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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Kezdődik a fürdő felújítása

Sajtótájékoztatón jelentette be Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és 
Muraközi István polgármester, hogy hamarosan a munkaterület átadásával 
elkezdődik a Bihar Termálliget gyógyászati célú fejlesztése. 
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4Várják az önkéntes
véradókat

A tavaly tavaszi időszak-
ban ugyan csökkent, mos-
tanra azonban újra nö-
vekvő tendenciát mutat a 
véradók száma városunk-
ban, viszont várják az új 
önkénteseket is véradásra.
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Sajtótájékoztatón jelentette be Vitá-
nyi István országgyűlési képviselő 
és Muraközi István polgármester, 
hogy hamarosan a munkaterület 
átadásával elkezdődik a Bihar Ter-
málliget gyógyászati célú fejlesztése. 
A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. több mint két milliárd forintos 
támogatásával, az önkormányzati önerő biz-
tosításával és egy INTERREG RO-HU pá-
lyázat felhasználásával két és félmilliárd fo-
rint összköltséggel készül el a teljes fejlesztés 
2022 tavaszára. A sajtótájékoztatón Vitányi 
István úgy fogalmazott, a város és a térség 
számára egy jelentős beruházás veszi kez-

detét. Az országgyűlési képviselő elmondta, 
október 25-én írták alá a támogatói okiratot, 
mely a beruházás költségének 93%-át nyújt-
ja.  Funkcióbővítést jelent a strand számára a 
gyógyászati részleg kialakítása és a wellness 
szolgáltatások bővítése is. Arról is szólt Vitá-
nyi István, hogy az utóbbi időben nagyon sok 
fejlesztés valósult meg a városban, amelyek a 
turisztikai vonzerő emeléséhez járulnak hoz-
zá, a fürdő fejlesztése azonban azért is emel-
kedik ki ezek közül, mert bevételt is jelent, egy 
termelő beruházás. A jövőbeni tervek között 
szerepel még egy 25 szobás apartmanház épí-
tése is a strand területén.
Az országgyűlési képviselő kitartó munká-
jának köszönhetően érkezett a térségbe ez a 
több mint két milliárd forint – mondta Mu-
raközi István. Berettyóújfalu polgármestere 
a kormánynak is köszönetet mondott, hogy a 
koronavírus járvány ideje alatt is fontosak szá-
mára a beruházások ösztönzése. Arról is szólt 
Muraközi István, évtizedes vágya Berettyóúj-
falunak a termálfürdő gyógyfürdővé minősí-
tése, amire ez a fejlesztés lehetőséget ad. Az 
elsődleges cél, hogy a gyógyterápiás és egész-
ségmegőrző, egészségfejlesztő, szolgáltatások 

az év teljes időszakában igénybe vehetőek le-
gyenek. A polgármester azt mondta nem csak 
az épület átalakítása, hanem bővítése is meg 
fog történni. A jelenlegi alapterület majdcsak 
600 négyzetméterrel bővül, fedett gyógyvizes 
medence épül, korszerűsödnek a földszin-
ti öltözők, a wellness blokk. Az emeleten a 
Gróf Tisza István Kórház gyógyászati egység 
kap helyet járóbeteg szakellátás keretében. 
Itt fizioterápiás kezelések, mágnesterápia, 
gyógytorna, gyógymasszázs, balneoterápiás, 
hidroterápiás kezelések, szénsavas kádfürdő, 
iszapkezelések, víz alatti torna, súlyfürdő, 
nappali szanatóriumi ellátás vehető igénybe. 
A polgármester említést tett arról is, hogy a 
beruházás eredményeképpen egy egységes 
turisztikai arculattal és ajánlattal felkerülhet 
Berettyóújfalu az ország turisztikai térképére, 
és ennek a helyi vállalkozók, szolgáltatók is 
nyertesei lehetnek.
A jelenlegi adatok és számítások alapján egy 
évben a nappali szanatóriumot 18 ezer fő veszi 
igénybe, és a szolgáltatások bővülésével ez a 
szám is nőni fog,  éves szinten 25 ezer ven-
dég fogadására készülhet a gyógyászati rész – 
mondta el Muraközi István. K.Zs.

A munkaterület január 5-ei átadá-
sával kezdetét vette a Bihar Termál-
liget gyógyászati célú fejlesztése, 
melynek részleteit online sajtótájé-
koztató keretében ismertették de-
cember 17-én. 
Dr. Vitányi István a tájékoztatón úgy fogalma-
zott, nagy szükség és igény van arra, hogy a 
berettyóújfalui fürdőt – a korábbi beruházások 
után is – tovább fejlesszék, hiszen az utóbbi 
időben jelentősen emelkedett a látogatók szá-
ma. – 2019-ben megközelítette a 100 ezret, a 
vendégek több mint fele a határon túlról érke-
zett. Ezért gondoltuk azt, hogy Hajdúszobosz-
ló és Debrecen árnyékában mi is szeretnénk 
kivenni a részünket a turizmusból – mondta 
az országgyűlési képviselő, aki szerint a kö-
rülbelül 2 és fél milliárd forint összegű be-
ruházásnak köszönhetően rövid időn belül 
megduplázódik a látogatottság, emellett új 
szolgáltatások válnak elérhetővé a termálli-
getben. Vitányi István arról is beszélt, terveik 
között szerepel egy 25 szobás, 50 férőhelyes 
apartmanház létrehozása is. – Ezzel azt is elér-
nénk, hogy a kezelésre érkező páciensek job-
ban megismernék a várost és a bihari térséget, 
ezenkívül a kórház bevétele is nagymértékben 
növekedne – tette hozzá.
Muraközi István elmondta, a település és 
a bihari emberek évtizedes vágya valósul 
meg ezzel a fejlesztéssel, melynek eredmé-
nyeképpen Berettyóújfalu felkerül az ország 
gyógyturisztikai térképére, ezenfelül létrejön 

Bihar elsőszámú gyógyfürdője is. – Az elér-
hető szolgáltatások számában és minőségében 
számottevő javulás várható. A fürdő területén 
járóbeteg-szakellátás, illetve nappali szanató-
rium kap helyet, emellett az összes balneoló-
giai kezelést igénybe lehet majd venni. Mivel 
a Bihar Termálliget gyógyászati része a Gróf 
Tisza István Kórház egyik külső telephelye 
lesz, a szolgáltatások egy részét szakszemély-
zet fogja végezni. A kezeléseket a társada-
lombiztosítás terhére évente két alkalommal 
igénybe lehet venni, erre buzdítani is fogunk 
mindenkit – hangzott el. A polgármester a he-
lyi és bihari emberek életminőségében komoly 
javulást, az egészségben eltöltött évek számá-
ban pedig jelentős növekedést vár a beruházás 
megvalósulásával. Muraközi István úgy véli, 
fontos lesz összeállítani egy olyan egységes 
turisztikai kínálatot, ami még több látogatót 
vonz a településre.
„A magyar kormány a fejlesztésekben hisz, 
még a pandémia idején is, éppen ezért fordí-
tott már 800 milliárd forintot az idegenforga-
lomra” – kezdte gondolatait Könnyid László. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 
turizmus szakmai vezérigazgató-helyettese 
szerint a hazai turisztika vidéki lábát a für-
dőtelepülések – köztük városunk –, valamint 
a fürdők mozgatják. – A berettyóújfalui be-
ruházás végeztével – Hajdúszoboszlóval és 
Debrecennel közösen – egy egészségturiszti-
kai hálózat jön létre a térségben – véli Köny-
nyid László. A vezérigazgató-helyettes arról is 
szólt, az új szolgáltatást be kell majd vezetni a 

piacon, meg kell ismertetni a hazai és külföl-
di vendégekkel. Ehhez az MTÜ 108 Tourin-
form Irodája, illetve értékesítési hálózata lesz 
a projektgazda segítségére. Szó esett arról, a 
településen 23 szálláshely található, melyből 
tíz 30 millió forint támogatáshoz jutott hoz-
zá a kormány magánszálláshely fejlesztési 
pályázatának köszönhetően. Ennek kereté-
ben a családi tulajdonban lévő kis szállások 
maximum nyolc szobáig kaphattak 1-1 millió 
forintot helyiségenként, a felújítások jelenleg 
is zajlanak. Elhangzott továbbá, 2020 első ti-
zenegy hónapjában a látogatók 95%-a belföldi 
volt Berettyóújfaluban, a külföldiek közül Né-
metországból érkeztek a legtöbben a térségbe. 
Könnyid László mondandóját azzal zárta, van 
még tartalékuk nemzetközi irányba fejleszte-
ni.
A Bihar Termálliget gyógyászati célú beruhá-
zása – első lépésben – körülbelül harminc új 
munkahelyet teremt, az új komplexumot 2022 
első negyedévében adják át. A munkálatok a 
strand és termálfürdő nyitvatartását nem fog-
ják befolyásolni, a megszokott módon – ta-
vasztól őszig – várják majd a fürdőzni vágyó 
vendégeket. Sz.M.

