Kirakat kiállítások
Március 18-tól két hétig a Bihari Népművészeti Egyesület
alkotóinak munkái díszítették
az egykori főutcai könyvesbolt
kirakatát. Ezt követően versek
grafikai megfogalmazását láthatták az érdeklődők Tóth M.
Zsuzsanna grafikus kiállításában április 1-je és 14-e között.
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A Képviselő-testület
döntései márciusban
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Megújult külsővel, számos rendezvénnyel várja vissza
fellépőit és a szórakozni vágyókat a Parola Pinceklub
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Márciusban született döntés intézményi térítési díjakról, közbeszerzési eljárásról, ingatlan értékesítésről. Elfogadásra került a rendőrség, a tűzoltóság,
a polgárőrség, a városgazda elmúlt évi
tevékenységéről szóló beszámoló is,
ahogyan a Berettyó Kulturális Központ
2020-as évi munkájáról szóló előterjesztés is.

Tojásfával várták
a húsvétot
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Négyféle vakcinával
oltanak a kórházban

3

A pinceklubban zajló munkálatok már befejeződtek. A klub átadásra, és a
szórakozni vágyók fogadására kész. A járványügyi korlátozások okán azonban még nem nyithatja meg kapuit a Parola Pinceklub. A művelődési ház
szervezésében – a tervek szerint – az átadást követően 12 koncertnek ad helyszínt a pinceklub.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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A Képviselő-testület döntései márciusban
Márciusban született döntés intézményi térítési díjakról, közbeszerzési eljárásról, ingatlan értékesítésről.
Elfogadásra került a rendőrség, a
tűzoltóság, a polgárőrség, a városgazda elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló is, ahogyan a Berettyó
Kulturális Központ 2020-as évi munkájáról szóló előterjesztés is.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Képviselő-testület és bizottságai továbbra sem tartanak ülést, – a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet
1§-a értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46§ (4) bekezdése alapján – helyettük a
polgármester hozza meg a szükséges döntéseket. A Képviselő-testület és a bizottsági tagok
részére eljuttattuk az előterjesztéseket. A hozzám visszaküldött – többségében támogató –
vélemények alapján hoztam meg a szükséges
döntéseket.
Március hónapban született döntés a nevelési, oktatási, szociális intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról. A
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében a kormány döntött arról, hogy az intézményekben
a nyújtott szolgáltatásokért megállapított díj
mértéke 2021. december 31-ig nem lehet magasabb, mint a rendelet hatálybalépését megelőző napon (2020. december 18.) hatályos és
alkalmazandó mértéke. Ennek értelmében az
elfogadott rendeletünk az intézményi térítési
díjak a 2020-ban érvényes díjakkal azonos
mértékben kerültek megállapításra, vagyis
egyik intézményünk esetében sem került
sor a térítési díjak emelésére.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata korábban sikeres pályázatot nyújtott be „Leromlott városrész rehabilitációja” tárgyában.
Az elnyert pályázatot követően közbeszerzési
eljárást folytattunk le. A beruházás két helyszínen valósul meg:
1. rész műszaki tartalma: Berettyóújfalu,
Csalogány u. 10. szám alatti ingatlanon 6
lakásos bérlakás korszerűsítése

