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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Februárban elkezdődött a regisztráltak oltása

Az egészségügyi dolgozókat, a bentlakásos idősek otthonának és a szociális 
otthonok lakóit, illetve alkalmazottait követően februárban országszerte, így 
Berettyóújfaluban is elkezdődött a védőoltásra regisztráltak oltása.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a 
Képviselő-testület és bizottságai nem 
tartanak ülést, helyettük a polgármes-
ter hozza meg a szükséges döntéseket. 
Az elmúlt időszak legfontosabb dön-
téseiről – többek között a város idei 
költségvetéséről –, a meghozott határo-
zatokról Muraközi Istvánt, Berettyóúj-
falu polgármesterét kérdeztük.
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4A magyar kultúra 
ünnepe egy kicsit 

másképp
A Nadányi Zoltán Művelő-
dési Ház bezártsága ellenére 
a magyar kultúra napján sem 
maradt tétlen. A felhozatalban 
többek között könyvbemutató, 
felolvasás és zenével kapcsola-
tos összeállítás is szerepelt.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2133
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2132
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2127
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2124
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2112


2021. március2

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések ha-
tályba lépéséről szóló (27/2021. I. 
29.) Kormányrendelet 1. §-ában ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintet-
tel, a veszélyhelyzet fennállásának 
időtartama alatt a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
A hivatkozott törvény alapján a veszélyhely-
zet időtartama alatt a Képviselő-testület és 
bizottságai nem tartanak ülést, helyettük a 
polgármester hozza meg a szükséges dönté-
seket. Az elmúlt időszak legfontosabb dönté-
seiről, a meghozott határozatokról Muraközi 
Istvánt, Berettyóújfalu polgármesterét kér-
deztük:
A polgármesteri döntések meghozatala előtt 
minden, a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó előterjesztést érintően most is, és a 
veszélyhelyzet fennállásának idején a jövő-
ben is kikérem a bizottsági tagok és a Kép-
viselő-testület tagjainak véleményét. Az 
egyes határozatokat a beérkező vélemények, 
javaslatok mérlegelését követően hozom meg. 
Kezdjük a legfontosabbal. 

Többkörös egyeztetést követően elfoga-
dásra került Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának 2021. évi költségvetése. 
A város költségvetési főösszege 7.453.826.794 
forint, mely 2.315 millióval magasabb az elő-
ző évi várható teljesítésnél. Működésre 2.600  
millió forint bevétellel számoltunk a tavalyi 
2.592 millió várható teljesítéssel szemben. 
Intézményeink működését jelentős kiadás 
növekménnyel terveztük. A Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsőde – azonos létszám mellett – ebben 
az évben 391 millió költségvetési kiadását 
terveztük, mely az előző évnél 37 millió fo-
rinttal magasabb összeg. A Közintézmények 
Szolgáltató Irodájának (KÖSZI) költségve-
tését – azonos létszám mellett – 479 millió 
forinttal terveztük, az előző évinél 106 milli-
óval magasabb összegben. Ennek értelmében 
a közétkeztetésre fordítandó összeget is je-
lentős mértékben tudtuk emelni. A Berettyó 
Kulturális Központ költségvetését – azonos 
létszám mellett – 39 millió forinttal maga-
sabb összeggel terveztük, mely 304,5 millió 
forint. Itt a kulturális dolgozók 6 %-os bér-
fejlesztése is beépítésre került.  A Polgármes-
teri Hivatalnál – azonos létszám mellett – a 
tervezett 277 millió forint 32 millió forinttal 
magasabb a tavalyi várható teljesítésnél.

Az Önkormányzat intézményeinél nem került 
sor létszámcsökkentésre, a jogszabályok által 
előírt bérnövekmények minden esetben beépí-
tésre kerültek, ezenkívül tudtunk több mint 
32,7 millió felhalmozási kiadással is tervezni. 
Szociális ellátásokra 2020-ban 59.204.000 Ft-
ot terveztünk, míg 2021-ben 63.258.000 Ft-ot. 
A 70 éven felüliek támogatása a hulladékszál-
lítás és a fűnyíráshoz kapcsolódóan azonos 
összegben került beépítésre. A civil szerve-
zetek támogatása azonos összegű az előző 
évhez, ez 18 millió forint. Az Önkormányzat 
fejlesztéshez köthető felhalmozási kiadások 
esetén 4.608 millió forinttal tervezett, míg 
2020-ban ezzel szemben 2.429 millió forint 
teljesítés áll. A gazdálkodás során lehetnek 
az év során nem várt kiadások, melyek meg-
oldásaira tartalékok beépítésével készülünk. 
Általános tartalékra 10 millió, felhalmozási 
tartalékra 8,5 millió, egyensúlyi tartalékra 
15,7 millió, polgármesteri tartalékra 3 millió 
forint került betervezésre. 

Módosította az Önkormányzat a település-
kép védelméről szóló 21/2017.(XII.15.) ön-
kormányzati rendeletet. 

A településkép védelméről szóló rendelet 
17.§-a tartalmazza a sajátos építményfajták, 
köztük a hírközlési építmények elhelyezésére 
vonatkozó előírásokat. Jelenleg a település 
beépítésére nem szánt területén az antenna 
tartó torony és a lakóterület között legalább 
50 méter távolságnak kell lennie. A rendelet 
módosításának eredményeképpen a beépítésre 
szánt területek esetleges káros hatásoktól való 
fokozottabb védelme érdekében ezt a védőtá-
volságot 50 méterről 500 méterre emeltük.

Elfogadtuk a Berettyóújfalui Polgármeste-
ri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatát. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módo-
sítását az anyakönyvi jogszabályok, a helyi 
adókra vonatkozó jogszabályok változása, 
valamint két ügykezelő státuszú köztisztvise-
lő ügyintézővé történő átsorolása indokolta.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgár-
mesteri hatáskörben közbeszerzési eljárást 
indított „Kerékpárforgalmi létesítmények 
kivitelezése 2 részajánlattételi körben”. Az 
1. rész „Berettyóújfalu, Szentmárton téren 
kerékpáros pihenőhely kialakítása”, a 2. 
rész „Berettyóújfalu, Péterszegi úton ke-
rékpárút-, gyalogátkelőhely és két buszöböl 
kialakítása”. A rendelkezésre álló pénzügyi 
fedezetek az egyes részajánlattételi körök te-
kintetében: 1. rész: nettó 39.170.130 Ft, 2. rész: 
nettó 39.638.560 Ft. Az ajánlatok bírálatának 
eredményeképpen megállapítást nyert, hogy 
mindkét részajánlattételi körben a Berettyó-
Útép Kft. (Berettyóújfalu, Széchenyi u. 59.) 
ajánlata összességében a legelőnyösebb. Mivel 
az eljárásban az 1. rész tekintetében 8.949.460 
Ft, a 2. rész tekintetében nettó 8.855.836 Ft 

összegű fedezethiány mutatkozott, a döntés 
értelmében a hiányzó fedezetként felmerülő 
összeget önerőből az Önkormányzat a 2021. 
évi költségvetéséből biztosítja.

Elfogadta az Önkormányzat az Önfenn-
tartás Közalapítvány alapító okiratának 
módosítását. 

Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. 
A kuratórium 6 főből álló testület, elnökét és 
öt tagját az alapító jelöli ki. A kuratórium 
tagjainak megbízása 4 évre szól, amely most 
lejárt. A korábbi tagok közül öten továbbra is 
vállalják tisztségüket, Seres Katalin Edit ko-
rábbi kuratóriumi tag azonban nem, helyette 
a korábbi tagok Tóthné Nagy Mariannát ja-
vasolták tagnak. Az elfogadott határozati ja-
vaslat értelmében az elkövetkező 4 évben a 
kuratórium elnöke Gál Margit lett, tagjai Dr. 
Herman József, Balogh Károly, Ince Erika, 
Tóthné Nagy Marianna és Csetreki Imre let-
tek. Jó munkát kívánunk a kuratórium tagja-
inak!

Döntött az Önkormányzat a II. számú is-
kolai védőnői körzet faladatainak ellátá-
sára kiírt pályázatról. 

A pályázati kiírás szövege 2021. január 
27-én közzétételre került a Polgármeste-
ri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a Város 
honlapján (www.berettyoujfalu.hu) A pályá-
zati felhívásban a pályázatok benyújtásának 
határideje 2021. február 15. napjában került 
meghatározásra. A benyújtási határidőig két 
pályázat érkezett be önkormányzatunkhoz, 
Szegedi Erika, valamint Bodó Erika nyúj-
totta be pályázatát hiánytalanul. A pályázati 
anyagok áttekintése alapján megállapítható, 
hogy a pályázók megfelelő szakmai felké-
szültséggel rendelkeznek. Az elfogadott 2. 
számú határozati javaslat értelmében az 
Önkormányzat Képviselő-testülete Bodó 
Erika pályázatát támogatja a II. számú 
védőnői körzet feladatainak kiírt pályáza-
ti eljárásban. Gratulálunk Bodó Erikának a 
sikeres pályázatához, és jó munkát kívánunk 
neki az elkövetkezőkben!

Pályázatot hirdetett az Önkormányzat az 
egyik megüresedett „fecskelakás” bérlőjé-
nek kijelölésére. 

A lakáspályázat a 4100 Berettyóújfalu, Hon-
véd utca 10/B „B” épület 3. lakásra történt ki-
írásra. A lakáspályázatra 5 pályázat érkezett 
be, ebből 4 fő jogosult, 1 fő jogosulatlan. 1 fő 
kerül támogatásra, 3 fő tartéklistára.
A pályázat eredményeképpen legfeljebb 24 
hónapon keresztül lehet lakója a felújított in-
gatlannak a fiatal.
Támogatásra jogosult: Gyarmati Veronika 
35 éves ápolónő, összesített pontszám: 24 
pont.
Tartaléklista: Lovas Tamás, Vilistein Attila 
László, Fekete László.