Kezdődik a fürdő felújítása

Egészségturisztikai hálózat jön létre a 
térségben
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Változások a gépjárműadóval 
kapcsolatban 2021. január 1-től

Gyermekorvosok rendelési ideje 2021. január 1. napjától

2021. január 1-től a berettyóújfalui háziorvosok rendelési ideje:

ÖNKORMÁNYZAT 3

Pályázati felhívás a „Fiatalok helyben ma-

radásának ösztönzése Berettyóújfaluban” 

(EFOP-1.2.11-16-2017-00039) elnevezésű 

projekt keretében biztosított kedvezményes 

lakhatási támogatásra, melynek tárgya a 

4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 10/B. B 

épület 3. lakás (önkormányzati fecskela-

kás) 2 évre történő bérbeadása. A pályázati 

határidő: 2021. február 5. A pályázatot az 

előírt formanyomtatványon lehet benyújtani 

a szükséges mellékletekkel. A részletes pá-

lyázati feltételek, a szükséges formanyomtat-

vány a kötelező mellékletekkel megtalálható 

és letölthető a www.berettyoujfalu.hu web-

oldalról a Hírek-Pályázatok-Helyi pályáza-

taink menüpontban az Esély otthon linkről.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes adó-
törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény rendelkezései úgy módo-
sították a hatályos adójogszabályokat, hogy 
a gépjárműadóval összefüggő feladatok 
2021. január 1. napjától az önkormány-
zati adóhatóságtól átkerülnek a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső 
gépjárműadó ügyekben (2020. december 
31-ig terjedő időszak adókötelezettségének 
megállapítása, ezen időszak adójának besze-
dése, végrehajtása, erre az időszakra vonat-
kozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) 
az adóhatósági feladatokat továbbra is az il-
letékes Berettyóújfalu Város Önkormány-
zatának Adóhatósága végzi.

Általánosságban a gépjármű tulajdono-
soknak és üzembentartóknak továbbra 
sem kell adatbejelentést tenni az adóható-
ság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási 
szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei 
állapotnak megfelelő adatokat január 20. 
napjáig közli majd az állami adó- és vám-
hatósággal. Ezt követően havonta frissül az 
adatbázis.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjármű-
adó tartozásokat továbbra is az önkormány-
zati adóhatóság számlájára kell megfizetni:

Berettyóújfalu Város Önkormányzat Gép-
járműadó beszedési számla: 60600242-
11111180.

Megértésüket előre is köszönjük!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Adócsoport

A rendelések között (munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 12-14 óra között, míg pénteken 12-16 óra között) a sürgős esetek ellátása készenlét 

formájában történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el, az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el:

06-30/282-4307
Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást. 

Ügyeleti telefonszám, amely munkanapokon hétfőtől péntekig, délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap, munka-

szüneti és ünnepnapokon 24 órában hívható:

Ügyeleti hívószám: 06-70/370-3104             Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Dr. Cséki János  Dr. Kertész Balázs  Dr. Pap-Majoros László
Hétfő, szerda: 14.00-17.00 óráig Hétfő, szerda: 14.00-17.00 óráig Hétfő, szerda: 8.00-12.00 óráig
Kedd, csütörtök: 8.00-12.00 óráig Kedd, csütörtök: 8.00-12.00 óráig Kedd, csütörtök: 14.00-17.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig Péntek: 8.00-12.00 óráig Péntek: 8.00-12.00 óráig
Telefon: (54) 404-205  Telefon: (54) 402-662  Telefon: (54) 400-902

Dr. Jahangir Ahmed  Dr. Szeszák Ferenc  Dr. Baglé Magdolna
Hétfő, szerda: 8.00-12.00 óráig Hétfő, szerda,: 8.00-12.00 óráig Hétfő, kedd, szerda, 
Kedd, csütörtök: 14.00-17.00 óráig Kedd, csütörtök: 14.00-17.00 óráig csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig Péntek: 8.00-12.00 óráig Telefon: (54) 402-284
Telefon: (54) 402-217  Telefon: (54) 402-143

Közlemény

Dr. Kin Ágnes
Mobil:  70/ 522-1323

Berettyóújfalu, 
Orbán Balázs tér 3.
Telefon: 54/507-550

Berettyószentmárton, 
Szentmárton tér 5/C.:
Telefon: 54/500-334

Dr. Abdul Gafor 
Faris
Mobil:  70/ 560-1653

Berettyóújfalu, 
Orbán Balázs tér 3.
Telefon: 54/507-550

Berettyószentmárton, 
Szentmárton tér 5/C.:
Telefon: 54/500-334

Dr. Hodosi Julianna
Mobil:  70/ 380-7379

Berettyóújfalu, 
Orbán Balázs tér 3.
Telefon: 54/507-550

Berettyószentmárton, 
Szentmárton tér 5/C.:
Telefon: 54/500-334

Időpontra 
bejelentkezés:
Délelőtti rendelésnél:   
9.00-10.00 között
Délutáni rendelésnél: 
14.00-15.00 között

A rendelést ellátó  Heti rendelési idő
orvos neve

A rendelést ellátó  Heti rendelési idő
orvos neve

A rendelést ellátó  Heti rendelési idő
orvos neve

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu
Hétfő:   8.00 – 12.00
Kedd:   8.00 – 11.00
Szerda:   8.00 – 11.00
Csütörtök: 13.00 – 17.00
Péntek: 13.00 – 16.00
Csecsemőtanácsadás
Szerda: 11.00 – 12.30

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton
Kedd: 15.00 – 17.00
Csecsemőtanácsadás 
Kedd: 14.00 – 15.00

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu
Hétfő: 11.00 – 13.30
Kedd: 13.00 – 17.00
Szerda: 12.00 – 16.00
Csütörtök:    8.00 – 11.30
Péntek:   8.00 – 11.00
Csecsemőtanácsadás
Kedd: 10.00 – 12.00

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton
Hétfő: 14.00 – 17.00
Csecsemőtanácsadás 
Csütörtök: 12.00 – 13.00

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu
Hétfő: 13.00 – 17.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Szerda:   8.00 – 12.00
Csütörtök:   8.00 – 11.00
Péntek:   8.00 – 12.00
Csecsemőtanácsadás
Hétfő: 11.00 – 12.30
Péntek: 12.00 – 13.30

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton
Csütörtök: 15.00 – 17.00
Csecsemőtanácsadás 
Csütörtök: 14.00 – 15.00
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Idén is felkereshetik a betegek a Zsinagóga 
épületében működő mintavételi pontot

AKTUÁLIS4

Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentő-
szolgálat Észak-Alföldi Régiójának regionális 
kommunikációs munkatársa arról tájékozta-
tott, az országos tisztifőorvos aktualizált eljá-
rásrendje szerint a háziorvos elektronikus fe-

lületen leadott megrendelése alapján megy ki 
a címre a mintavevő egység, illetve bizonyos 
esetekben, előzetes egyeztetés után lehetőség 
van arra is, hogy egyeztetett időpontban felke-
resse a beteg az Országos Mentőszolgálat ki-
jelölt mintavételi pontját. Ez utóbbi esetben a 
mentőszolgálat munkatársai minden érintettel 
egyenként, konkrétan tisztázzák a mintavétel 
helyét és időpontját.
Jelenleg csaknem 70 statikus mintavételi pont 
működik országszerte, köztük Berettyóújfa-

luban is. A háziorvosok által megrendelt jár-
ványügyi mintavétel esetén először antigén 
gyorstesztet végeznek, amelynek pozitivitása 
bizonyítja a fertőzöttséget. Amennyiben a 
gyorsteszt negatív, ugyanezen a helyen PCR 
mintavétel történik, amelyet laboratóriumi 
vizsgálat követ.
Az Országos Mentőszolgálat egységei eddig 
már több mint 600.000 mintavételt végeztek 
országszerte.