2. rész műszaki tartalma: Berettyóújfalu, Nefelejcs u. 45. szám alatti ingatlanon
Roma Önkormányzat irodahelyiségének,
közösségi térnek helyt adó épületének felújítása.
Az ajánlatok bírálatának eredményeképpen megállapítást nyert, hogy mindkét rész
ajánlattételi körben a Labert Hungary Kft.
ajánlata az összességében legelőnyösebb. A
legjobb ajánlat is magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, így fedezethiány mutatkozik, ezért ajánlatkérői döntés szükséges a
többletforrás biztosításáról. A döntés értelmében a Képviselő-testület az eljárás eredményesnek nyilvánítása érdekében az építési
beruházáshoz 16.813.688 Ft + ÁFA hiányzó
fedezetként felmerülő összeget önerőből az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből
biztosít.
A fenti előterjesztésből is jól láthatóan kirajzolódik egy trend a 2014-2020 Uniós Pénzügyi Ciklus által finanszírozott pályázatok
kapcsán, miszerint jelentős emelkedés mutatkozik az építőipari árak vonatkozásában, így
a kivitelezéshez már nem elegendőek a korábban elnyert támogatási összegek. A pályázatok ugyanakkor rögzítik a műszaki tartalmat,
amitől eltérni nem lehet, így a beruházások
megvalósításához szükség van önerőre is.
A korábban elfogadott költségvetési rendeletünk 18.000.000 Ft-ot rendelt a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe. A Humánpolitikai
Bizottság a keretösszeg felhasználására pályázatot hirdetett a támogatható szervezetek
részére.
Március hónap a Képviselő-testület munkaterve szerint a beszámolók hónapja. A Képviselő-testület, valamint a bizottságok tagjai
beszámolót kaptak a Berettyóújfalui Polgárőr Egyesülettől, a város közbiztonsági helyzetéről, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkájáról, a Berettyóújfalui Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, valamint a városgazda 2020. évben végzett munkájáról. Valamennyi szervezet beszámolóját elfogadtuk.
Elfogadtuk a Berettyó Kulturális Központ
2020. évi munkájáról szóló beszámolót és a
2021. évi munkatervét.
Elfogadtuk a város 2021. évi közbeszerzési
tervét.
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be köz-

ponti költségvetési forrásból megvalósuló,
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha felújítására.
A támogatás maximális mértéke a települési
önkormányzat adóerő-képessége alapján 75%.
A maximum támogatási igény 60.000.000 Ft
lehet a mi esetünkben.
Projekt összköltsége: 85.268.298 Ft
Támogatás összege: 60.000.000 Ft
Önerő:
25.268.298 Ft
A fentieknek megfelelően az önkormányzat
tulajdonában álló – a Kossuth u. 33. sz. alatti – KÖSZI Diétáskonyha kapacitásbővítése,
valamint fejlesztése valósulna meg.
Eredményes volt a korábban meghirdetett –
az Önkormányzat tulajdonában álló beret�tyóújfalui 979/2 hrsz.-ú, 4100 Berettyóújfalu,
Kossuth u 35. sz. alatti, 6258 m2 nagyságú kivett kollégium és udvar művelési ágú ingatlan
– értékesítésére kiírt versenytárgyalás. A versenytárgyaláson az Agro-Sziklai Kft. nevében
Sziklai László tett ajánlatot 100.700.000 Ft +
ÁFA összegben. Az Önkormányzat mostani
döntése az ingatlan értékesítéséről, és az elkészülő adásvételi szerződés aláírásáról szól.
A vevő tájékoztatása szerint az ingatlanon
jelentős fejlesztést kíván megvalósítani. Terveik szerint – a szomszédos középiskola
épületéhez hasonlóan – tetőtér ráépítésével,
környezetbe illeszkedő átalakítással, esztétikus megjelenésű társasházi lakások kerülnek
kialakításra.
Új, eddig a településen hiányzó szociális
szolgáltatás bevezetéséről döntöttünk. A
Népkonyha szolgáltatás már igen sok településen nyújt lehetőséget a rászorulóknak napi
egyszeri melegétel biztosításáról. A szolgáltatásról bővebb tájékoztatást adunk.
Dr. Kin Ágnes gyermekorvos 2021. március
10. napján írt levelében bejelentette, hogy
2021. szeptember 1-jével nyugdíjba szeretne vonulni, ezért az Önkormányzattal kötött
feladat-ellátási szerződését 2021. augusztus
31. napjával fel kívánja mondani. A Testület
döntése értelmében elfogadjuk a szerződés
felmondását.
Ezeken kívül lakhatási települési támogatás
ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában, valamint lakáshoz jutók helyi támogatása ügyében benyújtott kérelmekről is döntöttünk.
Muraközi István
polgármester

Tisztelt Berettyóújfaluiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a kormány korábban döntött arról, hogy a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a
hazai tulajdonú mikro-, kis-, és közepes vállalkozások iparűzési adóterheit 50%-os mértékben csökkenti, azaz ez az összeg a vállalkozásoknál marad. A kormány a 25.000 fő alatti
települések részére kompenzációt nyújt kieső
bevételeik pótlására. Az iparűzési adóbevételek ez évi befizetéseit összevetettük a tavalyi
év azonos időszakával.
2020. március 31-ig befizetésre került
262.579.000 Ft.