Fontos döntések az év elején!
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Tisztelt Berettyóújfalui Polgárok!

A tavalyi évben éppen a március 15-e volt az 
első olyan jeles napunk, melyet a világjárvány 
kibontakozása miatt nem tudtunk a szokott 
módon, közösségben megünnepelni. Akkor 
még nem gondoltuk, hogy ez egy esztendő 
múltán is így lesz, és hogy 2021 márciusá-
ban ugyanolyan szigorú korlátozások között 
telik az életünk, mint a kezdetkor. Azóta át-
éltünk több zárást és nyitást, kezdtek kibon-
takozni a találkozási lehetőségek, aztán újra 
bezárultak az ajtók. Kettős centenáriumunk 
is volt 2020-ban – egy országos és egy helyi 
–, de ezek alkalmainak a zöme is az online 
térre korlátozódott. Új élethelyzeteket voltunk 
kénytelenek megismerni, és új technikákat 
kellett elsajátítanunk. Mindez pedig termé-
szetesen hatással volt helyi, az országos és a 
nemzetközi egészségügyi ellátórendszerre, a 
gazdaságra, a társadalmi és kulturális viszo-
nyokra, a politikára, és végső soron emberi 
kapcsolatainkra is. Sok tekintetben pedig már 
úgy érezzük, hogy egy láthatatlan körülmény 
foglyai vagyunk. Az idő múlása pedig hajla-
mossá tesz minket arra, hogy ezt a láthatatlant 
rávetítsük látható embertársainkra, politikai 
ellenfeleinkre, szélsőséges esetben pedig egy-
fajta eszközünkké váljon az egyébként tőlünk 
függetlenül kialakult helyzet.

Ebben a soha nem tapasztalt körülményben 
talán nem is lehetne aktuálisabb semmi más 
üzenet, mint a márciusi ifjak közül Vasvá-
ri Pálé: „Csak egy pártot ismerek: az igaz-
ságét”. Emberi természetünkből fakadóan 
nehéz ezt teljesíteni, de ha valamikor, akkor 
éppen most kellene erre megtenni minden kí-

sérletet. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nyil-
vánvaló, önérdek által fűtött valótlanságokat 
szó nélkül kell hagyni, éppen ellenkezőleg. 
Most van a legnagyobb szükség az önérdek 
sutba dobására. A Nemzeti dal sokat idézett 
kérdése akkor, 173 évvel ezelőtt egyértelmű-
en a társadalmi berendezkedésre, a bécsi el-
nyomásra, a nemzeti függetlenség elérésére 
irányult. Ezek az alapvető célok, melyek el-
éréséhez közel vitte a nemzetet a másfél évig 
tartó szabadságharc, azóta is kiemelten fon-
tosak. Ezért harcoltak aztán az ’56-osok, és 
az ő érdemeikért is ugyanezt kell fenntartani 
minden nemzedéknek. Legyünk akármilyen 
kisebb vagy nagyobb közösség tagja, az a 
kölcsönös érdekekről, az elfogadott sajátos 
értékekről, és az önrendelkezésről kell, hogy 
szóljon. Minden együttműködésünk csak eze-
ken túl indulhat el. És akkor még sokáig tu-
dunk mindannyian beletenni valamit a nagy, 
közös kincsesládába. Az elmúlt egy év meg-
mutatta, mit jelent a felelősségvállalás, és ez 
a kölcsönösség – akár megvan, akár hiányzik. 
Mi itt, Berettyóújfaluban meg tudtuk tartani 
közösen elért eredményeinket, sőt, folyamato-
san tudtuk gyarapítani is mindazt, amit saját 
tehetségünkből építettünk, és a különböző 
közösségekhez való tartozás révén jutottunk. 
Fenn tudtuk tartani a város működőképes-
ségét, melyhez mindenkinek nagy türelemre 
volt szüksége. Ezúton is köszönetet mondok a 
város minden polgárának, tevékenykedjen az 
élet bármely területén.
Az előttünk áll erőpróbákhoz kellő biztatást 
adhatnak a haza bölcse – a szabadságharc 
kormánya, majd a kiegyezés vezéralakja – 
Deák Ferenc mondatai: „Amit erő és hatalom 

elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visz-
szahozhatják. De miről a nemzet, félve a szen-
vedésektől, önmaga lemondott, annak vissza-
szerzése mindig nehéz, s mindig kétséges”.

Muraközi István polgármester

„Letétetett a szabadság talpköve” – üzenet nemzetünk ünnepére –
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Berettyóújfalu város 19/2015. (IX. 25.) 
számú rendelete szól az Önkormány-
zat Képviselő-testülete által alapított 
kitüntetések odaítéléséről. A rendelet 
értelmében ebben az évben a város nap-
ja alkalmából a következő kitüntetések 
adományozására van lehetőség:

Berettyóújfalu díszpolgára cím
Báthory Gábor-díj kitüntetés
Fráter László-díj kitüntetés
Csorba György-díj kitüntetés
Fehér Istvánné-díj kitüntetés
Kabos Endre-díj kitüntetés
Berettyóújfalu város jó tanulója – jó spor-
tolója kitüntetés
Elismerő emléklap – legalább 40 éve folya-
matosan végzett munkáért
Berettyóújfalu díszpolgára kitüntető cím 
annak a személynek adományozható, aki tevé-
kenységével a tudományos, politikai, művésze-
ti vagy társadalmi élet területén huzamosabb 
időn keresztül kimagasló érdemeket szerzett, 
illetve közvetve vagy közvetlenül hozzájárult 
Berettyóújfalu város anyagi és szellemi életé-
nek gyarapodásához.

Báthory Gábor-díj kitüntetés annak a sze-
mélynek vagy csoportnak adományozható, 

akik személyiségükkel a város gazdasági, 
társadalmi fejlődését elősegítették, valamint 
a város művészeti, kulturális, sport és egyéb 
értékeinek gyarapításához tevékenységükkel 
hozzájárultak.
Fráter László-díj kitüntetés annak a személy-
nek adományozható, aki a városban kiemelke-
dő munkát végez a közigazgatás, a közszolgá-
lat, illetve az egészségügy területén.
Csorba György-díj kitüntetés annak a sze-
mélynek adományozható, aki a város gazda-
sági életét vállalkozóként, őstermelőként, üz-
leti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, 
egyúttal hozzájárul a város közösségeinek mű-
ködéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve 
gyarapításához.
Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a sze-
mélynek adományozható, aki kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységet végez vagy végzett 
valamely berettyóújfalui óvodában, általános 
iskolában, illetve középiskolában. Tudomá-
nyos igénnyel publikál szaklapokban, vagy ta-
nulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, 
szakmai, sportversenyeken, valamely művé-
szeti ágban, vagy nevelői, oktatói munkájával 
hosszú időn keresztül példát mutat a felnövek-
vő nemzedéknek.
Kabos Endre-díj kitüntetés annak a sze-
mélynek, illetve csoportnak adományozható, 

aki, illetve amely a város sportéletében, di-
áksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt, 
illetve fejtett ki, sportvezetői, -szervezői tevé-
kenységével, elért eredményeivel hozzájárult 
városunk hírnevének öregbítéséhez. Adomá-
nyozható továbbá annak az aktív sportolónak 
vagy csapatnak, aki városi szinten az adott év 
legkiemelkedőbb teljesítményét érte el orszá-
gos vagy nemzetközi szinten.

Berettyóújfalu város jó tanulója – jó spor-
tolója kitüntetés odaítélésére a város oktatási 
intézményeinek igazgatói tesznek javaslatot.

A rendelet 10. §-a értelmében mindazoknak, 
akik bármely munkaterületen az adott évben 
legalább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenysé-
güket, a képviselő-testület a helyi közösség 
elismerését és köszönetét Emléklap adomá-
nyozásával fejezi ki.

Kérjük, az elismeréssel kapcsolatos írásbeli 
javaslataikat indoklással 2021. április 9-ig 
beérkezően szíveskedjenek benyújtani Mura-
közi István polgármester címére (Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzata, 4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa György utca 17–19.), illetve e-mailben a 
murakoziistvan@berettyoujfalu.hu címre.
A rendelet 11. § 3./ pontja értelmében a szó-
beli, illetve indoklás nélkül beérkezett ja-
vaslatok nem kerülnek előterjesztésre.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Felhívás javaslattételre – Városi kitüntetések 2021.

                  Tisztelt 
                  Berettyóújfalui Polgárok!

Március 15-én ünnepeljük az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc kitörésének 
173. évfordulóját.
Közösségi megemlékezésre, ünnepi rendez-
vény megtartására ebben az évben sem lesz 
lehetőségünk. Arra biztatunk Mindenkit, 
hogy egyéni főhajtás és tiszteletadás kereté-
ben idén is helyezzék el az emlékezés virá-
gait a népligeti emlékhelyen.