500 ezer forint értékű tenisz felszere-
léshez jutott hozzá a Berettyóújfalui 
Kórház Sport Körön (BKSK) keresz-
tül a József Attila Általános Iskola. A 
Magyar Tenisz Szövetség adományát 
a tanintézmény már meg is kapta, 
aminek nagy hasznát veszik a sport-
ág iskolai keretek között zajló okta-
tása során. 
A tenisznek igen komoly története van váro-
sunkban, a Berettyóújfalui Kórház Sport Kör 
idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 
– Országos hírű nevelő egyesület volt, sok 
felnőtt versenyt rendeztünk, és nagyon szép 
sikereket értünk el utánpótlás szinten is. Ez 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az akkor 
még 2. számú Általános Iskolában tornaóra 
helyett teniszoktatás folyt, amin egykor közel 
kétszáz gyermek vett részt – emlékezett visz-
sza Dr. Vitányi István, aki már 55 éve űzi ezt 
a sportot. Az országgyűlési képviselő azzal 
folytatta, az utóbbi években lecsökkent a te-

nisz iránt érdeklődők száma a városban, így 
nagyon megörült a hírnek, miszerint a József 
Attila Általános Iskolában újjá akarják élesz-
teni a sportágat. – Amikor meghallottam, 
hogy jó néhány tenisz felszerelés hiányzik az 
oktatáshoz, személyesen beszéltem Dr. Lázár 
Jánossal, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) 
elnökével, aki azonnal igent mondott a kéré-
semre – tette hozzá. Vitányi István arról is 
beszélt, szeretnék a berettyóújfalui teniszéletet 
újra fellendíteni, amiről már szintén tárgyalt 
az MTSZ elnökével. Egy nagyívű fejlesztés 
keretében valósulna meg a fedett csarnok tel-
jes rekonstrukciója, egy klubház létrehozása, 
valamint a kinti salakos pályák és a nézőtér 
felújítása.
Kurtán Mónikától megtudtuk, többek között 
teniszütőket és -labdákat, valamint – a mini 
tenisz elkezdéséhez – kicsi hálókat kaptak. – 
Több éve megfogalmazódott már az a gondo-
lat, hogy újra el kellene kezdeni tenisz után-
pótlást nevelni. Ezért ebben a tanévben, a heti 
öt testnevelésóra keretén belül a 3. évfolyamon 
vezettük be a sportág oktatását, ami rendkívül 

népszerű a gyermekek körében. Ezt a jövőben 
több évfolyamra is szeretnénk kiterjeszteni, 
illetve a felsősöknek és tehetségeknek – a he-
lyi szakosztállyal együttműködve – délutáni 
edzéslehetőséget biztosítani – mondta a József 
Attila Általános Iskola intézményvezetője. A 
foglalkozásokat a József Attila és a II. Rákóczi 
Ferenc általános iskolákban Árgyelán László, 
a BKSK tenisz szakosztályának elnöke tartja.
A félmillió forint értékű adomány nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a tenisz a fiatalok 
körében újra népszerű sporttá váljon, és biz-
tosítva legyen a megfelelő utánpótlás ebben a 
sportágban is. Sz.M.

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Petőfi Irodalmi Múzeum 
közös pályázatának köszönhetően 8 
millió 900 ezer forintból újul meg a 
Parola Pinceklub.

A művelődési ház egykori szenes pincéjében 
található klub 80 fő befogadására képes köny-
nyűzenei koncerteknek ad helyet. A Parola 
Pinceklub több mint negyven éve biztosít 
helyszínt a helyi, illetve a régióban működő 
amatőr és lassan profivá váló könnyűzenei 
együtteseknek próbáikhoz, valamint fellépé-
seikhez. Emellett a Parola Egyesület rendsze-
resen szervez könnyűzenei rendezvényeket és 
koncerteket a klubban, ami legutóbb hat évvel 
ezelőtt esett át egy minimális külső felújítá-
son, de most – a pályázatnak köszönhetően – 
belül is meg tud szépülni. – Az épületeinkben 
ősz elején elvégzett villamos berendezések 
felülvizsgálata során derült ki, hogy a Parola 
Pinceklub elektromos hálózata annyira el-
avult, hogy azt – 2020. december 31-ig – teljes 
egészében ki kell cserélni – tudtuk meg Lisz-
tes Éva művelődési ház vezetőtől. – Azt még 

akkor nem tudtuk – folytatta –, honnan fogunk 
erre anyagi forrást előteremteni, úgyhogy a 
pályázatot a lehető legjobbkor tették közzé, 
mert ennek köszönhetően tudjuk elvégezni a 
felújítást.
A közel 9 millió forintból a pinceklub elek-
tromos hálózatának átfogó fejlesztése mellett 
lecserélik a belső nyílászárókat, biztonsági 
kamerarendszert építenek ki, és állványos 
kézfertőtlenítő adagolókat szereznek be. 
Ezenkívül a hangszigetelő paplan és gipszkar-
ton használatával lehetőség nyílik arra, hogy 
a klub színpadán, valamint a felette található 
színházteremben egyszerre tudjanak rendez-
vényt tartani.
A tatarozást követően – a tervek szerint – a 
Parola Pinceklub több környékbeli fiatalt vonz 
majd be a programokra. Sz.M.

Félmillió forint értékű tenisz eszközöket 
kapott az általános iskola

Közel 9 millió forintból újul meg a Parola Pinceklub

November 23-a óta koronavírus mintavételi pont működik a Zsinagóga 
Kultúrtér kiszolgáló épületében. A mintavétel – amely kizárólag a háziorvos 
kérelme alapján történik – hétfőtől szombatig, 8-tól 16 óráig zajlik.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2104
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2099
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Az adventi koszorú harmadik gyertyáját 
a 100 évvel ezelőtt született Erdélyi Gá-
bor, a több évtizedes sokoldalú, iskolán 
kívüli művészeti és közművelődési tevé-
kenysége révén városunk meghatározó 
személyiségévé vált egykori pedagógus 
fia, Erdélyi Gábor gyújtotta meg.

ITT TÖRTÉNT 5

Rendhagyó adventi alkalmak

Újra Bodorka Matiné a Berettyó Televízióban

Ismét „házhoz vittük” az istentiszte-
leteket

Egy koncert, ahol a vadászkürté 
volt a főszerep

Az első adventi alkalmon, november 29-én 
Muraközi István mondott köszöntőt. A vá-
rosvezető úgy fogalmazott, a világjárvány 
mindenki számítását keresztülhúzta 2020-
ban. A polgármester arra kérte az embe-
reket, éljék át az adventi időszakot a régi 
hagyományok szellemében, használják ki a 
kényszer szülte csendességet, imádkozza-
nak szeretteikért, valamint mindenki másért 
is. – Mélyüljünk és csendesedjünk el, for-
duljunk befelé, készítsük fel testünket, lel-
künket az Úr eljövetelére – tette hozzá. Igei 
szolgálatot Rákóczi Jenő római katolikus 
plébános végzett. Az adventi koszorú első 
gyertyáját a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjével kitüntetett Muraközi István, Be-

rettyóújfalu polgármestere gyújtotta meg.
A december 6-ai, második adventi vasárna-
pon Nagyné Bakó Katalin református lelki-
pásztor hirdetett igét. Az adventi koszorú 
soron következő gyertyáját Gombos Ferenc 
fotográfus gyújtotta meg, aki tavaly ünne-
pelte 70. születésnapját.
A harmadik adventi alkalmon, december 13-
án Majláth József református lelkipásztor 
végzett igei szolgálatot. December 20-án, 
a negyedik adventi vasárnapon Kiss János 
baptista lelkipásztor hirdetett igét. Az ad-
venti koszorú utolsó gyertyáját a 2020-ban 
Erdélyi Gábor-díjjal elismert Lisztes Éva, 
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője 
gyújtotta meg. Sz.M.

A koronavírus-járvány miatti ve-
szélyhelyzet okán ismét látható a 
Bodorka Matiné a Berettyó Televí-
zióban.
A műsor azoknak a gyermekeknek szól, akik 
szeretnek mesét hallgatni, szívesen bekapcso-
lódnak nyelvi játékokba, valamint kézműves 
foglalkozásokba. A Bodorka NépmesePont 
vezetői – Kolozsvári-Donkó Rebeka és 
Rácz Anikó – sok új, érdekes mesével, il-
letve feladatokkal készültek, emellett újra 
játékra hívták a gyerekeket, hiszen a fiata-
loknak megint lehetőségük volt alkotni. A 
kézműveskedéshez az alapanyagokat a nép-
mesepont biztosította a gyermekeknek.

A matinékban a Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack, a Hammas Jutka, a Rókáné 
mézes mázos kalácsa, az Angyalbárányok, 
illetve a Madárkereső királyfiak című mesék-
kel – élőszavas mesemondás keretében – is-
merkedtek meg a gyerekek az elmúlt évben.  
A történetekhez a Kisgömböc meseműhely-
ben „Szó-kincs-tár” és „A hét műtárgya” fel-
adatok kapcsolódtak, a Garabonciás alkotó-
műhelyben pedig kézműves foglalkozás várta 
az alkotni vágyókat.
A Bodorka Matiné adásai – a Berettyó TV 
mellett – a televízió YouTube csatornáján, 
valamint a mesepont Facebook oldalán is el-
érhetőek. Sz.M.

