiültetett növényekért Békési Károlynénak.
A négy városi közalapítvány elmúlt évi tevékenységeiről szóló beszámolóit fogadták el a
képviselők. A napirend kapcsán szó volt az alapítványok bevételeiről, a felajánlásokról. Mint
elhangzott, a sportot támogató közalapítvány
esetében nehéz ez a munka, mivel az egyesületeknek saját alapítványaik vannak. Szó volt
arról is, hogy a jövőben az alapítványoknál,
civil szervezeteknél bevételeik tervezésekor is
szükség lehet egy szemléletváltásra. Kiss Tamás képviselő úgy fogalmazott, egy menedzser
elvű szemlélet során jobban ki lehetne használni a nyilvánosságot, a közösségi médiumokat és
megtalálni a jövőbeni támogatókat.
Rendelet is született a testületi ülésen. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A tervezetben kiemelt fontossággal a közterületek
megóvása szerepel, de a zöldterület gondozása,
kerti hulladékok nyílt téri égetése, vagy közterület engedély nélküli használata is megtalálható a bírsággal sújtható sértő magatartások
között. Nagyné Székely Katalin aljegyző el-

Tisztelt Lakosság!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. október 29-i ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2020. (X.
30.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet személyi hatálya a közösségi
együttélés alapvető szabályait Berettyóújfalu
város közigazgatási területén megsértő természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
terjed ki.
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, valamint
amelyre más jogszabály nem írja elő, vagy
teszi lehetővé közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet a rendelet annak minősít.

mondta, vannak olyan az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabályok, amelyek
szabályoznak, szankcionálnak gyakran előforduló eseteket, ezért a párhuzamos szabályozás
tilalma miatt egyes magatartások nem kerülhetnek be ebbe a rendeletbe. Azok sem, melyeket más hatóság hatáskörébe rendelnek. A rendeletben foglaltak betartatása is egy fontos, de
nehéz feladat. Az ülésen ezzel kapcsoltban szó
volt újra a közterület felügyelet létrehozásáról
is. Bónácz János felhívta a figyelmet arra, a cél
nem a büntetések kiszabása, hanem a figyelemfelhívás, a lakosság megfelelő tájékoztatása.
Ezért jövő évtől lép hatályba a rendelet, szankciókra csak ezt követően kerül sor.
A képviselők sokáig tárgyaltak egy új személygépkocsi beszerzéséről szóló napirendről. Az idei évi költségvetésbe betervezett új
gépkocsi vásárlását tavasszal elhalasztották,
az előterjesztés szerint most azonban egy
kedvező nyílt végű lízing keretében lehetne
megvásárolni. Az alpolgármester elmondta,
az önerő megfizetésére két lehetőség is van.
Az egyik javaslat szerint a jelenlegi önkormányzati tulajdonú személygépkocsi eladásával, vagy a másik lehetőség a polgármesteri
biztosításból befolyt összeg felhasználásával.
Utóbbi mellett érvelve azt mondta, jelenleg is
nagy szükség van több gépjárműre is a hivatali munkához, és a meglévő kisbusz is nagyon
kihasznált. A gépkocsit négy éves futamidőre
lízingelné az önkormányzat, az éves költsége kb. 2 millió forint lenne. Az ülésen több
képviselő sem támogatta a vásárlást, hosszas
vita alakult ki. Többek között azzal érveltek,
hogy a koronavírus járvány miatt kialakult
gazdasági helyzetben, az önkormányzatot is
érintő elvonások okán nem kellene ekkora
értékű autót vásárolni. Bónácz János válaszában azt mondta, az önerő megfizetése után a
kedvező lízingbevétel éves költsége nem jelent nagy terhet az önkormányzatnak, és így a
kisbuszok is tehermentesülnek. A képviselők
végül hét igen, kettő nem és egy tartózkodás

mellett támogatták a lízingbevételről szóló
előterjesztést.
A polgármesteri hivatalt érintő energetikai
korszerűsítés pályázatban rendelkezésre áll
hétmillió Ft tartalékösszeg. A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy egymillió forint önerő
mellett megtörténjen a városháza térkő és lépcső felújítása. A Civil udvar épületeinek felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásokban szükség
van 500 000 Ft önerőre, hogy a munkálatok
elkészüljenek. Ezt az idei évi költségvetéséből
biztosítja az önkormányzat.
Újra pályázik a város illegális hulladéklerakó
felszámolására. A maximális összeg 7 millió
forint, és így a település több pontján lerakott,
elhagyott hulladékok felszedése, a területek
megtisztítása elősegítené a település városképi
megítélését és az ott lakók környezeti komfortérzetét.
A Tóhát utcán élő több ingatlan tulajdonos kereste meg a hivatalt azzal a kéréssel, hogy az
ingatlanjaik beépítésére vonatkozó helyi építési
szabályzatot módosítsák. A képviselők támogatták az előterjesztést, így a módosítás után a
Tóhát utca páratlan oldalán lévő ingatlanokat és
tulajdonosokat ugyanolyan építési jogok illetik
meg, mint a másik oldalon lévőket.
Az ülés végén az írásban érkezett kérdésekre válaszolt az alpolgármester. Nagy László
a Hérnekkert ivóvíz és csapadék hálózatának
kiépítéséről tett fel kérdést. Mint elhangzott,
a jelenleg zajló ivóvízminőség javító pályázat
keretében erre nincs forrás, azonban a TOP2es pályázati rendszerben lesz erre lehetőség.
Csarkó Imre az elmúlt időszak csapadékos
időjárásával járó, a szennyvízhálózatot terhelő
illegális bekötésekről kérdezett. A szolgáltató
leveléből idézve Bónácz János elmondta, a Táncsics téren összesen 19 ingatlan esetében bizonyosodott be az illegális bekötés, és a jövőben
is folytatódnak az ellenőrzések.
Szó volt arról is, hogy a város óvodáiban a jelenlegi délutáni lehetőség helyett délelőtt is
tarthassanak foglalkozásokat az Igazgyöngy
Művészeti Iskola pedagógusai, és ez ügyben
induljanak egyeztetések.
K.Zs.

Amennyiben tehát egy a helyi közösség által
sérelmezett normaszegést magasabb szintű
jogszabály (törvény, kormányrendelet, stb.)
már szabályoz, lefed, büntetni rendel, azt a
magatartást az önkormányzati rendelet nem
szabályozhatja
A 16/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet az alábbi tevékenységeket, mulasztásokat
nyilvánítja közösségi együttélés alapvető szabályait sértőnek:
- közterület rendeltetéstől eltérő használata
közterület-használati engedély nélkül,
- az ingatlantulajdonos nem tesz eleget a
helyi környezet védelméről szóló 13/2009.
(V.04.) önkormányzati rendelet szerinti
zöldterület gondozási (kaszálás, gyomtalanítás) kötelezettségének,
- az ingatlantulajdonos nem gondoskodik az
ingatlana határvonala melletti nyílt árkoknak, a kapubejárók átereszeinek folyamatos rendbentartásáról, tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és hulladékok eltávolításáról,

- csapadékvíz elvezető szikkasztó árok betemetése,
- a köztemetők területére állat bevitele, beengedése (vakvezető eb kivételével),
- a temető létesítményeinek, tartozékainak,
síroknak, síremlékeknek rongálása,
- az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletben foglalt előírások megszegése,
- a közterület névtábla kihelyezésének és az
azzal járó munkálatoknak akadályozása,
- az ingatlan házszámát vagy helyrajzi számát tartalmazó táblának a közterületről jól
látható helyre erre való felszólítás ellenére
ki nem helyezése.
A fenti előírások megsértésének ügyében hatósági eljárás keretében a jegyző jár el, és az
eljárás keretében egyes esetekben 50.000 Ftig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható.
A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a közösségi
együttélés alapvető szabályainak betartására.
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
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Megvalósul a Püspökladány-Biharkeresztes
vasútvonal villamosítása

A bihari térség régi álma teljesül a
Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltásával és villamosításával, melynek alapkőletételi ünnepségét október 29-én
tartották.
Bodó Sándor az ünnepi alkalmon úgy fogalmazott, a vasút történetének egy nagyon fontos
pillanata lesz, amikor ez a fejlesztés megtörténik. A foglalkoztatáspolitikáért és vállalati
kapcsolatokért felelős államtitkár emellett
beszélt a beruházás jelentőségéről is. – A
villamosítást követően nem törik meg az utazás, ami akár a fővárosból indulva Püspökladánynál korábban megtört. Ez praktikusabbá,
komfortosabbá, utasbarátabbá teszi ezt a fajta
közlekedési lehetőséget. A pálya állapotának
javulásával felértékelődik majd a biztonsági
faktor, emellett a villamosítás a környezetvédelem szempontjából is csak előnyökkel jár –
mondta Bodó Sándor.