Ebben az évben 1230 adózó kérte – nyilatkozatuk alapján – az adó mérséklését 75.921.440
Ft összegben.
Ennek ellenére 2021. március 31-ig az önkormányzat számlájára 250.831.000 Ft utalása
történt meg, amiből jól látható, hogy a lemondások 75.000.000 Ft-ot is meghaladó összege
ellenére mindösszesen 12.000.000 Ft-tal kevesebb iparűzési adó folyt be.
Ez azt jelenti, hogy a városunkban működő
vállalkozások sikeresen átvészelték a járvány
első és második hullámát, hisz a bevallások

alapján jóval nagyobb bevételre tettek szert,
mint egy évvel ezelőtt. A kormány döntése
értelmében ezt az összeget ugyanakkor vállalkozásuk stabilizálására, vagy munkavállalóik
megtartására fordíthatják. Az Önkormányzat
pedig továbbra is biztonságosan üzemeltetheti
a várost, és – bár továbbra is fegyelmezett gazdálkodásra van szükség – szó sincs ellehetetlenülésről, csőd közeli helyzetről.
Hajrá Berettyóújfalu!
Muraközi István
polgármester
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Négyféle vakcinával oltanak a kórházban
Intézményünkben 2021. január 6-tól
oltunk a koronavírus elleni vakcinákkal. Első körben – az oltási tervnek
megfelelően – az egészségügyi dolgozókat, majd a szociális otthonokban lakókat mobil oltócsoportokkal,
illetve a háziorvosok által beküldött
lakosságot oltottuk be.
A könnyebb megközelíthetőség, és a zsúfoltság elkerülése érdekében a szakrendelő
épülete mellett további négy oltópontot alakítottunk ki az időközben elkészült, eredetileg
a fogvatartottak elkülönített elhelyezésére
szolgáló épületben.
Fontos hangsúlyozni, hogy az oltási tervnek
megfelelően az Operatív Törzs, illetve az Országos Oltási Munkacsoport által meghatározott lakossági körnek eddig Pfizer, Moderna,
AstraZeneca és Szputnyik oltóanyaggal történt az immunizálása. Az oltásra beküldhető

betegek listáját a háziorvosok kapják meg,
erről a listáról kell kiválasztaniuk a beküldendő személyeket. A kórház kijelöli a háziorvosok részére biztosított idősávot, a beoltandók személyi összetételére semmilyen
ráhatása nincsen.
Intézményünkben az egészségügyi dolgozók
túlnyomó többsége már védettnek mondható.
Ez különösen fontos a járvány harmadik hullámának továbbra is emelkedő trendjét figyelembe véve.
Köszönjük a lakosság, az oltakozók együttműködését. Célunk, hogy minél gördülékenyebb és biztonságosabb legyen az oltás.
Ezért továbbra is mindenkit arra kérünk, a
kiadott időpontra érkezzenek, a várakozás
közben tartsák be az általános szabályokat, és
amennyiben tehetik, az otthon előre kitöltött
nyilatkozatokkal érkezzenek.
Bízunk abban, hogy közös együttműködésünkkel mihamarabb elérjük a megfelelő lakossági átoltottsági szintet, és életünk óvatos

lépésekkel ugyan, de visszatérhet a megszokott kerékvágásba.
Addig is tartsák be a rendelkezéseket, és a
személyes védekezésben mindenki tegye
meg, amit megtehet: viseljen maszkot, tartsa a védőtávolságot, és kezét minél többször
mossa, illetve fertőtlenítse!
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató, Gróf Tisza István Kórház

Süteménnyel kedveskedtek a kórházi dolgozóknak
Édes és sós aprósüteménnyel kedveskedtek azoknak a kórházi dolgozóknak, akik már hosszú ideje a frontvonalban harcolnak a koronavírus
ellen városunkban.
A finomságokat Tarsoly Attila, Körösszegapáti polgármestere, valamint Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő március 25-én adta át
a Gróf Tisza István Kórház munkatársainak.