Köszönettel és tisztelettel:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

„Magyar
  történet 
  múzsája,
  Vésőd soká 
  nyúgodott.
  Vedd föl azt s 
  örök tábládra
  Vésd föl ezt a
   nagy napot!”
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Fejlesztések Berettyószentmártonban 
és a Péterszegi úton

AKTUÁLIS4

Komoly beruházások valósulnak 
meg az elkövetkezendő időszakban 
Berettyószentmártonban, valamint 
a Péterszegi úton. 
A Szentmárton téren – egy nagymértékű 
fejlesztés keretében – többek között kerék-
páros pihenőhelyet és játszóteret alakíta-
nak ki 100%-os állami finanszírozásból. A 
munkaterületet március első hetében adták 
át, a munkálatokat helyi kivitelező végzi. 
– A közel 3200 négyzetméter területű téren 
1308 m2 új térkő burkolatot, 17 padot és 13 
asztalt helyeznek el, emellett kialakítanak 
egy szervízpontot is biciklisek részére. Váro-
sunkat Nagyváraddal kerékpárút is összeköti, 
így az itt áthaladók meg tudnak állni pihenni, 
esetleg egy karbantartást elvégezni a bicikli-
jükön. A terület esztétikusabb megjelenését 
10 fa, valamint 338 cserje telepítése fogja 

biztosítani. A 3-14 éves korú gyermekek szá-
mára pedig egy modern játszótér épül, amit 
1000x1000x60 mm nagyságú gumilapokkal 
burkolnak majd a gyerekek biztonsága érde-
kében. A munka elvégzésére hét hónap áll 
a kivitelező rendelkezésére – tudtuk meg a 
felújítás részleteit Bónácz János alpolgármes-
tertől. A beruházás bruttó 60 millió forintba 
kerül, viszont mivel ez egy néhány éve húzó-
dó pályázat, így a felmerülő többletköltsége-
ket (közel 9 millió forintot) az önkormányzat 
a 2021. évi költségvetéséből fogja fedezni.
A berettyószentmártoni városrészen élők 
régi álma válik valóra azzal, hogy a Magyar 
Posta kirendeltségének is otthont adó épület-
ben, a Puskin utca 48. szám alatt bankjegyki-
adó automata fog üzemelni. – A Takarékbank 
Zrt.-vel már egyeztettünk erről, helyszíni ta-
lálkozásunk is volt már. A pénzintézet biz-
tonságtechnikai szakértői reményeink szerint 
hamarosan felveszik velünk a kapcsolatot, 
melyet követően elhelyezik a 0-24 órában 
működő ATM berendezést az önkormányzat 
tulajdonában álló létesítményben – mondta 
az alpolgármester. A szükséges átalakításo-
kat Berettyóújfalu Város Önkormányzata és 
a Takarékbank Zrt. közösen végzi el.
A Péterszegi úton is egy fontos beruházás 

valósul meg TOP-os forrásból, bruttó 60 mil-
lió forintból. Ennek keretében gyalog- és ke-
rékpárút-átkelőhelyet, bicikliutat, illetve két 
buszöblöt alakítanak ki a fent említett sza-
kaszon. A munkálatokat – melyre hét hónap 
áll rendelkezésre – helyi vállalkozó végzi. 
Nagy László Csaba, a 4-es választókerület 
képviselője örömét fejezte ki annak kapcsán, 
hogy sor kerül erre a fejlesztésre, hiszen a 
pályázatnak köszönhetően biztonságosabb és 
egyszerűbb lesz a közlekedés a Péterszegi út 
környékén. Az esetleges többletköltségeket a 
2021. évi költségvetéséből biztosítja az ön-
kormányzat. Sz.M.

Országosan az egészségügyben dol-
gozók több mint 95 százaléka írta alá 
az új jogállási törvénynek megfelelő 
szerződését. Városunkban kilenc fő 
döntött a távozás mellett.

Az Országgyűlés 2020. október 6-án fogadta 
el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvényt. A jogviszonyvál-
tozás az állami és az önkormányzati fenntar-
tású egészségügyi szolgáltatóknál dolgozókat 
érintette, az ő jogviszonyuk alakult át – 2021. 
március 1-jével – egészségügyi szolgálati jog-
viszonnyá. Az új szerződés aláírására febru-
ár végéig volt lehetőség, ennek hiányában az 
érintett munkavállaló(k) közalkalmazotti jog-
viszonya a törvény erejénél fogva megszűnt. 
Az új jogviszony teljesen megváltoztatja az 
egészségügyben dolgozók munkakörülménye-
it és bérezését.
Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató tájé-
koztatójából kiderült, az állami egészségügyi 
rendszerben több mint 110 ezren dolgoznak, 
ennek a csoportnak nagy része elfogadta az 

új szerződését, körülbelül 5500-an azonban 
nem írták alá a hatályos kontraktust, ez a szám 
viszont még változhat. Hozzátette: a járvány 
alatt is biztosított az egészségügyi ellátás.
Ami a Gróf Tisza István Kórházat illeti, Dr. 
Muraközi Zoltán főigazgató arról számolt be, 
a 820 alkalmazott 1%-a, összesen 9 fő (egy 
fizetés nélküli szabadságon lévő orvos, egy 
szakpszichológus, öt egészségügyi szakdol-
gozó, kettő egészségügyben dolgozó) nem írta 
alá az új egészségügyi szolgálati jogviszony-
ról szóló szerződést. Emellett négy orvos és 
három egészségügyi szakdolgozó, akik eddig 
egyéb jogviszonyban dolgoztak, szintén alá-
írták az új jogviszonyról szóló kontraktust. 
Ez azt jelenti, hogy a kórház ellátási területén 
élő lakosok egészségügyi ellátása továbbra is 
teljeskörűen biztosított lesz. Sz.M.

A koronavírus-járvány miatti veszély-
helyzet okán idén rendhagyó módon, 
online formában tartották meg a 
„Szép Magyar Beszéd” verseny terü-
leti döntőjét városunkban.
A február 9-ei vetélkedőn résztvevőknek egy 
szabadon választott és egy kötelező 20-25 
soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. 
Az 5-6. osztályosoknak Benedek Elek: Nagy 
Lajos király, míg a 7-8-os diákoknak Farkas 
László: Negédes anyanyelvünk című írásával 
kellett megbirkózniuk a Kazinczy Ferencről 
elnevezett megmérettetésen. A versenyzőket 
Kogyilla Zsolt, a Berettyó Kulturális Központ 

Médiacsoportjának szakmai vezetője, Kocsis 
Csaba népművelő és Kapornai Andrásné nyu-
galmazott magyar szakos tanár értékelte. – A 
tanulók szépen kidolgozott írásokat olvastak 
fel, a kötelező szövegek azonban feladták ne-
kik a leckét az elbújtatott, nehezen kiejthető 
szavak miatt. Emellett nem sok idejük volt fel-
készülni ezen irományok felolvasására sem, de 
végül mindenki megbirkózott ezzel a feladat-
tal is – mondta Kapornai Andrásné. A zsűri 
elnöke arról is beszélt, a Kazinczy-versenynél 
a szép, tiszta magyar beszéd a legfontosabb, a 
természetes beszédet követve kell minél ponto-
sabban, kifejezőbben és érthetőbben beszélni. 
Ezenkívül a tempó, a hanglejtés és egyéb ap-
róságok figyelembevételével hozták meg dön-

tésüket az ítészek. – Ha a szabadon választott 
írás alapján kellett volna zsűrizni, sokkal ne-
hezebb dolgunk lett volna. Végül az döntött, a 
kötelező szövegbe mennyire sikerült beleélni-
ük magukat a versenyzőknek, mennyire tudták 
pontosan felolvasni az irományokat.
Ebben az évben összesen 13 általános iskolás 
tanuló nevezett az ifjúság anyanyelvi nevelését, 
a beszédkultúra javítását szolgáló megmérette-
tésre. Az 5-6. osztályosok között a harmadik 
helyen Domokos Zalán, a másodikon Frank 
Debóra, az elsőn Nagy Zsófia végzett. 7-8. év-
folyamon Frank Eszter lett az első, így ő fogja 
képviseli Berettyóújfalut – március végén – a 
kisújszállási regionális fordulóban. Sz.M.

811-en írták alá új szerződésüket a Gróf Tisza István Kórházban

Értékes és szép magyar beszédek hangzottak el a területi versenyen

A Szentmárton téren – egy nagymértékű 
fejlesztés keretében – többek között kerék-
páros pihenőhelyet és játszóteret alakíta-
nak ki 100%-os állami finanszírozásból.

A Péterszegi úton gyalog- és kerékpárút-
átkelőhelyet, bicikliutat, illetve két busz-
öblöt alakítanak ki.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2133
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2133
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2131
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2123
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Több oltóponton zajlik a védőoltások 
beadása a kórház területén