Dr. Vitányi István gondolatait azzal kezdte,
1998-ban, amikor Arnóth Sándor országgyűlési képviselővel bekerültek a Parlamentbe,
a vasút kérdése mindkettejüknek szívügye
volt. – Sok MÁV-vezérnél jártunk, míg ehhez a naphoz elérkeztünk – emlékezett vissza
az országgyűlési képviselő. Vitányi István
szerint a bihari és sárréti térség infrastruktúra szempontjából – az ország egyik leghátrányosabb területeként – lépésről lépésre haladt
előre, hiszen az autópálya már a határig ér, és
hamarosan korszerű villamos motorvonat fog
közlekedni Püspökladány és Biharkeresztes
között. – Az egyértelmű, hogy a villanyvonat
egészségesebb, biztonságosabb, emellett kényelmesebben fogjuk elérni Budapestet vagy
a határon túli településeket, ahol valószínűleg
szintén megindul a villamosítás – tette hozzá.
Nyiszter Tamás beruházási vezérigazgató-helyettes a MÁV Zrt. fejlesztéseiről és céljairól
szólt. – Hazánkban a több mint 7500 km va
súthálózat 41%-a, azaz 3135 km villamosított.
2010 és ’19 között 570 km vonalszakasz korszerűsítése történt meg. 2019 és ’23 között –
a folyamatban lévő projektekkel együtt – 474
km-nyi vasútvonal felújításának befejezése,
48 km új összekötő és elkerülő vonalszakasz
építése, valamint 242 km vasútvonal villamosítása várható, amibe beletartozik a Püspök-

ladány-Biharkeresztes vonal is – tudtuk meg.
A felújítást követően – a környezetvédelmi előnyök mellett – újra lehetővé válik a 100 km/
órás pályasebesség. Ennek köszönhetően 5-10
perccel rövidülhet a menetidő, és stabilabban
tudják tartani a menetrendet is.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
beruházási vezérigazgató-helyettese, Nyul
Zoltán a beruházás műszaki paramétereit ismertette. – A Püspökladány és Biharkeresztes
közötti 54 km-es vonalszakaszon kerül sor a
villamosításra. A pálya leromlott állapotú
részeinek átépítése, illetve a 22 és fél tonnás
tengelyterhelésre történő megerősítése is a fe
ladatok közé tartozik. Négy állomás (Báránd,
Sáp, Berettyóújfalu, Biharkeresztes) részben
megújul, minőségi peronokat kap, emellett
az utasforgalmi terek felújítása is megtörténik, így megteremtődnek az utazási élmény
fokozásának feltételei. Elektronikus biztosítóberendezést építünk ki, létrehozunk – a város
térségében – egy villamos alállomást, felvételi
épület és kapcsolódó létesítmények is meg fognak újulni – hangzott el.
A 47,2 milliárd forint európai uniós forrásból
megvalósuló beruházást a STRABAG Rail
Kft. és az R-KORD Kft. konzorciuma végzi, a
kivitelezés várható befejezése 2022. december
31-e.
Sz.M.

Gyógypedagógiai óvoda nyitotta meg kapuit
Ünnepélyes keretek között október 13-án
nyitotta meg hivatalosan kapuit a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Berettyóújfalui Telephelye, a Csoda-tár Óvoda és
Korai Fejlesztő Központ. Az Orbán Balázs tér 1. szám alatti létesítmény gyógypedagógiai óvodaként működik sajátos
nevelési igényű gyermekek számára.
Az ünnepi alkalom nyitó áhítatát főtiszteletű
Dr. Fekete Károly tartotta. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke úgy fogalmazott,
ez az intézmény út a nehezen kezelhető gyerekekhez. Fekete Károly szerint az ilyen óvodáknak és korai fejlesztő központoknak köszönhetően a gyermekek esélye megnő arra, hogy
megtalálják helyüket az életben.
Bori Judit elmondta, az épületet Berettyóújfalu
Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésükre, melynek felújítása 2 millió, az eszközbeszerzés pedig 8 millió forintból valósult meg.
Elhangzott az is, a Református EGYMI egy
országos hálózat, melynek fenntartója a Magyarországi Református Egyház Zsinata. – A
református fenntartásban működő intézmények
támogatását pedagógiai szakszolgálati, illetve
utazó, gyógypedagógiai hálózati területen látjuk el az egész országban – kezdte gondolatait
a Református EGYMI igazgatója. – Emellett –
folytatta – öt tagintézményünkben sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó óvodák és iskolák
is működnek, így már egészen a korai időszaktól kezdve segíteni tudjuk azokat a családokat,
akiknek gyermeke valamilyen nehézséggel születik, vagy felmerül bármiféle fejlődési probléma. Berettyóújfalu egy teljesen új telephely

számunkra, ahol a 2020/21-es tanévet el tudtuk
indítani. Muraközi István keresett meg bennünket, hogy jó lenne a településen és vonzáskörzetében hiányként felmerülő, nevelési célú
tevékenységet folytatni az Orbán Balázs tér 1.
szám alatti épületben – tudtuk meg. Az óvodai
ellátás mellett elindították a korai fejlesztést,
ahol 0-tól 3 vagy 5 éves korig foglalkoznak apróságokkal, emellett pedagógiai szakszolgálat is
működik itt. Az óvodai nevelésben két csoport
indult el, ahova jelenleg összesen tizenöt gyermek jár, akikről óvoda- és gyógypedagógusok,
dajka és pedagógiai asszisztens gondoskodik.
A gyerekek közös áhítattal és reggelivel kezdik
a napokat, majd az óvodai nevelési alapprogramnak megfelelő feladatok váltják egymást. A
mindennapok szerves része, hogy a gyerkőcök a
szabadban is mozogjanak, erre – a berettyóújfalui intézményben – egy nyitott és egy félig fedett
játszótéren is lehetősége van a fiataloknak. Az
étkezést – a melegítőkonyhának köszönhetően – helyben biztosítják a gyermekeknek. Bori
Judit arról is beszélt, lesznek olyanok, akik a
fejlesztések és rehabilitáció segítségével iskolás
korukra egy normál közösségben integráltan is
el tudják majd kezdeni tanulmányaikat, lesznek
azonban olyanok is, akiknek speciális iskolai
ellátásra lesz szükségük. – Tervünk az, hogy
megkezdjük az együttműködést azokkal az intézményekkel, akikre gyermekeink továbbtanulása szempontjából számíthatunk a jövőben
– tette hozzá.
Muraközi István köszöntőjében azt emelte ki,
a sikeres tárgyalások eredményeképpen egy új
szolgáltatás került a városba. A polgármester
szerint minden olyan családnak nagy segítség
ez az intézmény, ahol sajátos nevelési igényű
apróság van. – A gyerekeket szeretetteljes lég-

A szalagot Muraközi István polgármester,
Bori Judit, a Református EGYMI igazgatója és Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vágta át.

kör veszi körül mély szakmai tapasztalattal –
mondta Muraközi István.
Radványi Csaba arról szólt, a sajátos nevelési
igényű gyermekek szakértői véleménnyel kerülhetnek be az intézménybe. – A segítségnyújtás
csecsemőkortól indul a korai fejlesztéssel, amit
az óvodai ellátás követ, de a nagyobb, sajátos
nevelési igényű fiatalokat is tudjuk támogatni.
Emellett gyógytestnevelést, logopédiai, illetve
óvoda- és iskolapszichológusi ellátást, nevelési
tanácsadást is biztosítunk, valamint tehetséggondozást is végzünk – mondta a Református
EGYMI Debreceni Tagintézményének vezetője.
Az épületet Dr. Fekete Károly püspök áldotta
meg. Az ünnepséget a Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak, illetve a Szivárvány Református Óvoda apróságainak műsora színesítette. Az ünnepi alkalom
– Bíróné Sándor Csilla helyi telephely koordinátor vezetésével – az épület bejárásával ért
véget.
Sz.M.

4

AKTUÁLIS

2020. november

„Békés tenger nem nevel ügyes hajósokat...”