Négy művész, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy minél szé-
lesebb körben megismertessék a közönséggel a vadászkürtöt, mint 
kevésbé ismert rézfúvós hangszert. A Nimród Kürtkvartett 2017-ben 
alakult a Kodály Filharmónia Debrecen zenészeiből. Az együttes a 
Térzene Program keretében lépett fel városunkban 2020. november 
7-én. A kvartett rendszerezte a négy kürtre írt vadásznótákat, amiket 
vadászati rendezvényeken és szabadtéri programokon mutatnak be. 
A vadászdalok mellett – a barokktól egészen a filmzenéig – sokféle 
stílusú mű szerepel a formáció repertoárjában.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet okán a korábbi években meg-
szokott, hagyományos, főtéri adventi alkalmak helyett a Berettyó Televízi-
ón keresztül lehettek részesei a nézők az adventi vasárnapoknak.

A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel, és a járvány terjedé-
sének megfékezése érdekében a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata döntése alapján 2020 novemberétől újra elmaradtak az is-
tentiszteletek és az igei alkalmak is. Emiatt a Berettyó Televízióban, 
a tévé YouTube csatornáján és Facebook oldalán – összesen hat-
szor – láthatták a hívők a Berettyóújfalui Református Egyházközség 
igei alkalmait. Az istentiszteleteket Szabóné Nagy Andrea, Majláth 
József, Lázár Péterné és Tóth József tartotta, a lelkipásztorokat 
Majláth József és Szabóné Nagy Andrea kísérte orgonán.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2081
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Általános és középiskolai korosz-
tályból közel huszonöten érkeztek 
a IV. Berettyó Gyermek Szóló Nép-
táncversenyre november 7-én. A 
művelődési ház színháztermében 
megtartott alkalmon számos táj-
egység táncait láthatta a zsűri és a 
közönség.

A fiatalok – többek között – erdélyi, kis-ma-
gyarországi, tiszai és dunai dialektusból is ad-
tak elő táncokat, a fellépőket a Flaska Banda 
kísérte. A megmérettetés célja, hogy nemcsak 
a kistérségben, hanem a távolabbi régióban 
táncoló gyerekek is megmutassák, mit tudnak, 
az egész éves műhelymunka során miként fej-
lődtek évről évre. A koronavírus-járvány miatt 
a szervező Bajnóca Néptánc Egyesület keve-
sebb versenyzőt tudott vendégül látni, emellett 
a program – a korábbi évekkel ellentétben – 
zártkörű volt.
A fellépőket ismét Kácsor István néptánc-
pedagógus, koreográfus, Kácsor-Ignácz Gab-
riella Örökös Aranygyöngyös Táncos és Lisz-
tes Éva művelődési ház vezető értékelte. A 
zsűri elnökétől, Kácsor Istvántól megtudtuk, 
elsősorban a szakmai tudás alapján pontozták 
a produkciókat, tehát hogy az adott versenyző 
– a saját szintjén – mennyire ismerte a válasz-
tott táncanyagot. – A szóló tánc egyedi része, 
hogy a személyiséget jobban látjuk egy-egy 

előadásban, emellett a gyermekeknek bátrab-
ban kell megmutatniuk magukat nekünk és a 
közönségnek. Egy nagyon erős színpadi jelen-
létre van szükség, amikor be tudják mutatni a 
táncukat akár szólóban, akár párosban – tette 
hozzá a koreográfus.
A zsűri egy ideje már nem helyezéseket, ha-
nem minősítéseket oszt ki a versenyen. Ennek 
előnye, hogy a korcsoportokat és táncanya-
gokat nem kell egymástól megkülönböztetni, 
egyiket a másik elé vagy mögé helyezni.
Az ítészek végül három kiemelt arany, kilenc 
arany, egy ezüst és kettő bronz minősítést 
osztottak ki a IV. Berettyó Gyermek Szóló 
Néptáncversenyen. A Bajnócások közül Ár-
gyelán Fruzsina kiemelt arany, Balogh Vivien, 
Geönczy Kincső, Geönczy Levente, Horváth 
Benedek, Kolozsvári Borbála, Kun Zsófia, 
Magyari Anna, Nagy Petra, Rusland Joshua 
Noah, Szántó Szabolcs és Szilágyi Laura 
arany minősítést kapott. Sz.M.

Városunkban már régóta hagyo-
mány, hogy az év végéhez közeledve 
gobelin munkákból nyílik kiállítás 
a Makk Kálmán Mozi galériájá-
ban. Így történt ez most is, a falakat 
Lakó Jenőné és Györgyfi Gyuláné 
színes, számos témát felsorakoztató 
alkotásai díszítik.
A tárlatot Rácz Anikó nyitotta meg, aki gon-
dolatait azzal kezdte, a gobelinhímzés egy 
szövéstechnikát utánzó technika. – Nevét az 
1662-ben Jean és Philibert Gobelin kelmefes-
tők telkén álló francia királyi kárpitszövő mű-
helyről kapta. A gobelinével azonos szövési 
technikákat már az ókorban is ismerték, a ké-
szítés gyakorlata hosszú múltra tekint vissza. 
A gobelinhímzés a XIX. században alakult ki 
Franciaországban. Alapöltése a keresztöltés 
balról jobbra dőlő fele, sűrűn egymás mellé, 
az alapanyagot befedve kell ölteni – mond-
ta. A Bodorka NépmesePont vezetője arról 
is beszélt, ennek a hímzéstechnikának nincs 
önálló motívumkincse, formavilága, így bár-
milyen témában készülhetnek alkotások gobe-
linezéssel. A hímzőfonal lehet pamut, selyem, 
esetleg gyapjú. – A gobelinminta minőségi 
kivitelezéséhez – az egyirányú dőlés mellett 
– fontos az azonos minőségű cérna használa-
ta, valamint az egyforma szálfeszítés – tette 
hozzá. Elhangzott az is, a gobelinhímzéssel 

készült mintákkal főleg falvédőket, asztalte-
rítőket, ágyterítőket, faliképeket díszítenek, 
míg selyemhímzéses gobelinnel ékszereket, 
ékszerdobozokat, finom blúzokhoz és ruhák-
hoz öveket, gallérokat, kézelőket, gombokat is 
készítenek.
Lakó Jenőné tizenöt évvel ezelőtt kezdett el 
gobelinezni, főleg tájképeket készít, de szereti 
a virágos, rózsás illusztrációkat is. Interneten 
ismerkedett meg ezzel a technikával, estén-
ként, munka után szokott ezzel foglalkozni. 
Elmondása szerint a gobelinezés teljesen ki-
kapcsolja és megnyugtatja.
Györgyfi Gyuláné öt éve nyugdíjas, azóta 
gobelinezik, főleg a téli időszakban. – Aján-
dékba kaptam egy képet, ami nagyon meg-
tetszett, akkor döntöttem el, hogy elsajátítom 
ezt a technikát. Tájképekkel kezdtem, majd 
állatos és emberábrázolásos munkáim is szü-
lettek, de bármilyen témát szívesen kivarrok, 
ami megtetszik – tudtuk meg. Györgyfi Gyu-
lánét magával ragadja a színárnyalatok festői 
megjelenése egy-egy képvarrás során. Ahogy 
ő fogalmaz, nagyon szeret gobelinezni, mert 
nyugalommal tölti el és kikapcsolja.
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 
okán a kiállítás személyesen nem látogatható, 
viszont a tárlat anyagáról készített összeállí-
tás a Berettyó Televízió YouTube csatornáján 
„Gobelin munkák díszítik a Mozi Galéria fa-
lait” címen megtekinthető. Sz.M.

Gyerekek ropták a néptáncot

Gobelin munkák díszítik a Mozi Galéria falait
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A Gróf Tisza István Kórház orvosainak és nő-
véreinek egy csoportja – mintegy 80 fő – már 
múlt év végén, a Debreceni Egyetem felajánlá-
saként megkapta a COVID elleni védőoltást. 
Ebben a körben elsőként az intenzív osztály, 
a COVID-betegeket ellátó osztályok, valamint 
a sürgősségi betegellátó osztály dolgozói ré-
szesültek oltásban. Az OT, illetve az EMMI 
döntése alapján az oltópontok számának növe-
lésével a Gróf Tisza István Kórház is lehetősé-

get kapott, így január 6-tól a munkatársak már 
helyben kaphatják meg a védőoltást. A szük-
séges mennyiségű, megfelelően előkészített 
oltóanyagot, és az ehhez tartozó oltási bizo-
nyítványokat a Debreceni Egyetemtől kapják 
meg. Az oltási periódus három napig tartott, 
ezt követően a kapott oltóanyag mennyiségtől 
és a rendelkezésektől függően tudják az oltan-
dók körét szélesíteni.
(Képünk illusztráció, forrás: www.koronavirus.gov.hu)

Megkezdődött a Gróf Tisza István Kórházban is a COVID-védőoltások beadása

A Berettyó Kulturális Központ
– Médiacsoport

MUNKATÁRSAT KERES
újságírói, szerkesztői, riporteri

feladatok ellátására.
A feladatok:
A Berettyóújfaluban működő Berettyó Kulturális 
Központ Médiacsoportjában szerkesztő, újságírói és 
riporteri feladatok ellátása, a Berettyó Televízió, Bi-
hari Hírlap, www.berettyotv.hu számára televíziós hí-
rek, cikkek, riportok, tudósítások, interjúk, sajtóhírek 
önálló elkészítése.
Előnyt jelent:
- szakmai végzettség: újságíró, szerkesztő-riporter, 
műsorkészítő
- hasonló munkakörben legalább 1-3 év szakmai ta-
pasztalat
- sajtónál eltöltött gyakorlat, gyakornoki munka, ön-
kéntes munka
- B kategóriás jogosítvány
Jelentkezni az alábbi dokumentumok benyújtásával 
lehet:
- önéletrajz
- motivációs levél
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A jelentkezés módja:
- A jelentkezést elektronikus úton várjuk a berettyotv@
gmail.com címre.