Februárban elkezdődött a regisztrált, 
krónikus betegségben szenvedők oltása

Négy oltópontot alakítottak ki abban 
a Gróf Tisza István Kórház (GTIK) 
területén található épületben, ahol a 
koronavírus-járvány végét követően 
a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi 
Központ (BVEK) fogvatartottjai fog-
nak gyógyulni.
A következő hetekben a kórházi dolgozók 
a háziorvosok által leadott listán szereplő 
személyeket fogják beoltani a létesítmény-
ben, ami 1928-ban épült. – Ez az épület az 
úgynevezett ISzME, vagyis az Intenzív-
Szubintenzív Megfigyelési Egység. A lé-
tesítmény kialakítására, valamint eszköz-
beszerzésre 860 millió forint kormányzati 
támogatást kaptunk. Emellett nemrégen egy 
MR készüléket is sikerült beszereznünk, 
amit – előreláthatólag – március végére 
tudunk üzembe helyezni – tudtuk meg Dr. 
Muraközi Zoltántól.
Az ISzME jelenleg oltópontként funkcio-
nál, azok a páciensek fogják itt megkapni a 
vakcinát, akik értesítést kaptak erről, házi-

orvosonként 10-10 főről beszélünk. Koráb-
ban a szakrendelő területén alakítottak ki 
négy, illetve szükség szerint hat oltópontot. 
Ebből négyet helyeztek át a megfigyelési 
egység épületébe. – Azokat a betegeinket, 
akik már korábban megkapták az első vé-
dőoltást, ugyanúgy a szakrendelő területére 
várjuk, ahol két oltópont fog működni pén-
teki és szombati napokon – tette hozzá a 
GTIK főigazgatója.
A Gróf Tisza István Kórházban – egyelőre – 
a Pfizer vakcináját használják, az oltóanya-
got a kórházi dolgozók (orvosok, nővérek, 
szakdolgozók) adják be a pácienseknek. Az 
előszűréseket és vizsgálatokat követően az 
orvoskollégák eldöntik, megkaphatja-e a 
védőoltást az adott illető. Az oltás fizikai 
beadását követően az erre a célra kialakított 
kórteremben, felügyelet alatt tudják eltölte-
ni a kötelező várakozási időt a betegek.
Ha véget ér a világjárvány, és a Büntetés-
végrehajtási Egészségügyi Központ mű-
ködni fog, a kilenc háromágyas szobában 
azok a fogvatartottak lábadoznak majd, 
akik szorosabb orvosi felügyeletre, ellen-

őrzésre szorulnak, vagy mindennapos ke-
zelést igényelnek. Az épület kialakítása, a 
szobák felszereltsége, az eszközök beszer-
zése a Büntetés-végrehajtás jóváhagyásával 
történt. A fogvatartottak mozgatása – a ter-
vek szerint – olyan időpontban zajlik majd, 
amikor civil lakosság már nem tartózkodik 
a kórház területén. Az ISzME-t csak akkor 
hagyhatják el az elítéltek, ha olyan műtét-
re vagy vizsgálatokra van szükségük, amit 
fizikailag nem tudnak máshol megcsinálni. 
Ebben az esetben egy számukra kijelölt 
idősávban végzik el a beavatkozásokat és 
kivizsgálásokat.
A pillanatnyilag oltópontként funkcionáló 
létesítményt a Tardy út felől tudják megkö-
zelíteni a védőoltásra érkezők. Sz.M.

Az egészségügyi dolgozókat, a bent-
lakásos idősek otthonának és a 
szociális otthonok lakóit, illetve al-
kalmazottait követően februárban 
országszerte elkezdődött a védőol-
tásra regisztráltak oltása.
Muraközi István szerint most az a fő, hogy 
minél kevesebben betegedjenek meg, és az 
egészségügyön ne legyen akkora terhelés, 
ennek érdekében el kell fogadni a korábban 
meghozott intézkedéseket. – Fontos, hogy 
a megbetegedettek között minimális legyen 
azoknak a száma, akik kórházi ellátásra szo-
rulnak, és senki ne az életével fizessen ezért a 
vírusért – tette hozzá.
A lakosság tömeges oltása két helyszínen 
zajlik a településen, a kórház területén ki-
alakított oltóponton, valamint a háziorvosok 
rendelőiben. Február 12-én két korosztály-
ban kezdetét vette a koronavírus elleni vé-
dőoltások beadása, első körben a regisztrált, 
valamilyen krónikus betegségben szenvedők 
kapják meg a háziorvosi rendelőben a vakci-
nát, amelyből jelenleg csak korlátozott meny-
nyiség áll rendelkezésre. – A 18-tól 60 évig 
terjedő, illetve a 74 év feletti korcsoportok 
listáját a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelőtől egy titkosított csatornán keresztül 
kapjuk meg, mi pedig az abban szereplő fel-

sorolásnak megfelelően végezzük el az oltá-
sok beadását. A 18-tól 60 évig terjedő kor-
osztályokban az AstraZeneca oltóanyagát, 
míg a 74 év felettieknél a Pfizer vakcináját 
használjuk – tudtuk meg Dr. Cséki János 
háziorvostól. A páciensek előre egyeztetett 
időpontban érkeznek meg a rendelőbe, ahol a 
hozzájárulási nyilatkozat kitöltését, valamint 
egy rövid vizsgálatot követően megkapják a 
védőoltást. Egy negyedórás obszervációt kö-
vetően újra megvizsgálják a betegeket, és ha 
mindent rendben találtak, a háziorvosok ki-
adják az igazolást a vakcina beadásáról.
A Dr. Cséki János szerint megbízható és 
hatékony oltóanyagoknak köszönhetően le-
hetőség adódik a különböző korcsoportok 
biztonságos immunizálására. A védőoltások 
folytonos beadása nagyban függ attól, milyen 
ütemben érkeznek városunkba a vakcinák, de 
a körzetek háziorvosai bíznak benne, hogy 
mostantól folyamatos lesz az oltás. Sz.M.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Berettyó-
újfalui Települési Értéktár Bizottság Berettyóújfalu, 
mindannyiunk városa címmel meghirdeti városi 
naptárfotó pályázatát, melynek eredményeként a 
településünk természeti és épített, valamint kulturális 
örökségét, turisztikai célpontjait, látványosságait mu-
tathatják meg a pályázók.
A pályázat egyfordulós. Nevezési díj nincs. Saját ke-
zűleg készített fényképeket váruk, melyek a megadott 
témát ábrázolják különböző évszakokban és napsza-
kokban. Egy szerző maximum 1 fotót tölthet fel.
Pályázók köre: Berettyóújfaluban élő, tanuló és/vagy 
dolgozó magánszemély, Berettyóújfaluból elszárma-
zott magánszemély
A fotókkal kapcsolatos elvárások: A képek – fali-
naptár lévén – fekvő formátumúak legyenek. A fotó az 
adott témához illeszkedjen. Ha emberalakok is látha-
tóak a képen, ne legyenek felismerhetőek.
Pályázat benyújtásának módja és határideje: Az 
elkészült fényképeket 2021. október 31. éjfélig küld-
hetik el csatolt fájlban az ertektar@berettyoujfalu.hu 
e-mail címre. Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel 
a pályázó nevét és elérhetőségeit.
A pályázat bírálata: A fényképek egyszerre, formai 
értékelés (a fotó minősége, témája, mérete, stb. meg-
felel-e a felhívásban rögzített elvárásoknak) után fel-
kerülnek Berettyóújfalu hivatalos Facebook-oldalára 
(www.facebook.com/Berettyoujfalumindannyiunkva
rosa), ahol „like-olással” lehet rájuk szavazni. A pá-
lyázat eredménye közönségszavazással születik meg.
A pályázat díjazása: Díjazásban a közönségszavazás 
első 13 helyezettje részesül. A legtöbb szavazattal ren-
delkező alkotó fényképe kerül a címlapra, a további 
12 pedig a naptár belső oldalaira. A díjazottak egy-
ségesen nettó 100.000 forint összegű pénzdíjazásban 
részesülnek.
A pályázat részletes feltételei megtalálhatók a www.
berettyoujfalu.hu honlapon a
Hírek => Pályázatok => Helyi pályázatok menüpont-
ban.

Minden pályázónak sok sikert kíván 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2132
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2124
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A Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
bezártsága ellenére a magyar kultú-
ra napján sem maradt tétlen. Mivel a 
koronavírus-járvány miatt nyilvános 
programok továbbra sem tarthatóak, 
az intézmény a Berettyó Televízióban 
és annak digitális felületein olyan 
tartalmakat jelentetett meg, amelyek 
valamilyen módon kapcsolódtak eh-
hez az alkalomhoz. A felhozatalban 
többek között könyvbemutató, felol-
vasás és zenével kapcsolatos összeál-
lítás is szerepelt.

Ünnepi köszöntő
„Az elmúlt év sok tekintetben volt egész más, 
mint amit megszokhattunk, és sajnos a 2021-es 
kezdés sem mutatott változást” – kezdte ünne-
pi gondolatait Muraközi István. A városvezető 
felidézte, lassan egy éve lesz, hogy egyik nap-
ról a másikra megváltoztak mindennapjaink, 
életkörülményeink, leginkább pedig közösségi 
kapcsolataink szenvedtek hatalmas csorbát. – 
Január derekán nemzeti imánk, Kölcsey Ferenc 
Himnuszának a megszületését ünnepeljük, a 
nemzeti összetartozás jegyében pedig bő két 
évtizede az országhatár két oldalán élő magyar 
közösségek együtt teszik ezt meg. Tavaly, a 
nemzeti összetartozás évére is sok közös prog-
rammal készültünk, de át kellett éreznünk azt, 
amit száz esztendővel korábban elődeinknek. 
Váratlanul markánsan korlátozódott a szemé-
lyes találkozások, a köztünk húzódó határ át-
lépésének a lehetősége, és ez kitartott erre az 
alkalomra is. Sajnos helyben sem tudunk úgy 
együtt lenni, mint máskor, de sikerült meg-

találnunk a módját, hogy legalább az online 
térben együtt emlékezhessünk és ünnepelhes-
sünk – mondta. A polgármester hangsúlyozta, 
a pandémia időszaka nem jelentheti azt, hogy 
az építőmunka is leáll. Emellett említést tett a 
városban zajló fejlesztésekről, és a település fo-
lyamatosan bővülő kulturális kínálatáról.