– Úgy gondoltuk, valami csekélységgel honorálnunk kell azt az áldozatos munkát, amit az
egészségügyi dolgozók nap mint nap végeznek
– fogalmazott Vitányi István.
A friss süteményeket a Körösszegapátiban
közmunkaprogramban dolgozó háziasszonyok
készítették. Tarsoly Attila polgármester úgy fogalmazott, a jelképes ajándékkal az oltóponton
és az intenzív osztályon tevékenykedő munkatársaknak szerettek volna köszönetet mondani a
napi 24 órás szolgálatért, munkáért.
SzSzM

Megújult a Parola Pinceklub
Januári számunkból értesülhettek
róla olvasóink, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi
Irodalmi Múzeum közös pályázatának köszönhetően 8 millió 900 ezer
forint összegű támogatást nyert el a
Parola Pinceklub.
Elsődleges cél a könnyűzenei koncerthelyszín
elavult elektromos hálózatának teljes körű
cseréje volt. Emellett lehetőség nyílt a belső
nyílászárók cseréjére, biztonsági kamerarendszer kiépítésére, és állványos kézfertőtlenítő

adagolók beszerzésére. A felújítás során beépített hangszigetelő paplan és gipszkarton
használatával mostantól lehetőség van egyidejűleg rendezvényt tartani a klub színpadán,
és a felette található színházteremben is. A
Berettyó Kulturális Központ önerőből új PVC
padló, illetve függönyök beszerzéséhez is hozzájárult. A hely átadására a jelenleg érvényben levő korlátozások feloldásával kerül sor,
előreláthatólag idén 12 koncertnek ad majd
helyszínt a pinceklub. A tervek szerint a Parola Pinceklub korszerűsítése hozzájárulhat a
környékbeli fiatalok helyi programokra történő bevonzásához.
B.E

Húsvéti tojásfa

Kirakat kiállítások

Ebben az évben április 4-ére és 5-ére esett
húsvét, Jézus feltámadásának, az emberiség megváltásának ünnepe. Ebből az alkalomból a Nadányi Zoltán Művelődési Ház
munkatársai a Tardy úti ügyvédi iroda előtt
található fát választották a város tojásfájának. A tojásfát, valamint a körülötte lévő
bokrokat számos tojás és virág díszítette,
melyek között akadt jó néhány saját készítésű alkotás is.
SzSzM

Az átadást követően – előreláthatólag –
12 koncertnek ad helyszínt a pinceklub

nyoznak a közösségi alkalmak, emiatt nagyon
várják az újbóli élő találkozásokat és prograKocsis Csaba képeit követően március mokat.

18-tól két hétig a Bihari Népművészeti Egyesület (BNE) alkotóinak munkái
díszítették az egykori főutcai könyvesbolt kirakatát. A „Csak tiszta forrásból” címet viselő kiállítás rendkívül
sokszínűre sikeredett, hiszen számos
téma és technika volt jelen a tárlaton.

Kolozsvári István, a BNE elnöke azt mondta,
ezzel a kis tárlattal életjelet akartak adni magukról, hogy léteznek és működnek. Emellett
beszélt arról is, minden egyesületi tagnak hiá-

Versek képekben

Versek grafikai megfogalmazását láthatták
azok az érdeklődők, akik megtekintették Tóth
M. Zsuzsanna grafikus kiállítását április elején.
A „Versek képekben” című tárlat a költészet
napja mellett a húsvéthoz is kapcsolódott.
Tóth M. Zsuzsanna számára a lírai megfogalmazás adja az egyik legnagyobb inspirációt az alkotás során. – Mindenre, amit „átszűrök”, ami „átmegy” a lelkemen, találok verset, valamint olyan
megfogalmazást, ami jobb, mint az enyém, és
ahhoz csatlakozom – mondta.
SzSzM
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A Bihari Hírlap mostani lapszámában lehetőséget biztosít az önkormányzat képviselő-testületének tagjai számára,
hogy írjanak az elmúlt időszakban elvégzett munkájukról, a körzetükben megoldott, vagy éppen még megoldásra
váró problémákról is. Az újságban egyenlő esélyt és azonos feltételeket adtunk a megjelenéshez. A következő oldalakon azon képviselők írásait olvashatják, aki éltek a lehetőséggel.