2019. október 13-án helyhatósági
választásokat tartottak Magyarországon. Ennek az aktusnak eredményeképpen kialakult Berettyóújfalu
Város Önkormányzata Képviselőtestülete, a város legfőbb döntéshozó szerve. Az azóta eltelt egy év számos eredménnyel, és legalább annyi
tanulsággal is szolgált, ezért úgy
gondolom, érdemes – e rövid írás
keretén belül is – visszatekinteni az
elmúlt egy évre.
Egy éve, a választási eredmények alapján
megalakult, majd esküt tett a képviselő-testület. Az alakuló ülésen – előterjesztésemre –
megválasztottuk főállású alpolgármesternek
Bónácz János képviselő urat. Megalakultak
az Önkormányzat bizottságai. A bizottságok
elnöki tisztét – a választást követő arányok
figyelembevételével – úgy határoztuk meg,
hogy a Pénzügyi Bizottság ellenzéki, míg a
Humánpolitikai és az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottság kormánypárti elnököt választott.
A kampány személyeskedésektől sem mentes
légkörét maga mögött hagyva a képviselőtestület munkáját a konstruktivitás légköre
hatotta át. Természetesen viták voltak sok
esetben, ám mindig sikerült többségi szavazással megegyezésre jutni.
Így telt el a 2019-es év, és amikor elkezdtük
a felkészülést a 2020-as esztendőre, még nem
gondoltuk, micsoda változások előtt állunk
mindannyian. Januárban elkezdtük előkészíteni a város költségvetési rendeletét, amely
komoly célokat tűzött ki maga elé. Közel 6
milliárd forintos főösszeggel terjesztettük a
testület elé, melynek közel 60%-a felhalmo-

zási kiadás, 40%-a pedig működési kiadás
volt.
Közben szállingózni kezdtek a hírek a világ
túlsó feléről, miszerint egy új típusú – felső
légúti megbetegedést okozó – vírus jelenlétét
mutatták ki a kínai Vuhan városának betegei
között. Januárban már a világ számos pontján
kimutatták ugyanezt a vírust, ám egyelőre hazánkat elkerülte a kór. Majd március 4-én két
iráni diák szervezetében kimutatták a kórokozót, innen új szakaszába lépett Magyarországon is a védekezés.
Ami ezután történt, az maga a történelem. A
magyar kormány 2020. március 11-ei hatál�lyal Magyarország egész területére különleges jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett
ki, miután az Országgyűlés elfogadta a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi
XII. törvényt. Az elkövetkező hetek, hónapok
olyan helyzet elé állítottak mindannyiunkat,
amelyek jó, ha százévente fordulnak elő a
világon. Emlékezzünk csak: óvodákat, iskolákat kellett bezárni, fel kellett készíteni szociális ellátórendszerünket az idősek, otthon
maradottak ellátására. A gyermek- és szociális étkeztetést biztonságosan elérhetővé kellett tenni, hogy a diákok, az idősek ellátása
folyamatosan biztosított legyen. Meg kellett
szervezni a közterületek fertőtlenítését. Folyamatosan biztosítani kellett a szükséges
fertőtlenítő eszközök kijuttatását intézményeinkbe. Meg kellett szervezni a maszkok elkészítését, kijuttatását a lakosság részére.
Ezt az időszakot jellemzi jól a címben szereplő, ősi közmondás, miszerint: „Békés tenger
nem nevel ügyes hajósokat...”. Nos, ami azt
illeti, nem tisztem megítélni, milyen hajósok
lettünk, ám azt mindenképpen hozzátehetjük,
hogy tanulásra bőven volt lehetőségünk.

A város összefog
A pandémiás időszak első hulláma mást is
megmutatott. Jelesül azt, hogy Berettyóújfalu
lakossága példát mutatott összefogásból, szolidaritásból, tenni akarásból. Alig kezdődött
el a járvány, még éppen készítettük magunkat arra, hogy a reggeli hírek legfontosabb
információja világszerte az, hogy aznap hány
fővel emelkedett a fertőzöttek száma, és hogy
hányan haltak meg a koronavírus okozta
szövődményekben, Berettyóújfaluban máris
elkezdődtek az önkéntes felajánlások. Közösségek, magánszemélyek próbáltak segíteni a
bajba jutottakon. Érdemes visszaemlékezni
ezekre a szívmelengető történetekre. Óvónők, varrónők maszkokat kezdtek gyártani,
vállalkozók fertőtlenítő szereket ajánlottak
fel, a mentőszolgálat munkatársainak élelmiszeradományokat juttattak el. A Gróf Tisza
István Kórház kezdeményezésére alig 48 óra
alatt egy PCR tesztelő berendezés megvásárlását tette lehetővé a lakossági közadakozás.
Az Önkormányzat egy hét alatt a BERIV Zrt.

által több mint 5000 mosható, fertőtleníthető
szájmaszkot gyártatott, melyeket a város 60
év feletti lakosai részére – a képviselők és
polgárőrök segítségével – kijuttatott.
A város kereskedelmi egységei folyamatosan
biztosították a lakosság részére a mindennapi
létszükségletek ellátását. A város lakossága
– legalábbis nagy része – nagyfokú fegyelmezettségről tett tanúbizonyságot, aminek
eredményeképpen alacsonyan tudtuk tartani
a járvány terjedését Berettyóújfaluban. A vírusfertőzést a nyugdíjas otthon, a kórház és
a nevelési-oktatási intézmények falain kívül
tudtuk tartani.
A pandémia első hulláma után nyáron nagyszabású „Köszönjük Berettyóújfalu” gálaesttel köszöntük meg a járványügyi védekezés
első vonalában tevékenykedőknek a munkáját, hozzáállását.

A város gazdasága átvészelte a
válságot
A szigorú járványügyi szabályok alacsonyan
tudták tartani a vírus terjedési sebességét, ám
látható volt, hogy a gazdaság iszonyú károkat
szenved el. Tömegesen veszítették el az emberek munkájukat, nagyon sok cég zárta be
kapuit, rövidebb-hosszabb időre elbocsátva
dolgozóit.
A veszélyhelyzet ideje alatt nem volt idő döntéseink helyességét viták során kiérlelni, hisz
nem ülésezhetett a képviselő-testület. Azt
mindenképpen látni lehetett, hogy a vészhelyzet megszűntét követően szükség lesz a
korábban elfogadott költségvetés teljes átszabására. Komoly lyukak keletkeztek bevételi
oldalunkon, ide sorolva a gépjárműadó várost
illető részének elvételét, ami 50 millió forintos kiesést okozott. Emellett felhalmozási kiadásaink is jelentős csorbát szenvedtek, hisz
két ingatlanunk eladása is kútba esett – jelentős, újabb 100 millió forintos bevételi hiányt
okozva. Kiadásaink pedig jelentősen nőttek,
elég csak a védekezéshez szükséges anyagok beszerzésére gondolni. A legfontosabb
célkitűzés a költségvetés átdolgozása során a
következő volt. Senki sem veszítheti el munkahelyét azok közül, akik az Önkormányzat
által fenntartott intézményhálózatban dolgoznak. Folyamatosan biztosítani kell intézményeink működőképességét. Fontos célkitűzés
volt még a pályázati forrásból megvalósuló
projektek finanszírozása, azok megvalósítása.
Ezen prioritások figyelembevételével igen
szép eredményeket értünk el közösen. Az elmúlt év során számos önkormányzati, állami,
egyházi beruházás valósult, illetve valósul
meg településünkön. Befejeződött a Beret�tyóújfalu – A zöld város projekt, megvalósult
a kerékpárút fejlesztése és bővítése, befejeződött a Bihari Múzeum, valamint a Zsinagóga
épületének teljes felújítása. Elkészült Beret�tyóújfalu városának teljes – energiatakarékos,
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LED-es – közvilágítási fejlesztése. Elkészült
az Ipari Park fejlesztése. Hozzá tudtunk kezdeni a Civil Udvar épületeinek rekonstrukciójához, elkezdődött a Bölcsőde épületének
bővítése, és megkezdődött a Vállalkozói Inkubátorház építése.
Ezeken kívül elkészült az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki országhatárig terjedő szakasza, megújult a 47. sz. főút teljes
berettyóújfalui szakasza. Hamarosan elkészül
a Büntetés-végrehajtás Országos Egészségügyi Intézménye. Jelentős beruházással új,
fémszerkezet-gyártó üzemet alakított ki az
OPUS-TEAM Kft. Szakrális épületeink is
megújulnak. Hamarosan elkészül a Római
Katolikus templom épületének rekonstrukciója, jól haladnak a munkálatok a Berettyóújfalui Református Egyházközség templomán,
valamint a Berettyószentmártoni Református
Egyházközség közösségi házán is.
Sok közös eredményünk van tehát, de nem

lehetünk maradéktalanul elégedettek. Eredeti
terveink szerin sokkal több – kisebb-nagyobb
– önerős fejlesztést szerettünk volna megvalósítani. Idén elmaradtak a jelentősebb járdaépítések, az útalapos utak magasabb műszaki
tartalmú fejlesztései. Ugyanakkor komoly
fejlesztéseket voltunk kénytelenek megvalósítani a város belvízelvezető-rendszerében. A
nyári nagy esőzések megmutatták a Szillércsatorna sebezhetőségét, így több helyen jelentős beavatkozásokra volt szükség.
Látható, hogy az élet nem állt meg a pandémia
idején sem. A koronavírus-járvány második
hullámában vagyunk. A vírus itt van közöttünk, ezt magam is igazolni tudom. Továbbra
is arra van szükség, hogy a jelenleg is érvényben levő szabályokat maradéktalanul tartsuk
be.
Vigyázzunk embertársainkra!
Azt kívánom mindenkinek, hogy maradjon
egészséges az elkövetkezőkben. Idősebb hon-
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fitársaink adassák be maguknak az influenza
elleni védőoltást. Kerüljék a nagy létszámú,
forgalmas helyeket, rendszeresen fertőtlenítsék kezeiket és mindig viseljenek maszkot!
Az év hátralévő részére mindenkinek minden
jót, legfőképpen jó egészséget kívánok!
Muraközi István
polgármester

A jelenleg zajló városi beruházásokról
további parkolók létesülnek, a beruházásban
projektarányos akadálymentesítés és eszközbeszerzés valósul meg.
A projekt – a tervek szerint – 2022. szeptember végére fejeződik be.