Könyvbemutatók
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház saját értéke-
ihez, a velünk egykor vagy ma együtt élő al-
kotókhoz, előadókhoz köthető produkciókat 
szedte egy csokorba a magyar kultúra napja al-
kalmából, melynek keretében mutatták be Ko-
csis Csaba „Megrajzolom az ebédet” és „Apák 
napja” című, gyermekverseket tartalmazó kö-
teteit.
A január 20-ai sajtótájékoztatón Muraközi Ist-
ván úgy fogalmazott, az önkormányzatnak kö-
telessége támogatni a helyi alkotók kiadványait 
és kiállításait, hiszen fontos, hogy a kulturális, 
illetve a különböző művészeti ágakban meg-
termett értékeket be tudják mutatni. – Büszkék 
voltunk arra, hogy patronálni tudtuk Csaba 
könyveit, és csak arra biztatom az alkotókat, 
hogy nyugodtan keressenek meg minket, mert 
erre mindig kell és fogunk is áldozni – tette 
hozzá a polgármester.
A „Megrajzolom az ebédet” című kötetet a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tarto-
zó köznevelési intézmények, és az Igazgyöngy 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak rajzai 
díszítik. L. Ritók Nóra szerint a Kocsis Csabá-
val folytatott közös munka eredményeképpen 
egy újabb homokszemet tettek hozzá a lokális 
értékekhez. – Nagyon szép és látványos könyv 
lett belőle, büszke vagyok arra, hogy az isko-
lánknak köze lehet ehhez – véli az Igazgyöngy 
AMI igazgatója.
Kocsis Csaba első, gyermekverseket tartalma-
zó könyve 2016-ban jelent meg. A „Kiskutya a 
sötétben” című kötetet Bogi lánya digitális raj-
zai ihlették. A nemrég debütált „Megrajzolom 
az ebédet” című kötet a Magyar Napló kiadá-
sában jelent meg, és a gyermekrajz világából 
merít, míg a Széphalom Könyvműhely által 
kiadott „Apák napja” címet viselő alkotás a 
szerző édesapjának, Dr. Kocsis Andrásnak állít 
emléket. – Ezek a versek lélekgyógyító pirulák 
mindenkinek, azt gondolom, hogyha valaki 
örömét leli benne, akkor már tettünk valamit a 
világért – mondta Kocsis Csaba.

Kórházi dolgozók idézték Nadányi 
sorait
A magyar kultúra napjához kapcsolódva tizen-
egy kórházi dolgozót kértünk arra, olvassa fel 
Nadányi Zoltán: Bucsu a nyártól meg a strand-
fürdőtől című írását, melyben sok hasonlóságot 
fedezhetünk fel a majdcsak 100 évvel később 
megélt napjainkkal is. Városunkban 1927. 
június 27-én nyitotta meg kapuit a Levente 
Strandfürdő, a szomszédos leventeházat pedig 
csak szeptemberben adták át. Nadányi Zoltán, 
a művelődési ház névadója 1926-tól élt Berety-
tyóújfaluban. Főlevéltáros volt, de a hivatali 
munkája mellett rendszeresen publikált helyi 
és fővárosi lapokban. A településen különcnek 
számított, hiszen kocogott, úszott, kerékpáro-
zott, igazi napimádó volt. Ő, aki az egészséges 

életmód híve volt, ebben az írásában búcsúztat-
ja 1927 mozgalmas nyarát, amely szeptember 
22-én jelent meg a Bihari Újságban. A kórház 
akkor még csak épült, de azóta már sok száz 
embernek adott munkát.

Képek ajándékba
Január 18-a óta az erdélyi származású Dr. Nagy 
Vilmos által ajándékozott képek díszítik a mű-
velődési ház falait. Az egykor a Gróf Tisza Ist-
ván Kórház sebészeti osztályán dolgozó, jelen-
leg Füzesgyarmaton háziorvosként praktizáló 
Nagy Vilmos olyan műveket adományozott a 
magyar kultúra napja alkalmából a művelődési 
háznak, amik Erdély nevezetességeit mutat-
ják be. Egyebek mellett Torockó, Szejkefürdő, 
Szárhegy, Csíksomlyó és Nagyvárad látható az 
Orth István grafikus által készített alkotáso-
kon. A „Tündérkert” címet viselő album képei 
a színházterem melletti falakon kaptak helyet, 
amit Erdély-saroknak neveztek el.

Emlékezés Bényi Árpádra
A városban kevesen tudják, hogy a művelődési 
ház emeletén, az Erdélyi Gábor teremben talál-
ható egy Bényi Árpád kiállítás. Ennek kapcsán 
is készült egy összeállítás a Berettyó Televízi-
óban a magyar kultúra napjára. Bényi Árpád 
’56-os elítélt volt, egy fametszetéért 773 napot 
töltött a börtönben. 1961-től taníthatott újra, 
először a gyermekváros általános iskolájában, 
majd a gimnáziumban is. A neves festőművész 
2006-ban rendezett kiállításának húsz olajké-
pét özvegye felajánlotta Debrecen városának 
azzal, hogy találjanak neki falakat. Ez tíz év 
alatt sem sikerült, ezért a család örömmel fo-
gadta el Berettyóújfalu ajánlatát, hogy ezek a 
festmények a művelődési házban leljenek állan-
dó otthonra.

Képek és zene
A kultúra napi „kínálatot” két videóklip is szí-
nesítette. Juhász Gyula „Mézeskalács” című 
verse a Körömvirág együttes előadásában 
szólal meg. A zene és a fotók Kocsis Csaba 
munkája, mindezt pedig Berettyóújfalu szülöt-
te, Gál Csaba rendezte eggyé. A „Könyörgés 
szép halálért – Prayer for a peaceful death” 
Tollas Tibor verse, és Gál Csaba zenéje. A fel-
vételen a zeneszerzőn kívül közreműködik – 
harmónikán – Szűts István, aki 1988 óta tagja a 
Kormorán együttesnek. A megzenésített vers a 
magyar kultúra önkéntes és száműzött nagykö-
veteinek állít emléket.
A magyar kultúra napja alkalmából készített 
anyagok a Berettyó Televízió digitális felüle-
tein megtekinthetőek. Sz.M.

A magyar kultúra ünnepe egy kicsit másképp
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„Az elmúlt év sok tekintetben volt egész más, 
mint amit megszokhattunk, és sajnos a 2021-
es kezdés sem mutatott változást” – kezdte 
ünnepi gondolatait Muraközi István.

Dr. Nagy Vilmos ajándékozott képeket a 
művelődési háznak.

A magyar kultúra napjához kapcsolód-
va tizenegy kórházi dolgozó olvasta fel 
Nadányi Zoltán: Bucsu a nyártól meg a 
strandfürdőtől című írását.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2106
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2105
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2113
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A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, 
Románia és Magyarország társfinanszírozásával.

Interreg V-A Románia-Magyarország Program 
Open Call keretében a nyertes ROHU357 kódszámú és az „Együttműködés 
kialakítása a magas szintű egészségügyi előírások betartása érdekében, a 
betegségek megelőzése, korai azonosítása és hatékony kezelése révén a 
Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban” című projekt.

eMS kód: ROHU-357

Kedvezményezett:
Gróf Tisza István Kórház, 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.

A projekt időtartama:
2019.11.01.-2022.01.31.

A projekt teljes költségvetése:
3 000 000 Euro 

A projekt ERFA támogatása:
2 550 000 Euro

Projekt partner teljes költségvetése:
700 830 Euro

Partnerség egy jobb jövőért
www.interreg-rohu.eu

A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, 
Románia és Magyarország társfinanszírozásával.

Interreg V-A Románia-Magyarország Program 
Open Call keretében a nyertes ROHU357 kódszámú és az „Együttműködés 
kialakítása a magas szintű egészségügyi előírások betartása érdekében, a 
betegségek megelőzése, korai azonosítása és hatékony kezelése révén a 
Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban” című projekt.

eMS kód: ROHU-357

Kedvezményezett:
Gróf Tisza István Kórház, 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, az Interreg V-A Románia-Magyaroszág Program 
ROHU 357 kódszámú „Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdeké-
ben a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a 
Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban” elnevezésű pályázata támogatást nyert.
A projekt célja a Gróf Tisza István Kórház esetében, hogy az elnyert támogatásból a Központi 
Labor, a Központi Gyógyszertár, a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály és a Sürgősségi Osztály 
tekintetében a szükséges modern orvosi eszközök beszerzésre kerüljenek, illetve a magas gya-
koriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés 
és tájékoztatás. Vezető partner: Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Oradea).
Projekt partnerek: • Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu,
 • Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.
A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórháznak a projekt költségvetése: 700.830,00 euro.
ERFA összege (85%): 595.705,50 EUR 
Hazai társfinanszírozás összege (15%): 105.124,50 EUR
A projekt teljes költségvetése: 3.000.000,00 EUR
A projekt időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.
Az eszközök közbeszerzési eljárása és a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai 
azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltő és tájékoztató anyagok elkészítése folyamat-
ban van.
A projekt megvalósítása azért is nagy jelentőségű, mert ezáltal a berettyóújfalui Gróf Tisza István 
Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala javul, sőt a kórházi ellátásokat kiváltó, 
vagy rövidítő kezelések mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek lesznek.
A projekt részcéljai a következőek: Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi 
kiegyenlítése, a társadalmi esélyegyenlőség növelése. A projektpartnerek intézményi kapaci-
tásának megerősítése, a partnerek közötti know-how cserével az orvosi tevékenységek és az 
orvosi felszerelésekkel kapcsolatos technikai szakértelem tekintetében, valamint az egészség-
ügyi személyzet speciális képességeinek fejlesztése orvosi konferenciákon való részvétellel. Az 
egészségügyi ellátások fejlesztése a lakosság szükségleteihez alkalmazkodva, a fekvőbeteg 
szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének 
javítása.
A pályázat segítségével a következő egészségügyi szakterületek fejlesztését kívánjuk megvalósí-
tani: Központi Labor, Központi Gyógyszertár, Szülészet- Nőgyógyászati Osztály és a Sürgősségi 
Osztály. A pályázat keretében beszerzendő Labor műszerek a mikrobiológiai diagnosztika javí-
tását, gyorsaságát, pontosságát szolgálják, jelentősen növelve a betegbiztonságot. A pályázat 
másik fő eleme a betegre szabott gyógyszerelés kialakítása a Gróf Tisza István Kórházban, mely 
kialakításának a célja, hogy elősegítse a gyógyszerek személyre szabott, biztonságos, ellenőrzött 
felhasználását, hozzájárulva a betegbiztonság, folyamatosság, minőségbiztosítás és gazdaságos-
ság szempontjaihoz egyaránt (Központi Gyógyszertár). A pályázat során beszerzendő eszközök 
harmadik csoportja az intenzív therápiás osztály és a műtétes osztályok beszerzendő műszereit 
tartalmazza (Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály). Ezek az eszközök szük-
ségesek ahhoz, hogy a különböző műtétek a kor szakmai színvonalán legyenek elvégezhetőek.
Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozá-
sa, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 
felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Prog-
ram folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 
232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza 
nem térítendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: 
Satu-Mare, Bihor, Arad és Timis a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és 
Csongrád-Csanád a magyar oldalon.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu