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.
További információ a www.berettyotv.hu és a 

www.biharihirlap.hu oldalakon, vagy
a 06-30-828-1883-as telefonszámon.

Munkatársat keresünk!

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2082
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében 

örömmel osztjuk meg Önökkel a hírt, misze-

rint minden Berettyó Kártya tulajdonos számá-

ra 2021. december 31-ig meghosszabbítjuk a 

kártya érvényességét. Használják a kártyákat 

2021-ben is Berettyóújfaluban 40 partnerünknél, Debrecenben, és az ország több mint 

1500 pontján, ahol a Magyar Kedvezményhálózat almás matricáját látják. Akik még 

nem vették át kártyájukat, keressék irodánkat a megfelelő járványügyi szabályok be-

tartásával.

Bővebb információkért keressenek elérhetőségeinken:

www.berettyokartya.hu

https://www.facebook.com/Berettyó-Kártya-113069512719385

Zsargó Péter ügyintéző: 06307369609

Sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánnak 

partnereinknek, meglevő és leendő kártyatulajdonosainknak 

a Berettyó Kártya Ügyfélszolgálat munkatársai.

2021. december 31-ig érvényes a 
Berettyó Kártya

Kocsis Csabának 2020-ig 11 kötete jelent meg. 2016-ban jelent 
meg a Kiskutya a sötétben című első gyermekverseket tartalma-
zó kötete, amelyet Bogi lánya 10 éves kori digitális rajzai ihlet-
ték versírásra. A sors úgy hozta, hogy a karácsonyi forgatagban, 
igaz, kicsit megkésve, de két gyermekverseket tartalmazó köny-
ve is megjelent. A Magyar Napló kiadásában megjelent kötete, a 
Megrajzolom az ebédet a gyermekrajz világából merít. A könyvet 
Finta Éva, József Attila-díjas költő szerkesztette. A nagyon szép 
kötetet a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó köz-
nevelési intézmények, és az Igazgyöngy AMI közös 
tanulóinak rajzai díszítik. A borító Csizmadia Ádám 
munkája. A kötet L. Ritók Nóra ajánlásával jelent 
meg. A Széphalom Könyvműhely gondozásában jelent 
meg az Apák napja Kocsis Boglárka illusztrációival. 
A Szeptemberben vár a berek fejezetben a szerző édes-
apjának, Dr. Kocsis Andrásnak állít emléket, aki maga 
is természetkedvelő volt és költő, akinek a soraival kez-
dődik a ciklus. A köteteket a magyar kultúra napjához 
kapcsolódóan sajtótájékoztatón szeretnék bemutatni.

Új esztendő köszöntő
Kutyául érzem magam,
mondhatnám csehül.
Tegnap egy sült kappan
a számba repült,
és a múltkor,
szilveszterkor, 
láttam egy malacot, 
amint a citromba harapott.
Mondta: gyere, te, gyerek,
ragadd meg a fülemet!

Ráültem és repültem,
szinte beleszédültem.
Láttam, ahogy felnövök,
a munkából megjövök,
gyerekem lesz tizenkettő,
beköszönt az új esztendő,
velem nőnek a hónapok,
éjszakák és nappalok.
Mire vége lesz az évnek,
kora reggel hazaérek.
                    Kocsis Csaba

Advent közeledtével a Berettyóújfalui Jó-
zsef Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola immár harmadik alka-
lommal hirdette meg Adventi szavalóver-
senyét óvodás korú kisgyermekek számára. 
Célunk az volt, hogy egy kicsit a gyerme-
kek szívébe belopja magát a téli ünnepkör 
melege, meghittsége és szeretete.
Rendhagyó módon az óvodások – „a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig” – online 
formában küldhettek videókat iskolánknak 
kis produkciójukról. 50 óvodás kisgyermek 
– Berettyóújfalu és a környező települések 
óvodáiból – érdekes és tartalmas szavala-

tát tekinthettük meg. A kedves és meghitt 
előadások meghallgatása után igen nehéz 
dolga volt a zsűrinek, értékelni a jobbnál 
jobb produkciókat arany-, ezüst- és bronz-
minősítéssel.
Felejthetetlen előadásokat hallhattunk, 
mely egy kicsit a mi szívünkben is fokozta 
a várakozást a szeretet ünnepéig. A szülők 
pozitív visszajelzései alapján a jövőben is 
szeretnénk a már kialakult hagyományt to-
vább folytatni.

Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola és AMI

Kocsis könyvek karácsonyra

Óvodások Adventi online szavalóversenye
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Igénylők a téli őszi szünidőben: Az ingye-
nes téli szünidei gyermekétkezés keretében 
133 gyermek ebédjéről gondoskodtunk szülői 
igénylés alapján. A lehetőséget a jogosultak 
49%-a vette igénybe. 37 gyermek étkezését az 
önkormányzat saját forrásból biztosította.

Az 1997. évi XXXI. törvény által az étkező 
gyermekek részére biztosított kedvezmények 
jogcímei az előző évhez képest nem módosul-
tak. Egyedüli változás, hogy bölcsődében és 
óvodában az ingyenes étkezésre jogosító, havi 
egy főre jutó jövedelem határa 2021. január 
1-jétől – a minimálbér emelkedésének hatására 
– emelkedni fog. A kedvezményekről bővebben 
honlapunkon olvashatnak: www.kosziberettyo.
hu/kedvezmenyek.

Étkező, rászoruló gyermekek támogatásának 
lehetősége: Amennyiben a kedves Olvasó ma-
gánszemélyként vagy vállalkozásként szeretne 
valamilyen jótékony célt támogatni, kérem, 
fontolja meg az Aranytál Közhasznú Alapít-
vány (adószáma: 18554157-1-09, bankszámla-
száma: 11738046-20035633) támogatását. A 
beérkező támogatásokat az Alapítvány teljes 
egészében hátrányos helyzetű, rászoruló, he-
lyi állami fenntartású intézményben étkező 
gyermekek/tanulók étkezésére fogja fordíta-
ni. Fentieken kívül az Alapítvány részére az 
SZJA 1%-a továbbra is felajánlható, melyről 
2020. évi SZJA bevallásában rendelkezhet. 
Kérdés esetén keressen bennünket, szívesen se-
gítünk. Amennyiben a támogatás mellett dönt, 
segítségét az Alapítvány, valamint a támogatan-
dó gyermekek és szüleik nevében is köszönjük. 
Ezekről a támogatásokról mindig hírt adunk a 
helyi lapban, illetve intézményünk honlapján is, 
ezáltal a támogatás nyomon követhető.

Minden kedves Olvasónak nagyon jó egészsé-
get és boldog új évet kívánunk!

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság felhívja a gépjárművezetők, 

és a közlekedésben résztvevők figyelmét a láthatóság fontosságára.

A közlekedési balesetek egyik jellemző oka, hogy a járművezetők 

nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közleked-

nek. Egyik fontos felelősségük, hogy a járművük megfelelő felké-

szítéséről gondoskodjanak, és a kötelezően előírt világító és fény-

jelző berendezések működőképességét elindulás előtt ellenőrizzék!

Mindemelett fordítsanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára, 

mivel a biztonságos közlekedés alapfeltétele a külső információk 

megszerzése, és ezen információk alapján a körülményekre vonat-

kozó megfelelő reagálás.

A járműveiken kiegészítő világító berendezésként elhelyezett köd-

fényszórókat csak ködös időben, és rossz látási viszonyok között 

használják. Tiszta, jó látási körülmények között, illetve lakott terü-

leten ne kapcsoljak fel, mert balesetveszélyt idézhetnek elő azzal, 

hogy a közlekedés más résztvevőit elvakítják!