Inkubátorház épül
A Széchenyi 2020 program keretében egy
új inkubátorházzal inkubációs tevékenység, szolgáltatás, és az ehhez kapcsolódó
eszközbeszerzés valósul meg 212,8 millió
forint vissza nem térítendő támogatásból.

Bővítik a bölcsődei férőhelyeket
200,83 millió forint vissza nem térítendő támogatásból bővítenek férőhelyeket a
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde József Attila
utcai bölcsődei tagintézményében.
A Széchenyi 2020 program keretében a meglévő négy csoportszobás bölcsőde felújítása,
korszerűsítése történik meg, emellett két új
csoportszobával, és a szükséges kiszolgáló
helyiségekkel is bővül az épület. Megvalósul a meglévő létesítmény energetikai korszerűsítése, valamint napelemes rendszert is
kiépítenek. Az épület bővítményében két új
csoportszobát, illetve a szükséges kiszolgáló
helyiségeket hoznak létre. A csoportszobához átadó-öltöztető, WC-mosdó-biliztetőpólyázó, ágy és játéktároló, játszó teraszok,
továbbá a játszóudvaron – külön épületben –
kerti játéktároló, valamint WC kerül kialakításra. A létesítmény közvetlen környezetében

Megújul a Civil Udvar
Két pályázati forrásból valósul meg a Civil
Udvar fejlesztése. A „Barnamezős területek
fejlesztése” című projekt a hét épületből álló
létesítmény energiahatékonyságot növelő
korszerűsítését célozza meg, hogy a korábban
kialakult, helyi fiatalokat összefogó egyesületek és szervezetek hatékonyabban, jobb körülmények között tudjanak működni. Ezáltal
növekszik a lakosság kulturális szabadidő
eltöltésének lehetősége, valamint a település
népességmegtartó ereje. Erre a beruházásra
75 millió forint áll rendelkezésre, emellett a
„Berettyóújfalui Civil Udvar fejlesztése” címet viselő pályázatnak köszönhetően további
35 millió forintot tudnak fejlesztésre fordítani. A korszerűsítés során az épületek homlokzata, tetőfedése és a külső nyílászárók is
megújulnak.

A projekt közvetett, hosszú távú célja a gazdasági stabilitás, versenyképesség, valamint
ezáltal a foglalkoztatottság növelése, míg
közvetlen, rövid távon egy új, korszerű inkubátorház létrehozása, és az inkubátorházba
betelepülő vállalkozások részére az inkubációs időszak alatt biztosított infrastrukturális Mindkét projekt 100%-os támogatási intenháttér megteremtése. Továbbá az iparfejlesz- zitású, a kivitelezés – előreláthatólag – 2021
téshez kapcsolódó inkubációs szolgáltatások áprilisában zárul.
biztosítása, mely induló, és legfeljebb három
éve működő tőkeszegény vállalkozások támogatását teszi lehetővé a városban.
A fejlesztés elsődleges célcsoportja a kialakítandó inkubátorházba újonnan betelepülni szándékozó iparfejlesztéshez kapcsolódó
mikro-, kis- vagy középvállalkozások, melyek tevékenységüket a bejegyzésüktől számított maximum három évig folytatják az
inkubátorházban. Mellettük az egész település, a kistérség, a régió lakossága is profitál a
beruházásból.
Az inkubátorház várhatóan 2022. március 31re épül meg.
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„E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt”

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Berettyóújfaluban minden évben
megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharcról, amely a XX.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Az ’56-os népfelkelés a budapesti diákok egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött
1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával ért véget no
vember 11-én Csepelen.
Városunkban – a megemlékezés részeként
– idén elsőként az ’56-os történések egykori

Városunkban – a megemlékezés részeként – idén elsőként az ’56-os történések
egykori résztvevőinek emléktábláját és
sírjait koszorúzták meg Berettyóújfalu
Város Önkormányzatának képviselői.

résztvevőinek emléktábláját és sírjait koszorúzták meg Berettyóújfalu Város Önkormányzatának képviselői. Bónácz János alpolgármester és Csarkó Imre önkormányzati
képviselő Gaál János emléktáblájánál, majd
sírjánál, Balogh József, Szívós István, Széll
László, valamint Buczi Ferenc nyughelyénél
helyezett el koszorút.
Ebben az évben – a járványügyi helyzet miatt
– az ünnepi istentisztelet és műsor elmaradt, a
városi megemlékezést tizenötödik alkalommal
a Kurucz Imre szobrászművész által tervezett
’56-os emlékműnél tartották, ahol Bónácz János mondott beszédet. Az alpolgármester gondolatait azzal kezdte, nemzetünk történelmének
számos pontját úgy tartjuk számon, hogy nem
vett rólunk tudomást a nagyvilág. – Aránytalan
túlerőt kellett fenntartanunk az Oszmán Birodalom hódításaikor, magunkra maradtunk szabadságharcainkban, így 1956-ban is. Ami pedig
mindenkoron a legfájóbb, hogy ehhez mindig
ott voltak az árulók, a megvesztegethetők, az
egy tál lencse után sóvárgók. Sőt, akik önként,
szinte kéjesen dobták oda az országos érdeket.
Így volt az elmúlt évszázadokban, és – sajnos
– mitől lenne másként ma – mondta. Szólt arról is, miután a Lenin-fiúk és a bőrkabátosok
megalázták, vérbe áztatták hazánkat, a második
világháború után Rákosiék megismételték ezt. –
Micsoda erőknek kellett összpontosulni ahhoz,
hogy az osztályidegennek kikiáltott parasztok,
polgárok, nemesek és egyháziak mellett a kommunisták egy része is azt kiáltsa: „Elég volt!”.
Nagy Imre kormánya a nemzet érdekeit tette
első helyre. Aztán ezt is vérbe fojtották az itt-

honi megalkuvók és a szovjet tankok együttes
erejével. Még itt vannak közöttünk, akik emlékeznek erre az időre, sőt, akik az események
alakítói között is ott voltak. És még többen
vagyunk, akik emlékszünk a 31 évvel ezelőtti
történésekre, amikor már fegyverek nélkül, de
az országos törekvések győzelmeként sikerült
lerázni magáról Közép- és Kelet-Európának a
rabláncot – tette hozzá Bónácz János, aki szerint a történelem folyamatosan ismétli önmagát,
és ha nyitott szemmel járunk, akkor időben felismerjük a tüneteket, így sikeresek lehetünk a
megelőzésben. Az alpolgármester mondandóját
azzal zárta, nem engedhető meg, hogy ismét elvek nélküli rendbontók vágják vissza mindazt,
amit 1990 óta az újra szabad világban elértünk.
A beszédet követően az 1956-os történések hajdani résztvevői, illetve a berettyóújfalui intézmények képviselői helyezték el koszorúikat és
virágaikat az ’56-os emlékműnél.
Sz.M.

A II. világháború berettyóújfalui áldozataira emlékeztek
Az „Odaveszett Bihar…” címet viselő alkalom keretében október 17-én emlékeztek meg a II. világháború berettyóújfalui
áldozatairól, köztük Oláh Zsigmond református hitoktató lelkész tragikus haláláról.
A múltidézésen résztvevők lerótták kegyeletüket
a II. világháború hősi halottai előtt, akik a legnemesebb kötelességet adták, amit egy katona és
egy polgár valaha adhatott a hazájának, az életüket áldozták fel Magyarországért.
A megemlékezés a Kálvin téri világháborús
szobornál kezdődött, ahol Bagdi László Bihar
elvesztéséről beszélt. – 76 évvel ezelőtt, 1944.
október 17-én a világháború egyik legnagyobb
szárazföldi ütközete, vagy ahogyan később a
történészek elnevezték, a nagy „alföldi páncéloscsata” egyik legvéresebb epizódjaként foglalta

el a szovjet Vörös Hadsereg Berettyóújfalut, és
került szűkebb hazánk, Bihar, később az egész
országgal, majd egész Kelet-Közép-Európával
együtt több mint negyven évig a Szovjetunió
megszállása alá. Bihar és Magyarország elvesztése nem ezen a napon, és még csak nem is a II.
világháborúban kezdődött, éppen ellenkezőleg:
ekkor fejeződött be. Több mint hetven év távlatából ma már világosan láthatjuk: a második világégésben egy olyan nemzetek közötti elszámolatlan konfliktussorozat került végleg rendezésre,
mely az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződésekig nyúlik vissza – mondta a
Bihari Múzeum történésze. Elhangzott, hazánk
területének több mint 70%-át, Biharország tartományának háromnegyed részét veszítette el,
így Csonka-Biharrá zsugorodott. Bagdi László
arról is szólt, miután Magyarország a II. világháborút szintén a vesztesek oldalán fejezte be,
a hazánkba bevonuló szovjet hadsereg agres�szióját, brutalitását bihar lakossága is keményen
megszenvedte. – A honi területről ebben az időszakban több mint százezer embert hurcoltak el
kényszermunkatáborba, hogy az ottani háborús
pusztításokat velük hozassák helyre. Talán a mai
napig kibeszéletlen tragédia, ahogyan számtalan
nő szenvedett el nemi erőszakot és bántalmazást.
Kötelességünk megemlékezni a városunkból besorozott, és a fronton hősi halált halt katonákról,
valamint a megszállás civil áldozatairól – tette
hozzá a történész, aki szerint ameddig megőriz-