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019-es helyhatósági választásokon „újonc
képviselőjelöltként” mérettettem meg magam
abban a reményben, hogy a körzetemben élők
bizalmukkal megtisztelve lehetőséget adnak
számomra, hogy 2024-ig bizonyítsam, méltó
vagyok erre a felelősségteljes megbízatásra. Elsőként engedjék meg, hogy köszönetet mondjak
mindenkinek, aki élt a demokrácia által biztosított jogával, és elment szavazni. Kérem önöket, éljenek a jövőben is ezzel a lehetőséggel!
Az azóta eltelt mintegy másfél évben – ígéretemhez híven – lelkiismeretesen, lehetőségeimhez
mérten mindenki szavára, minden problémára odafigyelve végzem képviselői munkámat,
egyaránt megfontolva a baráti jótanácsokat, és
az építő jellegű kritikákat, intelmeket.
Választókörzetem – amely jelentős részben
lefedi városunk központját – az utóbbi időben
nagy átalakuláson, fejlődésen ment át. Ezek közül is kiemelkedik a „Berettyóújfalu, az egészséges zöld város” projekt, mely az Európai Re-

gionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi
költségvetési forrásból valósult meg mintegy
700 millió forint értékben. A fejlesztés kiemelt
területe a városközpont zöldövezeteinek rekonstrukciója volt, továbbá aktív rekreációs területek kialakítása és fejlesztése, többek között
tanösvények, futópálya, szabadtéri kondipark,
játszóterek, sétány, illetve kerékpártárolók kialakításával. Részben önkormányzati forrásból
sikerült megvalósítani több park közvilágításának kiépítését, a kötelezően vállalt parkosítás
folytatatását, és reményeim szerint a térfigyelő kamerarendszer kialakítása is megtörténik
még idén az újonnan átadott pihenőövezetekben. Nagy örömömre szolgál, hogy az itt élők
környezete is nagyban átalakult, ezáltal egy
élhetőbb, kellemesebb, szebb környezetben
tölthetjük el mindennapjainkat. Természetesen
nem szabad megelégednünk ennyivel, hisz én is
tudom, még rengeteg megoldandó feladat, jövőbeli fejlesztés szükséges ezen a téren is.
Szintén örömteli dolog, hogy több – jelenleg is
zajló – beruházás folyik választókörzetemben:
megújul, bővül a József Attila utcán található
bölcsőde, melynek célja az ellátás színvonalának emelkedése, valamint az, hogy még inkább
megoldott legyen a kisgyermekek mindennapi
kültéri mozgásának biztosítása, javuljon az
intézmény játszóeszközökkel való ellátottsá-

ga, növekedjen a gyermekek udvari biztonsága. Ezzel az építkezéssel párhuzamosan zajlik
(szintén a József Attila utcában) az Inkubátorház építése, melynek célja az abba betelepülni
szándékozó vállalkozások részére az inkubációs időszak alatt biztosított infrastrukturális
háttér megteremtése, valamint az iparfejlesztéshez kapcsolódó inkubációs szolgáltatások
biztosítása, mely induló, és legfeljebb három
éve működő tőkeszegény vállalkozások támogatását teszi lehetővé Berettyóújfaluban.
Mindezen örömteli hírek mellett úgy gondolom,
a testületi és a bizottságban zajló munkából is
tevékenyen kiveszem a részem, városunk fejlődését, az itt élők jólétét prioritásként kezelve.
Kiss Tamás
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

Tisztelt 2-es körzetben lakó választópolgárok!