Tekintve, hogy a tél bekövetkeztével a szélvédők gyakran lefagy-

nak, illetőleg sűrűbben párásodnak, ezért ne közlekedjünk olyan 

gépjárművel, amelynek szélvédői nem teljesen átláthatók, mert az 

amellett, hogy szabálytalan, rendkívül balesetveszélyes is.

Berettyóújfalui  Rendőrkapitányság
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Várják az önkéntes véradókat

Legyünk partnerek a közlekedésben!

Egy jó ideje már a Nadányi Zoltán Művelő-

dési Ház ad otthont a Magyar Vöröskereszt 

véradásának Berettyóújfaluban. A korona-

vírus-járvány miatti veszélyhelyzet okán bi-
zonyos előírások betartása mellett adhatnak 
vért az önkéntesek. A véradási helyszínre 
történő belépés előtt testhőmérséklet mérés 
és kézfertőtlenítés történik, kötelező a maszk 
viselése, emellett minden véradó számára 
fertőtlenített íróeszközt biztosítanak a kérdő-
ív kitöltéséhez, illetve az egyéb dokumentu-
mok aláírásához. A véradási helyszínen je-
lenleg egyszerre öt véradó tartózkodhat.
A véradás feltételei közé tartozik, hogy az il-
lető betöltse 18. életévét, testsúlya pedig 50 

kg-nál több legyen. A gyógyszerszedés nem 
minden esetben kizáró ok, bizonyos tabletták 
szedése mellett ugyanis lehet vért adni. Ha 
valaki elkapta a koronavírust, a tünetmentes-
séget, valamint teljes gyógyulást követően 
három hét (21 nap) múlva adhat ismét vért.
A tervek szerint február 12-én lesz a követ-
kező véradás a művelődési házban, 12-től 18 
óráig várják majd az önkénteseket. További 
információk az aktuális véradásokkal kap-
csolatban a Magyar Vöröskereszt honlapján 
(voroskereszt.hu) találhatóak. Sz.M.

Nincs új a Nap alatt. A címek senkit ne té-
vesszenek meg, idei rovatunk két híre egyi-
ke sem friss: az első 110 éve jelent meg a 
helyi hetilapban, a másik 38 esztendeje a 
megyei napilap egy januári számában.

Fertőtlenítő
Berettyóújfalu község egy fertőtle-
nítő állást szervezett, és erre Tóth 
Mihály tűzoltót alkalmazta, ki január 
2-án megy föl Budapestre a fertőtle-

nítő tanfolyamra és a már beszerzett 
fertőtlenítő gép kezelésének betanu-
lására. Így kissé nyugodtabban nézünk 
egy esetleges járványos betegség elé 
– de kívánjuk, hogy ne legyen szükség 
a gépre.

(Sárrét 1911. január 1. 3. oldal)

Földrengés
Berettyóújfaluban

Január 12-én, szerdán hajnalban fél 
öt után egy perccel kisebb, a Rich-
ter-skálán 2,5-es erősségű földmoz-

gást észleltek a bihari táj központ-
jában, Berettyóújfaluban. Akik korán 
reggel a lakásukban már fent voltak, 
elmondották, hogy megmozdultak a csil-
lárok, megzörrentek az üvegajtók, ösz-
szecsörrentek az egymás mellett lévő 
poharak. Rövid ideig tartott az ezen a 
vidéken teljesen szokatlan földmozgás. 
A rendkívüli jelenséget többen közöl-
ték a városi tanáccsal, de károkról 
nem tettek jelentést a lakók. A föld-
mozgást egyedül Berettyóújfaluban ész-
lelték, a környékbeli településekről 
szerdán egyöntetűen olyan informáci-
ókat adtak a helyi tanácsok vezetői, 
hogy a berettyóújfaluihoz hasonló je-
lenséget nem észleltek.

(Hajdú-bihari Napló, 1983. január 13.
 2. oldal)

Azt írja az újság…

Képünkön Tóth Sándor önkéntes véradó.

A tavaly tavaszi időszakban ugyan csökkent, mostanra azonban újra nö-
vekvő tendenciát mutat a véradók száma városunkban, viszont várják az új 
önkénteseket is véradásra.
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Katonára mindig szükség van

Nem csökken az érdeklődés a ka-
tonai pálya iránt, az elmúlt évben 
közel 400 fő vállalt szolgálatot a 
seregben Hajdú-Bihar megyéből. 
A járványhelyzet még inkább rá-
világított arra, békeidőben is nagy 
szükség van a katonákra.

Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt 

arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, meg-

felelő távolságot tartva tartózkodhatunk egy 

légtérben társainkkal. A legfontosabb foga-

lommá a védekezés vált, mellyel megóvhat-

juk szeretteinket a koronavírustól. A járvány 

elleni védekezésben a Magyar Honvédség is 

számos területen vesz részt, közreműködnek 

például az intézmények fertőtlenítésében, 

segítik a rendőrség munkáját, és igyekeznek 

enyhíteni az egészségügyben dolgozók leter-

heltségén. A hivatásos és szerződéses kato-

nák mellett az önkéntes tartalékos állomány 

is aktív részt vállal ezekben a feladatokban. 

A járványhelyzet ellenére – vagy éppen ami-

att – egyre többen jelentkeznek katonának. A 

jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH 

Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Köz-

pontjának parancsnokát kérdeztük.

Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet to-
borzás szempontjából?

A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli év 
van mögöttünk, szerencsére az elért eredmé-
nyek azonban nem tükrözik a nehézségeket. 
Folyamatos az érdeklődés a katonai pálya 
iránt, mely egyrészt az elmúlt évek munká-
jának köszönhető. Az emberek ismerik és el-
ismerik a honvédek munkáját, tudják, milyen 
lehetőségek vannak a haderőben. Másrészt 
megvan a szerepe a jelenleg zajló Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Programnak is, 
hiszen az emberek látják és érzékelik a stabi-
litást, az egyre bővülő juttatásokat, a modern 
technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadal-
mi elismertséghez nagyban hozzájárul az is, 
hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben 
kézzelfogható segítséget nyújtanak ott, ahol 
erre szükség van. Ezeknek az eredményeként 
tavaly majdnem 400-an választották a Ma-
gyar Honvédség valamelyik szolgálati formá-
ját a megyéből.

Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre 
várják az érdeklődőket?

A honvédség szinte mindenkinek tud alter-
natívát kínálni az élethelyzetének, motivá-
ciójának vagy végzettségének megfelelően. 
Azoknak a fiataloknak, akik az érettségi 
megszerzését követően a továbbtanulást vá-
lasztják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát, 
illetve a Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démián zajló „Acélkocka” képzést ajánljuk. 
Utóbbi egyéves, tanfolyamrendszerű képzés, 
amely már a tanulmányok ideje alatt is havi 
nettó 199 ezer forintos fizetést, térítésmen-
tes lakhatást és étkezést, valamint utazási 
hozzájárulást jelent a résztvevőknek. Azok, 

akik azonnali munkalehetőséget keresnek, a 
szerződéses katonai szolgálatot választhatják. 
Változatos, kiszámítható életpályát kínálunk 
jelentkezőinknek, ahol érettségivel, kezdő le-
génységi beosztásokban minimum bruttó 299 
ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer 
Ft-ot lehet keresni. A számos plusz juttatás 
közül kiemelhető, hogy a honvédség szerző-
déskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési dí-
jat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási 
támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénz-
tári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat 
és sportolási lehetőséget is biztosít a katonák 
számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer 
pedig azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy 
meglévő munkahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni honvédelmi feladatokban. A 
tartalékos rendszer egyik eleme a kormány 
gazdaságvédelmi programjának részeként 
létrejött speciális önkéntes tartalékos szolgá-
lat, amellyel a honvédség akár több ezer állás 
nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy 
hosszútávú munkalehetőséget.

Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba 
lépni Önökkel?

Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, 
a Péterfia u. 58/a szám alatt megnyitotta ka-
puit a toborzó iroda, ahol személyes tájékoz-
tatást nyújtunk az érdeklődőknek. A mostani 
járványhelyzetben azt javasoljuk, első körben 
személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk 
kapcsolatba az 52/314-200-as telefonszámon, 
vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen. 
Emellett sok hasznos és érdekes információ 
található a www.iranyasereg.hu és a www.
hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Facebookon oldalán is.