zük és ápoljuk ezen személyek emlékét, áldozatuk nem volt hiábavaló.
Az emléknapon elsőként Majláth József református lelkipásztor, majd Rákóczi Jenő római katolikus plébános végzett igei szolgálatot. A Kálvin téri világháborús emlékmű koszorúzása után
a nap a Téglaparti temetőben folytatódott, ahol
Majláth József igehirdetése után Oláh Zsigmond
mártírlelkész új sírját áldották meg. – Lukács
evangéliumából szólt hozzánk a vigasztaló ige,
melyben Jézus így szól hozzánk: a kövek fognak
beszélni. Minden sírkő beszél arról, ki volt az
illető, aki a minden élők útjára tért. Oláh Zsigmond, mint református lelkipásztor milyen életet
élt, mikor hunyt el, milyen családban született, és
hogy milyen élete volt ebben a világban.
A Lelkészi Hivatal udvarán tartott istentisztelet
középpontjában is az emlékezés jelentősége állt.
Az igehirdetésben elhangzott, hittel, szeretettel,
reménységgel kell emlékeznünk családtagjainkra, hősi halottainkra és azokra, akik már előttünk
a minden élőknek útjára tértek.
Idén Oláh Zsigmond református hitoktató lelkész
unokaöccse, Oláh Zsigmond mondott köszönetet
azért, hogy rendszeresen megemlékeznek nagybátyjáról és a II. világháború helyi áldozatairól.
A megemlékezés előbb Oláh Zsigmond mártírlelkész református templomban található emléktáblájának, majd az épület melletti hősi halottak
szobrának koszorúzásával ért véget.
Sz.M.
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Az élő népművészet jelenik meg a
regionális tárlaton
Turzó Boglárka és a Sárkányhúzó
Zenekar muzsikájával indult a XVII.
Országos Népművészeti Kiállítás
észak-alföldi regionális tárlatmegnyitója, melynek a Makk Kálmán Mozi
adott otthont.
Az „Élő népművészet” címet viselő kiállítás az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége és a Bihari Népművészeti Egyesület szervezésében valósult meg, maga a tárlat a
megújult Zsinagógában kapott helyet. A körzeti fordulót városunk első alkalommal rendezhette meg. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alkotói,
alkotóközösségei pályáztak ebben a régióban.
A felhívásra több mint hétszáz tárgy érkezett
be, ezekből nagyon kevés az, ami nem került
kiállításra. A tárlaton szinte valamennyi népi
kézműves mesterség megjelenik, úgyhogy műfajilag vegyes és komplex a kép.
A moziban tartott október 16-ai megnyitó ünnepségen Bulcsu László úgy fogalmazott, az
alkotást nem lehet köszönteni, hiszen nincs
kora és ideje. – Látszik, hogy a népművészet
abból a funkcionális feladatából, amiből ki-

alakult, megmaradt egy másfajta formában,
de legalább él, hiszen kitűnő művelői vannak.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke arra kérte az alkotókat,
vigyék, tanítsák, éltessék ezt tovább, mert a
népművészetnek meg kell maradnia.
Muraközi István büszke arra, hogy Berettyóújfalu egy olyan fajsúlyos programnak adhat
helyet, mint az országos népművészeti kiállítás észak-alföldi regionális tárlata. A polgármester arról beszélt, korábban fennállt a
veszélye annak, hogy a népművészet egésze a
feledés homályába veszik. – Nagyon jó, hogy
sok egyén és közösség mégis tovább éltette ezt
akár a népzene, -tánc, nép- vagy alkotóművészet körében. Nem túlzás azt mondani, hogy
ez egy nemzetmegtartó erővé tud válni. Azt
gondolom, hogyha ezek a tárgyak a mindennapjaink részévé válnak, akkor egészen biztos
a továbbélés záloga – tette hozzá a városvezető.
A kiállítást Beszprémy Katalin nyitotta meg.
A XVII. Országos Népművészeti Kiállítás kurátora elmondta, a beérkezett pályaműveket elsősorban a hitelesség szempontjából értékelte a
szakmai zsűri. – Számos rekonstrukció jelenik
meg a tárlaton, emellett gyönyörű pásztor- és
bőrmunkák, viseletek, hímzések, szövések,

nemezek, kerámiák láthatóak. A kiállítás legnagyobb érdeme, hogy itt a helyi hagyomány
mutatkozik be, aminek kultúráját a mai élő
kortárs népművészek fel- és megújították – véli
Beszprémy Katalin. A kurátor arról is szólt,
arra inspirálják az alkotókat, hogy munkáik
innovációk legyenek, tehát napjainkban is tudjuk őket használni, és a tárgyak őrizzék magukon azt a lokális, tájegységi kultúrát, amiből a
készítők merítkeztek.
A pályázatra nevezők közül senki sem távozott
üres kézzel a tárlatmegnyitóról, a díjazottak
mellett minden alkotó munkáját emléklappal
ismerték el. Az Országos Népművészeti Kiállítás észak-alföldi regionális tárlata december
18-ig tekinthető meg a Zsinagógában hétköznap délutánonként, valamint előzetes bejelentkezés alapján az 54/400-146-os telefonszámon.
Sz.M.

Soltész Rezső koncertjével köszöntötték a szépkorúakat
Berettyóújfaluban már évek óta hagyomány, hogy a szépkorúakat köszöntik
az idősek világnapja alkalmából.
Az idei összejövetelnek is a Kabos Endre Városi
Sportcsarnok szolgált helyszínül, ahol elsőként
Bulcsu László üdvözölte a megjelenteket. Úgy
fogalmazott, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy kulturális
programokat és szórakozási lehetőséget tudjon
biztosítani a szépkorúaknak. – Örülünk annak,
hogy a megyei önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósult ez a rendezvény. Több hasonló program
szervezésében részt vettünk már, és úgy látjuk,

az emberek szeretik, jól érzik magukat ezeken
az alkalmakon. Hiszem, hogyha hagyományt
teremtünk ezzel, sok jót teszünk azoknak, akik
csak ide tudnak eljönni, tehát igyekszünk helyben biztosítani a szórakozás lehetőségét – tette
hozzá a megyei önkormányzat közgyűlésének
alelnöke.
Városunk polgármestere, Muraközi István egy
nagypapáról és unokájáról szóló rövid történetet osztott meg a közönséggel.
A szépkorúaknak ebben az évben Soltész Rezső
adott koncertet. Az esten az énekes, zeneszerző
slágerei, valamint a Rejtély és az „Akit szeretnek” című lemezek legismertebb dalai csendültek fel.
Sz.M.

Kocsis Boglárka illusztrációs kiállítása
Kocsis Boglárka „Apák napja” című
illusztrációs kiállítása október 28-a
óta tekinthető meg a Bella Costa
Étteremben.
A tárlatot Bíró Gyula címzetes egyetemi docens nyitotta meg, aki szerint Kocsis Boglárka munkáiban a szabadság, a felszabadultság érzése tükröződik vissza. – A kiállításon
könyvillusztrációk vannak jelen, amik azért is

különlegesek, mert itt maga a mű, a költészeti
alkotás is fontos egy-egy kép elkészítésekor.
Nagyon jó, hogy a munkák alá odakerültek a
versek is, mert így látható, mi az, ami „megfogta” a képzőművészt az adott irományban
– mondta Bíró Gyula, aki szerint a költészet
vagy maga a mű rátalál a költőre, és igazán izgalmas dolog, amikor egy illusztrációt készítő
alkotó ezt tovább tudja görgetni, magyarázni,
érzékeltetni.
Kocsis Boglárkának a mostani az első önálló
tárlata. A kiállítás gerincét édesapja, Kocsis
Csaba „Apák napja” című kötetének illusztrációi adják. 2016-ban Kocsis Csaba készített
Boglárka rajzaihoz verseket, most pedig a
megjelenésre váró közös könyvükben a képzőművész gondolta tovább édesapja költeményeit. A verseskötetet tizenöt kép színesíti.
A kiállításmegnyitót a Körömvirág együttes
műsora tette teljessé.
Sz.M.