Új képekkel bővült a Kárpáti Gusztáv 
festményeiből álló gyűjtemény
Öt új képpel gazdagodott a művelő-

dési házban található Kárpáti Gusz-

táv festményeiből álló gyűjtemény. 

Az ózdi születésű festőművészről el-

nevezett teremben immár 19 alkotás 

díszíti a falakat.

Kárpáti Gusztáv mesterként egyengette fi-

atalok és amatőrök útját több településen, 

köztük Berettyóújfaluban is, ahol második 

otthonra lelt családjával. Önálló festői stílu-

sa megszületésében meghatározó volt, hogy 

rátalált második „kis hazájára”. Biharország 

földje, emberi erőfeszítései lenyűgözték, a táj 

varázslatos örökségének vonzásába kerülve 
bontakozott ki expresszivitásra hajló festői 
egyénisége. – Egy város, amely büszke a 
múltjára és hagyományaira, fontos, hogyan 
ápolja, őrzi meg a következő generációknak 
az elmúlt évtizedek, évszázadok építészeti, 
kulturális, művészeti tradícióit. A magyar 
kultúra napjához kapcsolódva minden évben 
megpróbáljuk bemutatni azokat az eredmé-
nyeket, amelyek Berettyóújfaluban születtek, 
illetve olyan alkotóknak a munkáit, akik ezer 
szállal kötődnek, kötődtek a településhez. 
Kárpáti Gusztáv egy ilyen művész volt, aki 
aktív éveit városunkban töltötte – mondta 
Muraközi István. A polgármestertől meg-

tudtuk, Berettyóújfalu – egy magánszemély 

felajánlásának köszönhetően – jutányos áron 

jutott hozzá a festőművész öt alkotásához.

A városvezető úgy fogalmazott, Kárpáti 

Gusztáv képeivel igyekeznek megőrizni a fes-

tőművész szellemiségét, hagyatékát, és bíz-

nak benne, hogy az elkövetkezendő években 

sokan meg fogják ismerni az ózdi születésű 

alkotó munkásságát. Sz.M.

Kirakat kiállítás nyílt a főutcán
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház munkatársainak 
ötlete nyomán kirakat kiállításoknak ad otthont az 
egykori Alexandra Könyvesbolt épülete a főutcán. A 
kéthetente változó kiállítási anyagok helyi alkotók és 
közösségek munkáit mutatják be. 

Muraközi István a tárlatmegnyitón úgy fogalmazott, minden új 
gondolat jó, mert azt jelzi, van élet a városban. – Az elmúlt egy 
évben a koronavírus teljesen átalakította a mindennapjainkat. Sok 
olyan üzlet zárt be, ami korábban vendégeket, vásárlókat fogadott, 
de városi szinten is számos program maradt el az általános rendez-
vénytilalom miatt. Így a szükségből erényt próbáltunk kovácsolni 
azzal, hogy egy zárva tartó üzlet kirakatában tesszük közkinccsé a 
helyi alkotók produktumait – mondta a polgármester, aki szerint 
ez a kezdeményezés egy szép és üde színfoltja lesz a településnek.
Elsőként Kocsis Csaba „Az én városom” című kiállítási anyagának 
néhány képe kapott helyet a kirakatban. Március 18-tól a Bihari 
Népművészeti Egyesület tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők a 
Dózsa György utca 14. szám alatt. Sz.M.

hirdetés

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2136
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2127
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Kollégánk -6 fokban mártózott meg a 
Keleti-főcsatornában

3,5 millió forintot nyert a József Attila Általános Iskola

Kellemes nyári időben nem szokatlan 
látvány, hogy az emberek megmártóz-
nak a hideg vízben, viszont ha ezt valaki 
-6 fokban teszi meg, az már nem számít 
mindennapos dolognak. A Berettyó Te-
levízió munkatársa, Szentannay Mátyás 
volt olyan bátor, és – február második 
hetében – a 0 fokos Keleti-főcsatornában 
jeges fürdőt vett.
Matyi körülbelül másfél éve folytat hidegedzést. 
Kezdetben csak hűtötte zuhanyzáskor a vizet, 
majd egyre hűvösebb vízzel tusolt, végül – nagy-
jából egy éve – már csak hideg vízzel fürdik, 
emellett sokat tréningezik a szabadban is.
Kollégánk nem először merészkedett bele a 
fagyos vízbe, hogy hidegterápiát végezzen. A 
krioterápia során 1-3 percig alacsony hőmér-
sékletnek tesszük ki a testet, és ennek hatására 
beindul a szervezet öngyógyító mechanizmusa. 

– A hideg víz nagyon kellemetlen érzés, viszont a 
belső erő fejlesztéséhez ez egy kiváló gyakorlat. 
Emellett az intenzív hideg egy erőteljes értornát 
produkál a testben, ami annak egészségéhez is 
hozzájárul. Szervezetünk képes alkalmazkodni 
a hideghez, az őseinktől örökölt génkészlettel 
képesek vagyunk arra, hogy – bizonyos keretek 
között – elviseljük a hideget és a meleget is – 
tudtuk meg. Matyi általában éhgyomorra fürdik, 
a merülés előtt intenzív mélylégzést végez, amit 
a vízben is folyamatosan fenntart, koncentráltan 
megtartja a nyugodt, teljes, mélyhasi légzést. A 
merítkezés legveszélyesebb része a test által át-
élt hidegsokk, amikor a testen egy pánikroham 
uralkodik el, és beindulnak a védekezési mecha-
nizmusok. Az embernek ilyenkor tartania kell a 
mentális fókuszt, hogy ez ne uralkodhasson el 
rajta, mert az végzetes lehet.
Munkatársunk – elmondása szerint – nagyon 
erős, éles fájdalmat szokott érezni, amikor bele-
lép a fagyos vízbe. – Amikor először fürödtem 
a Keleti-főcsatornában, a jeget törtem a lábam-
mal, és azt tapasztaltam, hogy a bőröm szinte 
elfagy. Ez egy rémisztő, de egyben felszabadító 
élmény is, amikor az ember legyőzi a félelmeit, 

és uralmat tud gyakorolni a teste, illetve az elmé-
je fölött. Intenzív életörömöt és feldobódottságot 
szoktam érezni a hidegtréning után. Ha az ember 
– a krioterápia során – lazít, koncentrál, átadja 
magát az élménynek, a lelkiállapotába beköszönt 
a béke és egy örömteli állapot.
Kollégánk veleszületett rendellenességgel érin-
tett, nem tökéletes a szíve, emiatt nem űzhetne 
intenzív sportokat. Ő erre eléggé komolyan rá-
cáfolt, hiszen a saját testsúlyos edzések mellett 
többek között harcművészeteket gyakorol, bicik-
lizik és gyalogol a mindennapokban. A testi és 
mentális egészség fejlesztése, fenntartása nagyon 
fontos számára. – Az életmódom elég komplex. 
Vegán vagyok, vitamindúsan étkezem, rendsze-
resen sportolok, meditációs gyakorlatokat vég-
zek, melyek úgy gondolom, belső egészségünk-
höz elengedhetetlenek – tette hozzá.
Matyi úgy érzi, az emberek csak akkor élhetnek 
teljes életet, ha egészségesek, és az élet minden 
pillanatát kihasználják. – Amikor ilyen extrém 
körülmények között próbára teszed magad, az a 
mindennapokban egy kis győzelem, ami feldobja 
az embert – zárta gondolatait kollégánk. Sz.M.

1 millió forint az anyanyelv ápolásá-
ra a 4. osztályosainknak
A Berettyóújfalui József Attila Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola két peda-
gógusa, Tóth Erzsébet és Szilágyi-Baranyai 
Edit a Nemzeti Tehetség Program „A magyar 
anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő 
nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzé-
sét célzó tehetséggondozó programok támo-
gatása” című, NTP-ATP-20 kódszámú pá-
lyázat keretében a „Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós” elnevezésű program meg-
valósítására 1.000.000 Ft támogatást nyert. 
Támogató szervezet a Miniszterelnökség. 
Cél: a szóbeli és írásbeli választékos kifeje-
zésmód gazdagításával az anyanyelvi mű-
veltség, a megismerő képességek, a digitális 
kompetencia és a kritikus gondolkodás fej-
lesztése. Az intézmény negyedik osztályos 
tanulóinak élményekben gazdag előadások, 
programok szervezése: könyvtári mesetúra, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, zenés elő-
adás megtekintése, tanulmányi kirándulás, 
teadélután kedvenc meséinkkel. Városunk 
irodalmi emlékhelyeinek felkutatása, Be-
rettyóújfalu város kortárs költőinek, előadó 
művészeinek megismerése. A megvalósítás 
ideje: 2020. július 1. – 2021. június 30.