Az Önök szavazatai alapján 2019 októbere óta
vagyok a körzet önkormányzati képviselője. Az
elmúlt egy évben igyekeztem minél jobban belemélyedni az önkormányzati munkába, az
önkormányzati rendszer megismerésébe, valamint lehetőségek feltárásába.
Az elmúlt időszak hasznos tapasztalatszerzés
volt számomra, több tucat körzetbeli lakóval
ismerkedtem meg, és igyekeztem legjobb tudásom szerint segíteni nekik. A problémák
sokrétűek, több esetben valóban önkormányzati szintű problémamegoldást igényelnek, de
voltak olyan megkeresések, amelyek jegyzői,
bírósági vagy éppen földhivatali ügyintézésre
szorultak.
A körzet legnagyobb beruházásai lassan mind
elkészülnek, a Bihar Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár épülete, a múzeum új
kiállításainak elkészítése, a Zsinagóga épületének felújítása, valamint a református templom külső felújítása. Legyünk büszkék az elért
eredményekre, és vigyázzunk az épületekre,

aki teheti, tekintse meg ezeket személyesen is!
Megoldást igénylő problémákból is akadnak a
körzetben, legnagyobb fajsúlyú az utak szilárd
burkolattal történő borítása. A problémát tudjuk, tapasztaljuk, így folyamatosan megoldási
lehetőségeket és pályázati forrásokat keresünk.
Mindezek mellett igyekszem figyelni az önkéntesség fontosságának hangsúlyozására, és
olyan dolgokra is, amik könnyen megoldhatóak. Ilyen volt a Bocskai-Bessenyei utca sarkán
lévő – évek óta felvert – kb. 1 m2-es járdalap
újraöntése, amelyet saját kezűleg, betonozásból kimaradt anyaggal csináltam meg, vagy
ilyen volt a lakossági kezdeményezésre, általam
megszervezett hulladékgyűjtő akció, ahol közel 20 fővel az Agancs utcát, és annak környékét
tisztítottuk meg az eldobált szeméttől. Ezúttal
is köszönöm a lakosság és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét! A körzetben
a lomtalanítást követően ottmaradt szemetet
a város segítségével néhány nap alatt eltávolítottuk. A Bessenyei utcán is rendeződött az
évek óta használatlan, romos épületek sorsa.
A Bocskai-Árpád utca, a Szillér-Hétvezér utca
és az Árpád-Dobó utca kereszteződését is segítők bevonásával, önkéntes munkában tettük
biztonságosabbá belátást akadályozó fák gal�lyazásával.
A Szillér-csatorna szennyvízzel történt keve-

redését is sikeresen megoldottuk, a probléma
igen sokrétű, illetve mélyen, a föld alatt nehezen hozzáférhető volt, de a szakemberek és a
városüzemeltetés segítségével elhárítottuk azt.
Több faültetésben is részt vettem, valamint általam szervezett programokon gyerekekkel is
ültettünk fákat a környezettudatosság jegyében. Terveim szerint ebben az évben ezt tovább
folytatjuk, hiszen Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Természetbarát Egyesület
összefogásával jelenleg is közel 60 darab fa
várakozik elültetésre, melyekből a 2-es körzetbe is jutni fog.
Bármilyen kérés, kérdés vagy probléma esetén a továbbiakban is állok rendelkezésükre,
keressenek bizalommal!
Csarkó Imre
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)
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Tisztelt Berettyóújfalui Lakosok!
A berettyóújfalui 3. sz. választókörzet önkormányzati képviselőjeként szeretném Önöket
tájékoztatni az elmúlt másfél év eredményeiről,
és az elkövetkezendőkben végzendő feladatokról. A járvány megjelenésének elején személyesen vittem a választókörzetemben élő idősebb
lakosoknak szájmaszkot. Így tudtam tudomást
szerezni arról, kinek milyen formában tudunk
segíteni. Több egyedül élő, vagy egészségi okból otthonát elhagyni nem tudó idős embernek
vásároltam be, szereztem be gyógyszert, jeleztem a családsegítő szolgálat felé, illetve szerveztem meg az otthoni, telefonon történő megrendelés esetén házhozszállítást. Aki igényelte,
próbáltam az informatikai eszközök használatát megtanítani ahhoz, hogy családtagjaikkal
tudják a napi kapcsolatot tartani. Meg kell
mondjam: a mi Időseink igazi hősök! Ahogy
bátran állnak a feladatok elé, biztatnak és féltenek bennünket, fiatalabb generációt.
Több család esetében nyújtottam kisebb-nagyobb anyagi, tárgyi segítséget mindennapjaik
megkönnyítése érdekében. A 2019-es önkor-