Önként ment ki a frontra – filmvetítés a
Biharországi Estéken
„János bácsi tele volt történettel” – fogalmazott Kocsis Csaba a Biharországi
Esték őszi nyitó alkalmán. A kultúrház
színháztermében ezúttal Karácsony János élettörténetének egy-egy pillanata
elevenedett meg Kari Sándor és Gombos Éva interjú filmjében.
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„Hagyományos régiók-régiók hagyománya”

XIII. Vass Lajos Kárpát-medencei Népzenei
Verseny Középdöntő - Berettyóújfalu

A 25 éves Vass Lajos Népzenei Szövetség immár XIII. alkalommal rendezte meg „Hagyományos régiók - régiók hagyománya” két éves
kifutású Kárpát-medencei népzenei versenyének egyik középdöntőjét Berettyóújfaluban, a
Nadányi Zoltán Művelődési Házban.
A középdöntők öt helyszínen zajlottak. Dunapatajon, Egerben, Sümegen, Budapesten és Berettyóújfaluban, ahova 46 fellépő jelentkezett,

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatás az anyakönyvi ügyintézés rendjének változásáról
a Berettyóújfalui Polgármesteri
Hivatalban
Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatalában az anyakönyvi ügyintézés rendje 2020.november 5. napjától (csütörtök) az alábbiak szerint
változik:
Házasságkötési szándék céljából
érkező ügyfelek fogadására és időpont foglalására telefonos egyeztetéssel van lehetőség.
Az időponttal lekötött esküvőket
a házasságkötő teremben megtartjuk, de tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az anyakönyvvezető mellett a jegyespárral és a két tanúval
együtt legfeljebb 10 fő vehet részt a
szertartáson!
Egyéb anyakönyvi ügyek esetén
kérjük, hogy személyes megjelenés
helyett először az alábbi elérhetőségeken tájékozódjanak:
telefon:
06-54-505-455; 06-54-505-457
e-mail:
anyakonyv@berettyoujfalu.hu
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

hogy bemutathassa szűkebb hazája, tájegysége
dalait.
A vírushelyzet miatt hét műsorszám (csoport és
szólista) vállalta személyes jelenlétével a megmérettetést. 39 fellépő viszont élt a szövetség
adta lehetőséggel, így beküldte az otthon felvett
műsorszámát, amit a zsűri tudott értékelni. Berettyóújfaluból öt műsorszám szerepelt a fellépők listáján.
Felnőtt mezőnyben Turzó Boglárka, és ifjúsági
mezőnyben tanítványai (Magyari Péter, Apró
Bajnóca Népdalkör, Kis Bajnóca Népdalkör,
Fecskék)
A zsűri tagjai Dévai János népzenetanár, nép-

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatás a személyes ügyfélfogadás szüneteléséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Berettyóújfalui
Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása, a Polgármester és a Jegyző fogadóóráját, valamint a Közintézmények Szolgáltató Irodájának (KÖSZI) ügyfélfogadását is
beleértve 2020. november 5. napjától a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében előre nem látható ideig szünetel.
Ügyintézésre az alábbi módokon van lehetőség:
Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal:
- elektronikus úton: a www.berettyoujfalu.hu honlapon a
Városháza/elektronikus ügyintézés menüponton keresztül,
polghiv@berettyoujfalu.hu vagy a Hivatal egyes szervezeti
egységeihez tartozó, a város honlapján (Városháza/Polgármesteri Hivatal) megtalálható e-mail elérhetőségeken
- telefonon: 54/505-450-es központi telefonszámon vagy
a www.berettyoujfalu.hu honlapon (Városháza/Polgármesteri Hivatal) az egyes szervezeti egységekhez tartozó
elérhetőségeken
- a kérelem nyomtatványok a város honlapjáról letölthetők
(Városháza/Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok) vagy a Hivatal portáján átvehetők és az ott elhelyezett postaládába bedobva benyújthatóak.
Közintézmények Szolgáltató Irodája:
- elektronikus úton: koszi.munkaugy@gmail.com vagy
koszi penzugy@gmail.com
- telefonon: 54/500-048, 54/402-004
- az előtérben elhelyezett ládába bedobva benyújthatóak:
- bármely étkezéssel kapcsolatos nyomtatványok (nyilatkozatok, igénylőlapok stb.)
- a Köszi számfejtési körébe tartozó intézmények dolgozóinak táppénzes iratai, egyéb dokumentumai
- Térítési díj befizetéséhez csekket biztosítunk azok számára, akik azt nem tudják bankszámláról rendezi. A portán a nyomtatványgyűjtő láda mellett található.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

„Ipari park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban”

zenész, etnográfus, a Magyar Rádió Népzenei
Szerkesztőségének nyugalmazott vezetője,
a szövetség szakmai vezetője, Juhász Erika,
a Népművészet Ifjú Mestere, a Nyíregyházi
Egyetem mestertanára, a szövetség elnökségi
tagja, Széles András népzenész, citeraoktató, a
Népművészet Ifjú Mestere, a szövetség elnökségi tagja voltak.
Hogy ki jutott tovább a 2021. április 10-én Budapesten megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőbe? Az november közepére realizálódik, melyről minden résztvevőt tájékoztatunk.
Farkas Márta elnökhelyettes
Vass Lajos Népzenei Szövetség

Hírek a KÖSZI-ből

Étkező gyermekek támogatása a Lisztes
Trans E.C. és az 1%-os felajánlások segítségével
Az „Aranytál Közhasznú Alapítvány” (Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.) 16 intézményünknél étkező gyermek számára a 2020.
októberi étkezési térítési díj teljes kifizetéséhez összesen 105.660 Ft összegű támogatást
adott.
Az Alapítvány a Lisztes Trans Egyéni Cég
(Berettyóújfalu) 50.000 Ft-os segítségével,
valamint a magánszemélyek 2019. évi személyi jövedelemadójából beérkezett 1%-os
felajánlásokból nyújtotta támogatását.
Minden helyi, állami fenntartású általános
iskolából 4-4 étkező gyermek került kiválasztásra. Nagy Sándorné Anikóval, az Alapítvány kuratóriumának elnökével a gyermekek
szüleit levélben tájékoztattuk a támogatásról,
és arról, hogy további teendőjük a 2020. októberi térítési díj vonatkozásában nincs. Az
Alapítvány tevékenységéről intézményünk
honlapján is tájékozódhatnak.
Ezúton is köszönjük a Lisztes Trans Egyéni Cég támogatását, valamint a 2019. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánló
magánszemélyek segítségét.
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk!
Igénylők az őszi szünidőben: Az ingyenes,
őszi szünidei gyermekétkezés keretében 128
gyermek ebédjéről gondoskodtunk szülői
igénylés alapján. A lehetőséget a jogosultak
46%-a vette igénybe. 44 gyermek étkezését
az önkormányzat saját forrásból biztosította.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Befejeződtek a munkálatok az Északi Iparterületen is
A TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00012 azonosítószámú „Ipari Park és iparterület fejlesztése
Berettyóújfaluban” című projekt két helyszínen
valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében, 595,55 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével. A 3,314 ha önkormányzati tulajdonú, bérbeadható iparterület
(Északi Iparterület) részen, valamint a meglévő

26,5 ha Bihari Regionális Ipari Park területén.

A projekt északi helyszínén, az Északi Iparterületen úthálózat, közműépítés, valamint az
Iparterület elérhetőségét segítő út (Korhány-ér
utca) fejlesztése valósult meg.
A projektről bővebb információt a https://www.
berettyoujfalu.hu/ oldalon olvashatnak.
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Emlékek az ’56-os
forradalomról
„Emlékek az ’56-os forradalomról” címmel tartott előadást Tornyi Ildikó október
22-én a művelődési ház színháztermében.
A Berettyóújfaluban született, Szentpéterszegen nevelkedett színésznő a Párizsi
Magyar Intézet jóvoltából három évvel
ezelőtt már bemutatta ezt az összeállítást
a francia fővárosban. A berettyóújfalui
esten hangzottak el versek, de leginkább
az ének és a próza dominált a darabban.

Megemlékezés november 4-én
1956. október 23-ára felfigyelt a világ, 1990 óta méltóképpen meg is emlékeznek országszerte és a határokon túl a nap eseményeiről. November
4-én a forradalom és szabadságharc áldozataira gondoltak vissza. Ezen
a napon a jelenlévők a
hősök előtt hajtottak
fejet, akik – akár az
életük árán is – kiálltak
a szabadság eszménye
mellett.
Városunkban most is a népligeti
életfáknál emlékeztek
a megjelentek. A megemlékezésen Huli Lilla
Kecskési Tollas Tibor
„Bebádogoznak minden ablakot” című versét mondta el. Az alkalom – csendes főhajtás
mellett – gyertyagyújtással ért véget.

„TérZene Koncertek”

hirdetés

előadott, de kifejezetten dinamikus, dudákkal,
sípokkal, tamburával, kobozzal és dobokkal
megszólaltatott darabok is megtalálhatóak.

Térzene a Bürkös Zenekarral
Az 1998-ban alakult, 2019-ben Hajdú-Bihar
megye Príma Díjas együttese, a Bürkös Zenekar játéka töltötte meg a Szent István teret muzsikával október 24-én délután. A Térzene koncertsorozat előadói ezúttal fiatal népzenészek
voltak, akik élethivatásuknak tekintik a magyar
autentikus népzene megőrzését, továbbítását.
Ma már Magyarország több néptáncegyüttesének kísérőzenekaraként is dolgoznak, Berettyóújfaluban is sokszor húzták már a talpalávalót.

lyától, tapantól, valamint dzsembétől zengett a
moziterem.