1,5 millió forint komplex tehetséggondo-
zó programra a 2-3. osztályosoknak

Kocsisné Jován Ildikó és Magyar Eme-
se pedagógusok pályáztak és nyertek az 
NTP-KNI-20 azonosító számú „A hazai és 

határon túli köznevelési intézményekben, 
iskolai rendszerű szakképzést folytató in-
tézményekben működő komplex tehetség-
gondozó programok támogatása” program 
keretében. Tehetséggondozó pályázatuk 
címe: Sárkánykaland – mesék, legendák a 
dínóktól napjainkig. A szakkört a Minisz-
terelnökség és a Nemzeti Tehetség Prog-
ram támogatta. A 60 órás programban 16 
fő második és harmadik osztályos gyerek 
vesz részt. Alapvető célunk műveltségte-
rületeket átfogó élményt és tudást adni. A 
program komplexitása révén kiváló lehető-
séget ad arra, hogy a gyerekek motiváció-
ját fenntartva sokféle ismeretet, változatos 
tevékenységeket, munkaformákat ismer-
hessenek meg. A gyerekekhez közel álló 
mesék világától a zene, természetismeret 
és kézműves foglalkozásokon át eljutunk 
a tudományos gondolkodásig. Ízelítő a ter-
vezett programokból: sárkánytabló készíté-
se; kincsesláda festése; tűzokádó sárkány 
készítése újrahasznosított anyagokból; 
papírsárkány készítése, röptetése; címer-
domborítás; mesealakok mézeskalácsból; 
drámafoglalkozások; élőszavas mesemon-
dás; közös mese- és versírás; internetes ku-
tatómunka; vízisárkányok keltetése; közös 
ének és zene; a dinoszauruszok kora, élet-
módja egy paleontológus szemével; túrák, 
kirándulások; lakoma sárkányfalatokból. A 
program 2021. június 30-ig tart.

1 millió forint angol-természettudomá-
nyos nyári táborra az 5-8. osztályosoknak

Frank Róbertné, Kulcsár Istvánné angol, 
Serra-Páka Szilvia és Kurtán Mónika bioló-
gia tanárok 1 millió Ft támogatást nyertek az 
NTP-TÁB-20 „Hazai tematikus, tehetségte-
rületekhez kapcsolódó táborok támogatása” 
című alprogram keretében. Támogató a Mi-
niszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Prog-
ram.
A József Attila Általános Iskolában már 1. 
osztálytól tanulhat angol nyelvet minden gyer-
mek, aki szeretne. Felső tagozatban emelt 
szintű angol nyelvoktatás fogja kezdetét venni 
2021 szeptemberétől. A pályázat útján elnyert 
összeg lehetővé teszi, hogy felső tagozatos di-
ákjaink 2021 júniusában egy tehetséggondozó 
táborban vehessenek részt Füzesgyarmaton, a 
strand szomszédságában. A táborban angol, 
természettudományos és informatikai fejlesz-
tésben lesz részük a gyerekeknek. Angol szó-
kincsük és kommunikációjuk fejlődik, termé-
szetmegismerő túrázás és „rovarvadászat” lesz 
magyarul és angolul, Robot-rovart készítenek, 
interaktív digitális angol programokat fognak 
használni, megtanulnak prezentációt készíteni 
és előadni, kirándulást tesznek a Dévaványai 
Túzokrezevátumba, és nemzetközileg elismert 
szakemberek fognak előadást tartani számukra 
a Debreceni Egyetemről. A pályázati program 
2021. június 30-ig tart.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2126


2021. március 9

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés: 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 
tavaszi szünet munkanapjain, 2021. áp-
rilis 1-jén (csütörtök) és 6-án (kedd), tehát 
két munkanapon a jogszabály által előírtan 
biztosítja a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére 
az ingyenes szünidei étkezést. A Képviselő-
testület korábbi döntése alapján az előző két 
kategóriába nem tartozó, de gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult gyermekek is 
igénybe vehetik a lehetőséget, szintén szülői 
nyilatkozat alapján. Mindhárom kategóriá-
ban az érintett szülők a lehetőségről levél-
ben tájékoztatást kaptak.

Hiányzások jelzése: Javasoljuk a Tisztelt 
Szülőknek, hogy a megnövekedett telefon-
forgalmunk miatt – amennyiben tehetik – 
e-mailben jelezzék gyermekük hiányzását. 
Adják meg a gyermek nevét, intézményét, 
osztályát/csoportját, mettől meddig hiány-
zik, elviszik-e az ételt. Telefonvonalaink 
foglaltsága miatt kérjük szíves türelmüket, 
igyekszünk minden jelzést fogadni.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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Bencze Zoltán Jenővári István-díjat kapott
A Magyar Kézilabda Szövetség 
(MKSZ) kiváló nevelőedzői mun-
kájának elismeréseként Jenővári 
István-díjat adományozott Bencze 
Zoltánnak 2021 januárjában.

A BMSE-nél évtizedekig edzőként tevékeny-
kedő, jelenleg a Kabos Endre Városi Sportcsar-
nokban gondnokként dolgozó Bencze Zoltán 
Tóth Gabriella felnőtt kézilabda válogatott já-
tékos nevelésében nyújtott kiemelkedőt, ezzel 
érdemelte ki az emlékplakettet.
Az MKSZ elnöksége 2017-ben határozott 
úgy, hogy megalapítja a Jenővári István-dí-
jat. Ezt – a legeredményesebb nevelőedzők 
munkájának elismeréseként – azok a trénerek 
kaphatják meg, akiknek tanítványai legalább 
három felnőtt válogatott mérkőzést játszottak 
a magyar nemzeti együttesben. Minden évben 
kisorsolnak néhány kézilabdázót, akik két ne-
velőedzőjüket nevezhetik erre a díjra. Bencze 
Tóth Gabriellának köszönhetően gazdagodott 
ezzel az elismeréssel. – Egykori tanítványom 
két évet töltött a városban, ötödikes korában 

került Berettyóújfaluba. Egy hét alatt kiderült 
róla, mennyire tehetséges kézilabdázó. Több 
egyesület is érdeklődött utána, végül a Győri 
Audi ETO KC lett a befutó, akik már hatodikos 
korában megfigyelték Gabit, a hetedik osztályt 
teljesen egyedül, szülők nélkül kezdte el Győr-
ben. Jelenleg a Siófok KC-t erősíti, de a követ-
kező szezontól a Motherson Mosonmagyaróvá-
ri KC-ban fog játszani, ahol az édesapja gyúró. 
A női nemzeti együttesben nagyon fiatalon, 17 
évesen mutatkozott be, 49-szeres válogatottnak 
mondhatja magát – mesélte egykori játékosáról 
Bencze Zoltán.
A komádi származású Tóth Gabriella eddig az 
egyedüli, aki Bencze tanítványaként eljutott a 
felnőtt válogatottságig, viszont olyanok többen 

is akadnak, mint például Szabó Anikó, Varga 
Dóra, Kurtán Kitti vagy Egeresi Zsuzsanna, 
akik – szintén Bencze Zoltán játékosaként – 
megjárták az NB I-et, illetve a korosztályos 
nemzeti csapatokat.

Bencze szerint edzői pályája csúcsa ez az el-
ismerés, úgy érzi, érdemes trénernek lenni. – 
Edzőként az a feladatunk, hogy szolgáljuk a 
magyar kézilabdát, emellett az is fontos, hogy 
a gyerekek lássák, ilyen „kis” helyről is nagyon 
magasra el lehet jutni – mondta. Bencze Zoltán 
bár most nem tevékenykedik aktívan tréner-
ként, nem tartja kizártnak, hogy egy napon újra 
a pálya széléről fogja egyengetni a kézilabdás 
reménységek útját. Sz.M.

Ismételten tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjármű-
adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 
az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gép-
járműadó ügyekben továbbra is hatóságunk az 
illetékes.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak 
és üzembentartóknak továbbra sem kell majd 
a változásokról adatbejelentést tenni az állami 
adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilván-
tartási szerv a járműnyilvántartásából a január 
1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. 
napjáig közölte az állami adó- és vámhatóság-
gal. Ezt követően havonta frissül a NAV adat-
bázisa.
A NAV minden érintettnek határozatot 
küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési 
határidőkről, és az új gépjárműadó-bevéte-
li számláról. 2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás 
történt, például nőtt a személygépkocsi életko-
ra, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 
15-ig, a második részletet 2021. szeptember 
15-ig kell befizetni a 410-es adónemhez tar-

tozó 10032000-01079160 számú NAV Belföl-
di gépjárműadó bevételi számlára.
2021. évtől a mentességet, a szüneteltetést és 
az adókedvezményt is a GJADO „Adat- és 
változásbejelentő lap a gépjárműadó mentes-
ség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételé-
hez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, 
amely legegyszerűbben az Online Nyomtat-
ványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető 
be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is 
elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgála-
tain.
Az önkormányzati adóhatóság is adatot szol-
gáltatott az állami adó- és vámhatóság számára 
a 2020. december 31-én nyilvántartott adó-
mentes gépjármű forgalmi rendszámáról, és a 
gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának 
azonosító adatairól, valamint a mentesség jog-
címéről, így ezekről az adózóknak külön be-
jelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat 
tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami 
adóhatóság postázza az érintetteknek. A vál-
tozásokkal kapcsolatos információk az állami 
adó- és vámhatóság hivatalos honlapján meg-
tekinthetők.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Adócsoport

Telephon
Biharvármegye törvényhatóságá-
nak egy nagy vívmánya lépett 
életbe folyó évi [1901.] feb-
ruár hó 1-én, ugyanis a tör-
vényhatósági telephon aznap 
adatott át a forgalomnak, köz-
ségünkben is van egy nyilvános 
állomás a postahivatalnál, hol 
magán felek is könnyen és ha-

mar elintézhetik telephon út-
ján ügyüket. Nagyvárad város 
területére egyszeri beszél-
getés öt percznyi időtartamra              
1 korona, a megye más részére 
60 fillér, s helyben 20 fillér 
van megállapítva.