V. Kabos Endre-emléknap
A tavalyi, ötödik alkalommal megren-
dezett Kabos Endre-emléknap terve-
zett programjából a járványhelyzet 
miatt csak a hagyományos emléktáb-
la koszorúzásra kerülhetett sor.
A megemlékezés zárt körben, Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata és a Berettyó Kulturá-
lis Központ – Bihari Múzeum képviselőinek 
jelenlétében zajlott, a nagyváradi emlékezők 
korábban, a határok lezárása előtt helyezték 
el koszorújukat a városi sportcsarnok bejára-
tánál.
A Bihari Múzeum a 2020-as emléknapon Ka-
bos Endre unokahúgának, Keleti Éva fotó-
művésznek a munkáit tervezte bemutatni egy 
kiállítás keretében. Ezt követően a háromszo-

ros olimpiai bajnok vívóról készített kisfilmet 
láthatta volna a közönség. Ennek az anyagnak 
lett volna része az előző négy év megemlé-
kezéseiből egy összeállítás, ami el is készült, 
és a Berettyó Televízió YouTube csatornáján 
megtekinthető.
A 2018 óta már hagyományossá vált vívóbe-
mutató is elmaradt az előző évben, ahol a helyi 
iskolák harmadik osztályos tanulói nemcsak 
közelről szemlélhetik a vívás mozdulatait, 
hanem maguk is kipróbálhatják azt. A Bihari 
Múzeum idén ismét szeretné megrendezni ezt 
a programot, kárpótolva a 2020-ban kimaradt 
harmadikosokat is.
Remélhetőleg 2021 novemberében Berettyó-
újfalu és Nagyvárad ismét együtt emlékezhet 
a bihari gyökerű vívóbajnokra. Sz.M.
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„Ha százszor elesel, és százszor felállsz, azzal száz leckét megtanulsz.”

A BMSE 2020-as évéről…
A járvány elleni intézkedések miatt 2020 tavaszán minden edzőnek, 
sportolónak, szakembernek újra kellett értelmeznie az edzésmunkát. 
Mindenki számára kihívást jelentettek az online, kiadott edzésterv 
alapján megvalósuló edzések, melyek rendszertelen edzésmunkát, ve-
gyes hozzáállást, változó eredményeket hoztak, a bajnokságok félbe-
maradtak, hiányzott a közvetlen kapcsolat, a gyakorlatiasság, a közös 
feladatok, a terem, a játék.
Ilyen előzmények után augusztusban 6. alkalommal rendeztük meg 
utánpótlás táborunkat, melyen huszonkettő 10-11 éves gyermek vett 
részt. Az őszi szezonra való felkészülésre „kiéhezve”, aktívan, lelke-
sen érkeztek meg a játékosok csapataikhoz. Örömmel vettük, hogy 
„rendesen” elkezdődhetett az edzésmunka, a tavaszi leállás miatt az 
állóképesség fejlesztésnek óriási szerepe volt ebben az időszakban. 
Tapasztalataink szerint a távedzéseknek inkább negatív hatásai vol-
tak, rengeteg munkát kellett a felkészülésbe belefektetni játékosoknak 
és edzőknek egyaránt.
A 2020/2021-es szezon bajnoki mérkőzései szeptember elején rend-
ben elkezdődtek, de az MKSZ által bevezetett szigorú intézkedéseket 
minden hazai rendezésnél be kellett tartanunk és tartatnunk. Míg le-
hetőségünk és kapacitásunk volt rá, próbáltuk a zárt kapus rendezé-
seket elkerülni, a szurkolók is ki voltak már éhezve a kézilabdára, 
ezért mindent megragadtunk annak érdekében, hogy minél több hazai 
mérkőzést tudjunk rendezni, hiszen a járvány elleni intézkedések ál-
landóan ott lebegtek a fejünk felett.
Októberben már az általános és középiskolák tornatermeit nem tudtuk 
igénybe venni az edzések megtartására, így kompromisszumokat köt-
ve, a városi sportcsarnokban kellett minden csapatunknak edzésidőt 
találni. Ebben a folyamatban köszönjük Polgármester Úr, valamint a 
KÖSZI vezetésének, dolgozóinak hozzáállását, támogatását.
Az állandóan változó körülmények – a vírushelyzet miatt – nagyban 
megnehezítették az edzésmunkát minden csapatnál. Szinte egyik csa-
pat sem tudott teljes létszámmal dolgozni, hiszen karantén vagy be-
tegség miatt állandóan voltak hiányzók. Emiatt több mérkőzésre nem 

tudtunk elutazni, illetve több olyan egyesület is volt, akik november, 
december hónapban már nem vállaltak rendezést. U14-es korosztály-
tól lefelé az összes tabellát törölték. Ezeket a mérkőzéseket a tavaszi 
szezonban pótolni kell.

Csapataink a 2020/2021-es szezonban:

Csapat Bajnokság Edző

U10-es korosztály Kisiskolás bajnokság Szekerczés Pál

FU11-FU12 Gyermekbajnokság Kovács Zoltán

LU12 Gyermekbajnokság Hajdu Magdolna

FU14 Gyermekbajnokság Tahóczki Balázs

LU14 Gyermekbajnokság Balázsné Szabó Mária

FU16 D csoport Kiss Béla

Serdülő lány III. o. F csoport Ulics István

Férfi ifjúsági III. o. D csoport Varga Gábor

Női felnőtt HBM-i bajnokság Balázsné Szabó Mária,

  Kovács Ferenc

Férfi felnőtt NB II. észak-keleti csoport Oláh Barnabás

Január első hetében kezdődnek a felkészülések a tavaszi szezonra. 
Az elmaradt találkozók pótlása miatt már februárban lesznek bajnoki 
mérkőzések. Míg más rendelkezés nem születik a szövetség részéről, 
továbbra is zárt kapus mérkőzések kerülnek megrendezésre.
Ebben az átmeneti, nehéz időszakban köszönjük a szülőknek, csalá-
doknak, hogy partnerek az együttműködésben. Köszönjük szponzo-
rainknak, támogatóinknak, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
egész éves támogatását, mellyel egyesületünk működését segítik.
Szurkolóinktól kérjük, legyenek türelemmel, reméljük, minél hama-
rabb találkozhatunk a pályán.
Kívánunk mindenkinek eredményekben és egészségben gazdag, bol-
dog 2021-es évet!

Balázsné Szabó Mária alelnök

Ciprusi ellenfél vár az MVFC-re a BL-ben
A koronavírus-járvány okozta ne-
hézségek ellenére mindhárom ran-
gos sorozatban (Bajnokok Ligája, 
magyar bajnokság és kupa) jól szere-
pelt eddig az MVFC Berettyóújfalu a 
2020/2021-es idényben.
Sergio Mullor Cabrera csapatának a grúz 
Tbiliszi State University otthonában kellett 
nyernie ahhoz, hogy a legjobb 32 együttes kö-
zött játszhasson a BL-ben. Ezt az akadályt – 
4-3-as győzelmükkel – sikerrel vették Szabó 
Péterék annak ellenére, hogy a koronavírus a 
találkozó előtt ütötte fel a fejét a klubon be-
lül, így több játékost és edzőt is nélkülöznie 
kellett a Berettyóújfalunak. – A nemzetközi 
színtéren nincsenek könnyű meccsek, de a 
minimális célkitűzés az volt, hogy ebből a 
fordulóból tovább kell jutnunk. A mérkőzés 
végig a kezünkben volt, és az utazás, vala-
mint az étkezés okozta nehézségek ellenére is 
nyertünk – ezt már Szitkó Róbert, az MVFC 
Berettyóújfalu szakosztályvezetője mondta. 

A Mezei-Vill FC következő ellenfele – ja-
nuár 16-án – az AC Omonia Nicosia lesz a 
Bajnokok Ligájában. Szitkó Róbert nehezebb 
találkozóra számít a ciprusiak ellen. – Reális 
esélyünk van a továbbjutásra. Ha azt nézzük, 
milyen csapatok ellen játszottunk 2019-ben 
a legjobb 16 közé jutásért, akkor most köny-
nyebb helyzetben vagyunk. Sajnos a hazai 
pálya előnye, illetve az utazással járó zökke-
nők nem nekünk kedveznek, de ezen nem tu-
dunk változtatni, ahogy azon sem, hogy görög 
nyelvterületen görög játékvezetők működnek 
majd közre a mérkőzésen – tette hozzá.
A szakosztályvezető az együttes NB I-es sze-
replése kapcsán arról beszélt, nem elégedett 
maradéktalanul a csapat teljesítményével. – A 
bajnokságban eddig egy vereséget szenved-
tünk el, ez még akár elfogadható is lenne, de 
több meccsen nem voltunk elég meggyőzőek.
A Magyar Kupa-sorozatot kiemeltként kezdte 
az MVFC, a második fordulóban kapcsoló-
dott be a küzdelmekbe. Rábl Jánosék a Csen-
ger ellen 6-0-ra, míg a Kecskemét ellen 3-2-re 