mányzati választásokat követően egy tervezetet készítettem, melyet átadtam Polgármester
Úrnak. Kiemelkedően fontosnak tartottam
gyalogjárdák felújítását, elkészítését annál is
inkább, mert idős, rokkantkocsis személyek
közlekedési gondjait orvosolnánk vele. Négy
helyen kértem a meglévő oszlopokra világítótestek felszerelését, ingatlanok elől csapadékvíz elvezetésének megoldását, magasabb műszaki tartalmú út elkészítését.
Igényeltem – a lakosok jelzései alapján – facsemetéket, melyek elültetését és gondozását az
ingatlantulajdonosok szívesen vállalták volna.
Szerettem volna, ha a városban közlekedő helyi
járat autóbusza – a Csendes temető közelsége
miatt is – a Budai N. A. utca - Rákóczi utca Gróf Tisza István Kórház útvonallal kibővülhetett volna. Az Akácos, Batthyányi és Bem utca
áldatlan állapotának megszüntetését is szerettem volna elérni. Mivel 2020-ban több feladat
megvalósítása elmaradt, bízom abban, hogy
az idei évben nagyrészük teljesíthetővé válik.
Jelen pillanatban a város költségvetésébe már
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be van tervezve a járdák, a világítótestek, és a
magasabb műszaki tartalmú út költsége. 2020ban körzetemben több helyen történt a belvíz
elvezetésére irányuló munkavégzés.
A város pályázaton nyert összegéből felszámolásra került a Csalogány utca mellett lévő illegális hulladéklerakó hely, ahol – legnagyobb
sajnálatomra – egy hét elteltével már újra megjelentek a szemétkupacok. Számos alkalommal
kértek segítséget közvilágítás meghibásodása,
út melletti fák gallyazása, illegálisan lerakott
hulladék elszállíttatása, valamint a lakatlan
ingatlanok előtti, közterületeken lévő gaz-fű lekaszáltatása miatt. Több esetben hivatali ügyintézéshez kértek segítséget, nyomtatványok
beszerzése, stb. iránt.
Bízom abban, rövidesen személyesen is találkozhatunk, de addig is kérem, bármilyen okból
keressenek a nagyistvanne@berettyoujfalu.hu
e-mail címen, vagy a 06-20/376-7184 telefonszámon.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Nagy Istvánné
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

Tisztelt Választópolgárok!

Az elmúlt időszakban a körzetünket érintő beruházásokról, fejlesztésekről tudok most beszámolni Önöknek, Nektek. Fontos lépés, hogy új
ipari parkot alakítottunk ki, ami új vállalkozásoknak otthont adva hozzájárul a munkahelyek
számának növekedéséhez. Egy régi adósságot
törlesztünk azzal, hogy a Péterszegi út és a körforgalom között gyalogos és kerékpáros közlekedésre is alkalmas útszakasz épül, ami végre
biztonságos és szabályos közlekedést biztosít
az ott élőknek. A kétoldali buszöböl kialakítása a Péterszegi úton is egy nagyon régóta várt
fejlesztés. Nagyon örülünk a kerékpárút kialakításának szintén a Péterszegi úton a város határáig, amely lehetővé teszi a kerékpárosoknak,
sportolni vágyóknak a biztonságos közlekedést
az autóút mellett, melynek az újraaszfaltozása
– az autópálya kivitelezőjének ígérete szerint –
ugyancsak megvalósult.