(Sárrét, 1901. február 3. 3. oldal)

Képünkön a korabeli berettyóújfalui 
postahivatal.  Forrás: berettyoujfalu.
topoteka.net

Azt írja az újság…

GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁS

Tóth Gabriella
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ADÓ 1% 
Kedves Állatbarátok, Támogatóink!
Korábban már hírt adtunk róla, 
hogy ezévtől egyesületünk, a 
Berettyóújfalui Kóbor Mancsok 
Állatvédő Egyesület jogosult fo-
gadni az adó 1% felajánlásokat, 
aminek nagyon-nagyon örülünk.
Ez egy hatalmas lehetőség a ci-
vil szervezetek számára, hiszen 
anélkül nyújthat mindenki anya-
gi segítséget az általa támogatott 
szervezetnek, hogy az ténylege-
sen pénzébe kerülne.
Ahogy országosan, nálunk is 
egyre több a beteg, elhagyott, ki-
dobott kutyus. Hogy minél több 
állaton segíteni tudjunk, folyama-
tosan dolgozunk menhelyünk ki-
alakításán, ami a napi kiadásokon 
felül nagy anyagi teherrel is jár.
Szeretnénk a jövőben anyagi le-
hetőségeink bővülése esetén az 
ivartalanítás fontosságára felhív-
ni a figyelmet a gazdiknak nyúj-
tott pénzbeli hozzájárulás útján 
is, hiszen számtalan esetben a 
nem várt szaporulat, a született 
kiskutyák nemes egyszerűséggel 
„kidobásra” vannak ítélve, pedig 

nem ők tehetnek a „Gazdik” fele-
lőtlenségéről.
Kérjük, aki érdemesnek tart min-
ket rá, támogassa munkánkat 
adója 1%-ának részünkre történő 
felajánlásával.

ADÓSZÁMUNK: 
18337426-1-09

Mindenkit biztatunk arra, hogy 
ne hagyja veszni ezt a lehetősé-
get, és ha nem is nekünk, a szá-
mára fontos célért küzdő civil 
szervezet, alapítvány javára ren-
delkezzen.

Berettyóújfalui Kóbor Mancsok 
Állatvédő Egyesület

hirdetés

Személyi jövedelemadó – 1%
Sokan ismerik a lehetőséget, mégis kevesen rendelkeznek szemé-
lyi jövedelemadójuk azon 1%-áról melyet társadalmi szervezetek 
részére ajánlhatnak fel. Berettyóújfalu Város Önkormányzata kö-
telező és önként vállalt közfeladatainak ellátása során is számos 
ilyen szervezetre támaszkodhat. Kérjük, amennyiben még nem 
döntött, segítse az ő tevékenységüket, ezáltal a helyi közszolgálta-
tások fejlesztéséhez is hozzájárulhat.
Szervezet Tevékenység Adószám

Berettyóújfalu Városért  a helyi kulturális örökség
Közalapítvány gondozása 18548169-1-09

Berettyóújfalu Város Sportjáért  verseny- és tömegsport-
Közalapítvány tevékenység támogatása 19128678-1-09

Bihari Múzeumért Alapítvány a Bihari Múzeum szakmai 
 munkájának támogatása 19128544-1-09

Aranytál Közhasznú Alapítvány települési gyermek- és köz-
 étkeztetés támogatása 18554157-1-09

Fúvószenekarért Alapítvány az Ifjúsági Fúvószenekar 
 működésének támogatása, 
 rendezvényszervezés 19124629-1-09

Bihari Népművészeti Egyesület népművészeti, népi ipar-
 művészeti tevékenység, 
 ismeretterjesztés, 
 az Alkotóház működtetése 18542091-1-09

Bihari Szabadművelődési és  kulturális rendezvények szer-
Népfőiskolai Egyesület vezése, felnőttképzés, 
 felnőttoktatás 18560729-1-09

Összefogás Berettyó- település- és közösség-
szentmártonért Egyesület fejlesztő tevékenység 
 Berettyószentmártonban 18996335-1-09

JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!

AMIT KÍNÁLUNK:

- béren kívüli juttatások

- karrierlehetőség

- szakmai fejlődés

- biztos jövedelem

Vállalj szerződéses katonai szolgálatot

a Magyar Honvédségben!

FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet

- betöltött 18. életév

- magyar állampolgárság

- bejelentett magyarországi lakcím

- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

hajdu.toborzo@mil.hu

+36 (52) 314-200

iranyasereg.hu

4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.
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A Bihari Hírlapban megjelenő hirdetések tartalmáért és az 
azokban megjelenő információkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Anyakönyvi hírek
Születés
2021. január

8.  Rusznyák Alíz (Rusznyák Attila – Horváth Dóra)

11.  Király Olivér Róbert (Király Róbert – Szabó Evelin Anita)

2021. február

17.  Veres Alba (Veres Csongor József – Juhász Anett)

Házasságkötés
2021. január

27.  Balogh István – Varga Annamária
27.  Nagy Gergő – Veres Mária
2021. február

3.  Györfi Krisztián – Jóni Alexandra
13.  Nagy András – Vajóczki Andrea
20.  Kovács Ferenc – Erdei Szilvia

Elhunytak
2020. november

22.  Ádány Zoltán (1947.) (Debrecenben halt meg.)

2021. január

12.  Bondár Zoltán (1950.)

16.  Jenei Istvánné (Bujdosó Erzsébet) (1938.)

18.  Papp Sándorné (Balogh Katalin) (1946.)

21.  Kiss András (1942.)

22.  Balogh Sándor (1936.)

24.  Miskolczi Sándorné (Tóth Róza Ilona) (1946.)

27.  Hajdu Miklósné (Ajtai Ibolya) (1971.)

2021. február

4.  Bőr Lajos (1950.)

7.  Nemes Józsefné (Oláh Erzsébet) (1928.)

8.  Balogh Istvánné (Szöllősi Margit Viola) (1946.)

11.  Borza Lászlóné (Juhász Piroska) (1932.)

16.  Kurtán Zoltánné (Papp Teréz) (1941.)

17.  Tikász László (1963.)

22.  Szabó László (1951.)

2021. március

1.  Török János (1964.)

KÖVETKEZŐ
LAPZÁRTÁNK:

2021. március 31.

Nőnap alkalmából

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében

szeretettel és tisztelettel köszöntöm városunk

valamennyi hölgy lakóját.
Muraközi István

polgármester

Megemlékezés A kommunizmus áldozataiért égtek a gyertyák a 
népligeti életfáknál. 1947. február 25-én Kovács 
Bélát a megszálló szovjet hatóságok jogellene-
sen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcol-
ták. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait 
világviszonylatban 100 millióra becsülik, jóval 
többre tehető azonban azok száma, akiket az 
önkényuralom hétköznapi valósága testileg és 
lelkileg megnyomorított. Február végén a több 
tízezer, családjától elválasztott, kényszermunka-
táborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak 
alapján mészárszékre küldött emberekre, az el-
lenállóként mártírhalált halt hősökre gondolunk 
vissza. Ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk 
minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emle-
getjük, amelyet a nemzet kitartása, a szabadság 
iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevé-
ben örömmel osztjuk meg Önökkel a hírt, 
miszerint minden Berettyó Kártya tulajdonos 
számára 2021. december 31-ig meghosszab-
bítjuk a kártya érvényességét. Használják 
a kártyákat 2021-ben is Berettyóújfaluban 
40 partnerünknél, Debrecenben, és az or-
szág több mint 1500 pontján, ahol a Magyar 
Kedvezményhálózat almás matricáját látják. 
Akik még nem vették át kártyájukat, keres-
sék irodánkat a megfelelő járványügyi sza-
bályok betartásával.

Bővebb információkért keressenek
elérhetőségeinken:

www.berettyokartya.hu
https://www.facebook.com/Berettyó-

Kártya-113069512719385
Zsargó Péter ügyintéző: 06307369609

2021. december 31-ig 
érvényes a Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 

pályázatot hirdet Berettyóújfaluban működő 

– kulturális, szociális és egészségügyi, valamint 

sporttevékenységet folytató – társadalmi szerve-

zetek

2021. évi támogatására
A pályázat célja:

Berettyóújfalui székhelyű vagy Berettyóújfaluban 

tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2021. 

évi működési kiadásainak, illetve szakmai tevé-

kenységének támogatása.

A pályázatokat benyújtási határideje:
2021. április 1. (csütörtök) 16 óra.

A nyomtatványok letölthetők

a www.berettyoujfalu.hu honlap

Hírek => Pályázatok => Helyi pályázatok => 

Humánpolitikai Bizottság hatáskörében kezelt 

pályázatok menüpontjából.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Pályázati felhívások 
civil szervezeteknek
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