Szaxofon kvartett is muzsikált
A Debreceni Egyetem szaxofonkvartettje volt

A középkori világzene állt a közép- Halloweeni hangulat uralkodott a az október 17-i, zenével megtöltött szombat
pontban
délután fellépője, a rossz idő okán a Makk Kálkoncerten
Középkori zenétől volt hangos a mozi előtti tér október második hétvégéjén. A Térzene
Program keretében a Bordó Sárkány zenekar
érkezett városunkba. Az öttagú formáció a középkori táncokat és dalokat önkifejező módon
közelíti meg, saját szerzeményeik viszont magukon viselik a középkori muzsika stílusjegyeit. Az együttes – saját szerzeményei mellett –
magyar táncokat és dalokat ad elő, emellett más
népek világi, valamint egyházi zenei világából
is merít. Repertoárjukban líraibb hangvételű,
többnyire furulyán, hegedűn, citerán, ciszteren

Európai régizenétől volt hangos a Makk Kál- mán Moziban. A „Térzene koncertek” rendezmán Mozi október utolsó napján. A jó hangu- vénysorozaton ezúttal a barokk, a klasszikus, a
latért a Sonivius Vappae együttes felelt, akik könnyű és a jazz zene volt a főszerepben.
– saját megfogalmazásuk szerint – a középkor
sarából életre kelt lármás semmirekellők bandája. A zenekar gyökerei a Hollóének Hungaricaból erednek, dalaikat – a magyaron kívül – számos nyelven, például óspanyolul, bolgárul vagy
lengyelül adják elő. A Térzene Programra különleges, Halloween különkiadással készültek.
A koncerten – a többszólamú ének mellett – a
középkori dudától és sípoktól, cisztertől, furu-
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„Csudatarisznya” – cigány népmesék
szakmai napja a Bodorkában

Együtt élünk magyarok és cigányok egy országban, egy faluban vagy városban, de más
az értékrend, a hagyomány, a zene, a hitvilág
és a mese. A különbség a gyökerekből fakad,
mert más kultúrából erednek. A cigány kultúra
értékeinek kutatása és bemutatása a szélesebb
magyar közönség előtt, a tehetségek elismerése
sokat segít a két népcsoport közti szakadék átívelésében, hiszen csak azt tudjuk megérteni és
szeretni, amit megismerünk.
A cigány zene, a cigány dalok ugyanúgy szórakoztatják a magyarokat, akár a cigányokat, muzikalitásuk velük születik. A cigányok színes,
rózsás öltözete mára betört a divat világába.
Híres divattervezők merítenek ihletet a tradici-

onális roma viseletekből.
Vajon mi a helyzet a cigány népmesékkel?
A Bodorka NépmesePont minden évben – egyegy szakmai nap keretében – külön figyelmet
szentel ennek a kérdésnek.
A cigány meséket kevésbé ismerjük, azok különböznek a magyar népmeséktől. A bennük
fellelhető hagyománykincs magán viseli mindazon kultúrák hatását, amelyekkel a cigányok
kapcsolatba kerültek az évszázadok során. Meséik őrzik más népek mesélési hagyományait is.
A cigány mesék esetén különbséget kell tenni
a hallgatóság szempontjából is. A hallgatóság
igényeihez alkalmazkodva a legfontosabb jellegzetessége a kalandosság. Ennek érdekében
mellőzi a klasszikus mesemenetet, s a logika általános szabályait. Jellemző még, hogy a
természetes és a természetfeletti világot nem
választja el élesen. A legegyedibb, a cigány
hagyományanyaggal leginkább átitatott mesék
régen saját közösségük előtt hangzottak el.
A Bodorka NépmesePont szakmai napok keretében alkalmakat teremt a cigány kultúrával

való találkozásra, ahol a mesék, az irodalom
kiegészül a zenével és a képzőművészettel. Lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésekre, újabb
ismeretek és élmények szerzésére. A legutóbbi
ilyen szakmai találkozás október 19-én volt,
ahol a József Attila-díjas költő, író Rostás Farkas György és Tóth Mária Zsuzsanna grafikusművész voltak a népmesepont vendégei. Ezen
a napon Tóth Mária Zsuzsanna alkotásaiból kiállítás nyílt a Bodorka Galériában. A grafikák
nagy része Rostás Farkas György versei nyomán születtek. A grafikusnő beavatta a közönséget az alkotás lelki és technikai fázisaiba, folyamatába. Ezt követően Rostás Farkas György
beszélt mesés útjáról, mely a gyermekkortól
az íróvá válásig vezetett. Bemutatott könyveit
a helyszínen meg lehetett vásárolni. A vendégművészeket Kocsis Csaba népművelő köszöntötte munkásságuk méltatásával és hangulatos
muzsikával. Közreműködött Miczura Károly
hegedűn. A tárlat december végéig látható a
népmesepont nyitvatartási idejében.
Rácz Anikó

Biharicum RockMaraton és Zenei Kurzus
A Szélső Érték Kör Egyesület első alkalommal bonyolította le 2020. október
3-4-én a berettyóújfalui Civil Udvarban
kétnapos zenei rendezvényét, melyen a
Rocksuli Debrecen és a bihari térség
zenészei/zenekarai működtek közre,
illetve adtak koncerteket. Fellépett a
The Crams, a Steady Pluto, valamint
helyi csapatok, a Simple Blues Band és
a Nevermind.

interaktív zenei programok alkalmával kedvet
kívánunk teremteni a fiataloknak a zenéléshez,
egy valódi közösségben végezhető kreatív tevékenységhez. Terveink szerint a 2021-es év
folyamán a felújított Civil Udvarban beindítjuk a Bihari Rocksulit. Ehhez kapcsolódóan a
jövőben a Biharicum RockMaraton alkalmain
remek lehetőség nyílik majd a tehetségfelmérésre/toborzásra, és később a nálunk tanuló
fiatal zenészek, a „kis Biharicumok” bemutatkozására is. Idén a járványhelyzet miatt sajnos
nem volt rá lehetőség, de a jövőben a helyi és
környékbeli oktatási intézményekkel szorosan
A hagyományteremtő céllal útjára indított prog- együttműködve kívánjuk bevonni a fiatalokat
ramsorozat keretén belül a hangszerbemutatók ebbe a zenei képzésbe. Az idei rendezvény ideés hangszersimogatók, a koncertek, és egyéb je alatt egyesületünk kortárs képzőművészeinek

Azt írja az újság…

A berettyó-ujfalusi
kisdedóvó intézet
A jövő évben [1878-ban] lesz 50 éve,
hogy a művelődéstörténetünkben oly jelentékeny helyet foglaló Brunszvik Teréz
grófnő Budán megnyitotta az első „Angyalkert”-et a szegény szülők napközben
magukra hagyatott kisdedeinek ápolása
végett. A nemeslelkű hölgy által kezdeményezett munka azon kevesek közé tartozott, melyre mi tanítottuk meg a németet.
A budai kisdedóvó intézet mintájára ál-

munkáiból a „Biharicum kiállítás” is megtekinthető volt, valamint a szombati napot zöldprogramok is színesítették.
Ezúton is köszönjük minden támogatónknak és
együttműködő partnereinknek, hogy megvalósulhatott a rendezvény! Berettyóújfalu Város
Önkormányzata, Nemzeti Együttműködési
Alap, Rocksuli Debrecen, Zöld Kör, Móló Panzió, Buborék-92 Kft., BerettyoNet
Info: facebook.com/szelsoertekegyesulet
Papp Zsolt SZÉKE elnök

lították fel Bécsben is az első ilynemű október 28-i számában jelent meg.)
intézetet.
Megnépesült már a Kisdedóvóda – alig
Hazánkban a negyvenes évek alatt szá- nyittatott meg, máris egymást követmos ily intézet alakult, s ezek között a ve seregeltek benne egybe apró polgálegelsők s legjobban felszereltek egyike raink s polgárnőink, kik napról napra
Álmosdon, Újfalutól nehány órányi távol- még folyvást szaporodni fognak, semmi
ságra fekvő kis faluban. Ma e hazában kétségünk sincs benne, ösmerve városunk
több mint kétszáz ilyen intézet létezik derék lakosságának józan értelmét. Jól
s pár év óta újból életre látszik kelni is teendik, ragadják meg a kedvező alazon régi buzgalom s lelkesedés, mely a kalmat, mely úgy is oly kevés községnek
szabadságharczunk után következett idők- jutott még e hazában, s tegyék tömeges
pártfogásaikkal lehetővé, hogy ezen, a
ben természetes fogyatkozásnak indult.
kezdet nehézségein átküzdött intézet
Ne kérdezzük e pillanatban azon okokat, idővel valódi büszkesége legyen e váamelyek következtében Újfaluban eddig rosnak. Megjegyeztetik azonban, hogy a
kisdedóvó intézet nem alakult. Minden új felvétel – illetve beiratás – csakis a
intézet létrejötte alkalmával csak örö- nőegylet titkára: Vass Jenőnél eszközölmünket kell kifejeznünk, mert a társa- hető, kinél az illető szelvény havonta
dalmi élet s a közművelődés új támosz- előre beváltandó; s az intézetbe felvelopot nyert általa, s egy ilyen intézet endő gyermek csakis ily szelvény mellett
több mást vonva maga után a község hala- fogadtatik a nevelőnő által az intézetdásának egyik alapja. […]
be.
(György Aladár vezércikke a Sárrét 1877. (Sárrét, 1877. november 18. 3. oldal)
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„Beat” címmel új albumot jelentetett meg
a berettyóújfalui Trident zenekar!
A 2018 év őszétől új frontemberrel és újult
erővel indult a Trident új korszaka.
A zenekar az elmúlt évben két videoklipet
készített és szerzői kiadásban megjelentette a
„Mindenen kívül” című kislemezét. A rajongói visszajelzések mellet a szakmai vélemények is abszolút pozitívak voltak.
A Shock Magazin például az elmúlt év 20
legjobb lemeze közé sorolta az anyagot!
Az új, „Beat” címet viselő album október
30-án jelent meg, a premier a Grugery.hu internetes zenei portálon volt. A 15 vadonat új