nyertek. A 4. fordulóban a Ferencváros ellen 
lépnek pályára – idegenben – Mezei Dávidék.
A berettyóújfalui klub felkészülése – az utób-
bi időben – nem zajlik zökkenőmentesen. 
Vannak játékosok, akik sérüléssel bajlódnak, 
de akadnak olyanok is, akik vírusos megbete-
gedésből jöttek vissza az együttesbe, és még 
időre van szükségük, hogy újra formába len-
düljenek. Az edzések számát mindig az adott 
időszak függvényében állítja össze a szakmai 
stáb.
Szitkó Róbertet arról is kérdeztük, meny-
nyire nehezítő tényező, hogy egy ideje zárt 
kapuk mögött kénytelen lejátszani meccse-
it az MVFC. – Nagyon nehéz nézők nélkül 
játszani, mérkőzéseket rendezni. Játékosaink 
hozzá vannak szokva a több száz szurkoló je-
lenlétéhez, szokatlan számukra, hogy üresek a 
lelátók. Olyan érzés fogja el az embert, mint-
ha edzőmeccseket játszanánk. Bízunk benne, 
hogy drukkereink minél hamarabb visszatér-
hetnek az őket megillető helyeikre – zárta 
gondolatait a szakosztályvezető. Sz.M.
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Anyakönyvi hírek
Születés
2020. október
26. Deme Eszter (Deme Dávid – Tóth Mária)
2020. november
4. Nagy Regő Nimród (Nagy László Csaba – Gál Edina Renáta)
8. Szabó Milán (Szabó Attila – Horváth Anikó)
29. Szabó Balázs (Szabó Gyula – Szanyi Piroska)
2020. december
17.  Antal Dóra (Antal Lajos – Cseke Andrea)

Házasságkötés
2020. november
18.  Pap Attila – Daróczi Anett
25.  Simon Péter – Zeke Renáta
28.  Hajzer Attila – Ladányi Lídia
2020. december
5.  Lovas Tamás – Bányai Vanda Petra
5.  Mészáros István – Dózsa Beáta
16.  Haklik Tamás – Müller Anita
19.  Kamuti Alex Zsolt – Oláh Katalin Nóra
23.  Bartha János - Lakatos Ildikó

Elhunytak
2020. október
23.  Varga Gábor (1952.)
31.  Balogh Béla József (1934.)
2020. november
1.  Kiss Imre (1944.)
3.  Daróczi Sándor (1961.)
4.  Szoboszlai Imréné (Gaál Zsuzsánna Irén) (1946.)
8.  Sándor Károly (1953.)
11.  Csorba Jánosné (Szime Veronika) (1925.)
12.  Fehér Sándorné (Csörsz Ilona) (1931.)
13.  Nagy László (1934.)
15.  Kecskeméti Imréné (Nagy Juliánna) (1940.)
17.  Fülöp Imréné (Szabó Erzsébet) (1946.)
17.  Pap Lajos (1942.)
18.  Rácz Sándor Lajos (1948.)
22.  Balázs Lajos (1944.)
28.  Nagy Zoltán (1946.)
28.  Oláh Károly (1940.)
30.  Sándor Judit (1973.) (Debrecenben halt meg.)
2020. december
3.  Daróczi Lajosné (Kis Ilona) (1934.)
9.  Kapusi Patrik András (2001.)
9.  Szima Sándor (1939.)
10.  Soós Ernőné (Balassa Magdolna) (1927.)
11.  Erdei Sándor (1937.)
11.  Veress Zsolt (1977.)
12.  Pércsi István Adorján (1972.)
13.  Solymosi Lajosné (Bojti Ilona) (1933.)
17.  Daróczi Tiborné (Nagy Ilona) (1952.)
17.  Bugyi Antalné (Hodosi Etelka) (1930.)
19.  Biatovszki Józsefné (Bagosi Juliánna) (1938.)
20.  Kun Andrásné (Bácsó Juliánna) (1925.)
21.  Nagy János (1941.)
21.  Balog Sándor (1943.)
23. Horváth Béláné (Nagy Emilia) (1930.)
24. Kiss Lajosné (Nagy Zsuzsánna) (1952.)
29. Kovács János Endréné (Gyarmati Ilona Mária) (1944.)
29. Török Mihály (1952.)
2021. január
02. Csuha Sándorné (Bondár Mária) (1939.)

„Ha sérült játékosaink visszatérnek, és megfelelő lesz a felké-
szülésünk, van esélyünk a dobogóra”

A BUSE eddigi szerepléséről
Nem kezdődött jól a 2020/2021-es 
megyei labdarúgó-bajnokság a Be-
rettyóújfalui Sportegyesület számá-
ra, hiszen három meghatározó játé-
kosukat veszítették el sérülés miatt. 
A BUSE kerete erősítésre szorult, 
sikerült is három új labdarúgót iga-
zolnia a klubnak. A csapat eddigi 
szerepléséről Szitkó Róbert beszélt 
lapunknak.
„A körülményes felkészülésünk mellett a sor-
solásunk sem volt kedvező” – kezdte mondan-
dóját a vezetőedző. – A szezon elejét elron-
tottuk – folytatta –, hiszen négy mérkőzésen 
csak három pontot tudtunk szerezni. A foly-
tatással elégedettek lehetünk, hiszen kilenc 
találkozóból nyolcat megnyertünk, és ezzel 
visszakapaszkodtunk a dobogóért folytatott 
harcba. Az őszi szezonban végül nem sikerült 
minden meccsünket lejátszanunk, két mérkő-
zésünk maradt el a koronavírus miatt, de ezek 
pótolva lesznek.
A BUSE a hatodik helyről várja a bajnokság 
tavaszi folytatását. Szitkó Róbert úgy véli, 
mivel a klubok nem rendelkeznek azonos 
mérkőzésszámmal, így nem reális a jelenlegi 
sorrend. – Egy ponttal van kevesebbünk, mint 
az előttünk álló Derecskének, de nekünk még 
van két elhalasztott meccsünk. A pillanatnyi-
lag harmadik helyezett Monostorpályi csak 
négy ponttal előz meg minket úgy, hogy ők 

még játszani fognak Hajdúszoboszlóval. Ne-
künk is lesz még egy rangadónk a – hírek sze-
rint megerősödő – Balmazújváros ellen, aki 
három ponttal van előttünk, és még találkozik 
Sárrétudvarival is. Ha ezeket a találkozókat 
lejátsszák, akkor lesz valós a tabella.
A vezetőedző arról is szólt, az idény kezde-
tén tudták, a Hajdúszoboszló csapata ki fog 
emelkedni a bajnokságból, és abban is bizto-
sak voltak, hogy öt-hat klub között nagy csata 
várható a dobogós helyekért. – Ha visszatér-
nek a sérült játékosaink, és megfelelő lesz a 
téli felkészülésünk, van esélyünk a dobogóra 
– tette hozzá.
A Magyar Kupában az országos főtáblára ju-
tás kapujában esett ki a BUSE a Kabai Mete-
orit SE ellen. Szitkó Róbert szerint együttese 
nem játszott jól az idegenbeli meccsen, ezen-
kívül egy felelőtlen kiállítás is megpecsételte 
a csapat sorsát.
A BUSE focistái – a két ünnep között – heti 
háromszori egyéni tréninggel, kiadott edzés-
terv alapján kezdték el a felkészülést a tava-
szi szezonra. Január 5-e óta heti háromszor 
már együtt készül az együttes, a programban 
több edzőmérkőzés (Hajdúnánás, Derecske, 
Sárrétudvari és Karcag ellen) is szerepel.                
A felkészülésre – a korábbi évekkel ellentét-
ben – nem sok ideje maradt a Berettyóújfalui 
Sportegyesületnek, hiszen január 30-án baj-
noki találkozón lépnek pályára a Balmazújvá-
ros csapata ellen. Sz.M.

A listát nevével, olvasójegy számával és telefonszámával
együtt küldje el a sinkakonyvtar@gmail.com e-mail címre,
vagy messengeren (facebook.com/sinkakonyvtar), vagy hívja
8:00 és 16:00 óra között a következő telefonszámok egyikét:

  06 30 / 580 3176 
 06 30 / 845 1068       06 30 / 716 4243

06 54 / 402 273

Állítsa össze a kölcsönözni kívánt könyvek listáját
szerző és/vagy cím szerint online katalógusunk

segítségével (sinkakonyvtar.wordpress.com),  vagy
adjon meg témaköröket, melyek alapján választani

tudunk Önnek könyveket.

 a Sinka István Városi Könyvtárból

A járványügyi intézkedések betartásával

SINKA ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR

K Ö L C S Ö N Z É S

A könyveket telefonon történő időpont-egyeztetés
után a könyvtár udvarán lehet átvenni.

A kint lévő könyvtári könyveket visszavesszük!

Keresse a Berettyó
Televízió műsorait

kábeltelevízió
szolgáltatója

(DIGI, Vodafone)
analóg csatornái között, 

vagy a
www.berettyotv.hu 

weboldalon.

KÖVETKEZŐ
LAPZÁRTÁNK:

2021.
január 31.
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