Anyakönyvi hírek

Tájékoztatás gyermekorvosi ellátásról
Előző lapszámunkban olvashatták a Berettyóújfaluban praktizáló három gyermekorvos rendelési
helyeit és időpontjait. Ezúttal a gyermekorvosi körzetek utcabeosztását közöljük.
Dr. Kin Ágnes /5006. praxis/
1.
2.
3.

Alkotmány u.
Attila u.
Árpád u. 1., 1/a.,
1/b., 1/c., 1/d., 1/e.
Babits M. u.
Bajcsy-Zs. u.
Balassi B. u.
Bánk bán u.
Bartók B. u.
Belső major
Benczúr u.
Bessenyei ltp. 22-35-ig
Bethlen u.
Blaha L. u.
Botond u.
Bócsi u.
Bócs tanya
Cseresznyés dűlő
Csonkatorony u.
Diófa u.
Dózsa Gy. u.
(páros oldal)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Akácos u.
Állami gazdaság egyéb
Állami gazdaság g.
Állami gazdaság k.
Andaháza puszta
Arany János u.
Balogh Tanya
Barcsay u.
Báthori u.
Batsányi u.
Batthyányi u.
Béke u.
Bem apó tér
Bem u.
Bessenyei ltp. 11-15-ig
Bihari u.
Csalogány u.
Csikász u.
Csillag u.
Csónak u.
Deák u.
Érmellék u.
Esze Tamás u.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Földesi u.
Gábor Áron u.
Gazdasági iskola
Hadik u.
Halász u.
Hargita u.
Hérnekkert u.
Herpály u.
Hold u.
Honvéd u.
Hullám u.
Huszár M. u.
Jókai u.
József A. ltp.
Keleti főcsatorna őrház
Kerekes Gy. u.
Keresztesi u.
Kinizsi u.
Király-hágó út
Kisfaludy u.
Kiss J. u.
Kiss tanya
Korhány-ér u.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ady Endre u.
Agancs u.
Aradi u.
Arasz u.
Árpád u. 3-tól végig
Bajza u.
Bercsényi u.
Berettyólapos gátsor
Berzsenyi D. u.
Bessenyei ltp. 1-10.,
16-21/B.
Bessenyei u.
Bocskai u.
Budai N. A. u.
Csokonai u.
Damjanich u.
Déryné u.
Dobó u.
Dózsa Gy. u.
páratlan oldal
Dózsa TSZ tanya

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Eötvös u.
Fürdő u.
Gátőrház
Gyékényes dülő
Gyulai Pál u.
Hajnal u.
Harmat u.
Határ u.
Hegedűs dűlő
Hétvezér u.
Hidköz tanya
Hunyadi u.
Jászai M. u.
Juhász Gy. u.
Kálvin tér
Kazinczy u.
Kendereskert dűlő
Kereszt u.
Keskeny u.
Klapka u.
Kodormány u.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dusnoki dűlő
Egressy B. u.
Erkel F. u.
Fazekas u.
Földvár u.
Füzes u.
Gacsakert u.
Hajdú u.
Hársfa u.
Illyés Gy. u.
Ipari út
Irinyi u.
Jegyzőkert u.
József A. u.
Kádár vitéz u.
Katona J. u.
Kert u.
Kodály Z. u.
Kossuth u.
(páratlan oldal)
40. Kőrös u.
41. Körtvélyes dűlő

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Köztársaság u.
Kréta köz
Krúdy Gy. u.
Lele tanya
Lipótkert u.
Liszt F. u.
Magyar u.
Millenium út
Monostor u.
Móricz Zs. u.
Nagyváradi u.
Népliget u.
Nyáras u.
Nyárfa u.
Nyártó dűlő
Nyártő tanya
Oláh Zs. u.
Orbán B. tér
Ölyvös u.
Piac tér
Rozgonyi u.
Sárostókert dűlő

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Somota tanya
Sport u.
Szabó Pál u.
Szalárdi J. u.
Szentdemeter u.
Széchenyi u.
Szigligeti u.
Szomolyom tanya
Szökő u.
Tardy út
Tavasz körút
Téglaparti út
Tinódi u.
Toldi M. u.
Tomori Pál u.
Török Bálint u.
Vajda János u.
Vállakozó út
Vasúti őrház
Vécsey u.
Vörösmarty tér

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Reviczky tanya
Révész u.
Rózsa u.
Röptér tanya
Salamon B. u.
Semmelweis u.
Sinka István u.
Szabadság u.
Szemere u.
Szinyei u.
Tárogató u.
Teleczki major
Tikász major
Thököly u.
Tompa M. u.
Tóth Árpád u.
Vadász u.
Váci M. u.
Vásártér
Vass Jenő u.
Zöldfa u.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Rákóczi u.
Szabolcska u.
Szegfű u.
Szent István tér
Szentkozma tanya
Szentmárton tér
Szillér kert
Szillér u.
Szondy u.
Táncsics tér
Táncsics u.
Tarcsai u.
Temető u.
Temesvári u.
Tóhát u.
Vadaskert u.
Vasút u.
Vágóhid u.
Vágókert dűlő
Wesselényi u.
Zrínyi u.

Dr. Hodosi Julianna /5007. praxis/
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Kossuth u. (páros oldal)
Ladik u.
Lenkei u.
Lőtér u.
Madarász u.
Magyar dűlő
Makó u.
Margitta u.
Maros u.
MHSZ lakóház
Mikes K. u.
Mikszáth u.
Morotva u.
Munkácsy u.
Nadányi Z. u.
Nádasdy u.
Nádor u.
Nap u.
Nefelejcs u.
Néződomb tanya
Pákász u.
Péterszegi u.
Radnóti u.

Dr. Abdul Gafor Faris /5005. praxis/

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Kodormány tanya
Kosztolányi u.
Kovácsi dűlő
Kölcsey u.
Kőrösi Csoma S. u.
Külső major
Lehel u.
Madách u.
Malom u.
Mártírok u.
Matolcsi tanya
Mátyás u.
Mérlegház u.
Micskei major
Móra Ferenc u.
Nagy Sándor u.
Osváth Pál u.
Papp tanya
Peterdi dűlő
Petőfi u.
Puskin u.

dalt tartalmazó album az EZSMUSIC lemezkiadónak köszönhetően letölthető közel 200
digitális áruházból, de kézzel fogható CD
formában is kapható.
A lemezmegjelenés Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának támogatásával valósult
meg.
A Trident zenekar nyomon lehet követhető
a Facebook-on, az Instagram-on, valamint
bárki feliratkozhat a zenekar YouTube csatornájára.

Születés
2020. október

5. Antós Ábel Benjámin (Antós Imre – Derján Márta Marianna)
9. Csahóczi Zente (Csahóczi Pál – Perei Dorottya Klára)
16. Erdei Gábor (Erdei Tamás – Réz Katalin)

Házasságkötés
2020. október

17. Bányai Péter – Mile Viktória
21. Lakatos Mihály – Horváth Julianna

Elhunytak
2020. szeptember

20. Császár Gábor István (1946.) (Debrecenben halt meg.)
2020. október

3.
4.
5.
5.
7.
9.
12.
12.
13.
14.
14.
14.
16.

Szatmári Sándor (1933.)
Simon Géza (1951.)
Csontos Lajos (1948.)
Koncz Jenő (1931.)
Sápi László Gézáné (Erdei Ilona) (1946.)
Tanka Károlyné (Horváth Irma) (1933.)
Bartha Imre (1946.)
Maros László (1954.)
Szűcs Jánosné (Mózsik Ilona) (1941.)
Lisztes Mihály (1943.)
Tikász László Péter (1940.)
Löki Sándor (1943.)
Horváth Attila (1954.)
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kedvenc zenészeid koncertjei
#vigyazzunkegymasra

2020. november

raktarkoncert.hu
#2020

BALÁZS FECÓ TÓTH GABI TÓTH VERA EDDA MŰVEK
NEOTON CHARLIE RADICS GIGI MAGNA CUM LAUDE
HOOLIGANS RÚZSA MAGDI