Megkezdtük az útalapos utak tavaszi karbantartását, ami némileg javítja az utak állapotát.
Fejlesztési források függvényében igyekszünk
minél nagyobb hangsúlyt fektetni erre a feladatra. Szintén komoly előrelépés, hogy korszerű,
energiatakarékos közvilágítási lámpatestek kerültek a régiek helyére. Külön öröm számomra,
hogy mindezt helyi vállalkozó a körzetünkben
működő üzemében állította elő. Az üzem munkát és megélhetést biztosít több helyi lakosnak,
akiknek a keze munkája nyomán örülhetünk
most a korszerűsített közvilágításnak.
Bár sok vitát váltott ki a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ építése, a létesítmény ma a járvány elleni védekezéshez nyújt
nagy segítséget. A nemzetközi főút, valamint
a Herpály és Lőtér utcák kereszteződésében
jelzőlámpás csomópont épült ki. Ez pedig elősegíti azt, hogy a kormány döntése értelmében
a lőtér mellett új honvédelmi sportközpont létesül, mely otthont ad több, a hazafias nevelést és
a sportolást egyaránt szolgáló tevékenységnek.
A képviselői alapom felhasználásakor képviselőtársaimmal együtt azokra gondoltunk, akik
ebből jelentősen kiveszik a részüket, így azt
a védekezéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk. A pandémia első hullámában

pedig személyesen vittem el a körzetben élő
65 év feletti polgároknak az önkormányzat
által beszerzett szájmaszkokat. Kérem, ezután
is viseljenek maszkot, kerüljék a felesleges
érintkezést, tartsák be a másfél méteres távolságot egymástól, ahol lehet, és regisztráljanak
a védőoltásra, mert csak az segít legyőzni a
pandémiát, amely megváltoztatta a világunkat.
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!
Keressenek, hívjanak a 06-70/519-1121-es számon, illetve írjanak a nagylaszlocsaba@gmail.
com e-mail címre.
Továbbra is számíthatnak rám!
Nagy László Csaba
a 4-es számú körzet képviselője (Fidesz-KDNP)

Tisztelt 5-ös körzetben lakó polgártársaim!

Több mint egy év eltelt már a 2019. októberi
helyhatósági választás óta, mióta a polgármesteri tisztség betöltése mellett – az Önök
támogatásával – a körzet önkormányzati kép-

viselője is lehetek. Akkor azt az ígéretet tettem, hogy rendszeresen beszámolok Önöknek
a körzetben végzett munkámról. A Bihari Hírlap hasábjain a polgármesteri munkámról már
számot adtam, most pedig összefoglalom, milyen eredményeket értünk el közösen az elmúlt
bő egy év alatt. Természetesen a koronavírusjárvány jelentősen megváltoztatta terveinket,
korlátozta lehetőségeinket, de az alábbi felsorolásból látható, sok minden történt a körzetben ennek ellenére is.
- Folyamatos a körzet közterületeinek rendbetétele, zöldfelületeinek – különös tekintettel a
Tardy utcai temető – karbantartása.

- A Szillér csatorna medertisztítása rendszeresen megtörténik.
- Korszerű, LED-es közvilágítási lámpatestek
felszerelése a körzet valamennyi utcájában.
- A körzet valamennyi 65 év feletti lakójának
térítésmentesen maszkot készítettünk, és azt
el is juttattuk hozzájuk.
- A 2020. évi képviselői alapomat – 250.000 Ft
– az önkormányzat intézményei részére ajánlottam fel, melyből a járvány elleni védekezést szolgáló felszereléseket vásároltak.
- A Népliget utcán a 30 km-es sebességkorlátozásra figyelmeztető készülék felhelyezése.
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- A Tardy utcai hársfasor rendbetétele, a gyalogos közlekedést és parkolást segítő útkiegyenlítés.
- Aszfaltozás a Herpály utcában.
- Biztonságos – forgalomirányító fényjelző készülékkel ellátott – csomópont kialakítása a
Herpály utca és a 42. sz. főút kereszteződésében.
- Fásítás a körzetben.
- Szemétszedés a Népligetben a KözépFölde
Egyesület szervezésében.
- Elkezdődött a Bihar Termálliget gyógyászati
célú fejlesztése.
- A Csónakázó tó vízfelületének tisztítása,
medrének kotrása, a népligeti játszótérnél
árnyékoló építése.
- A piac átépítésének tervei elkészültek, azokat hamarosan bemutatjuk Önöknek, és
kezdődik a felújítás, valamint új vásárcsarnok építése.
- A Nadányi Zoltán Művelődési Házban található Parola Pinceklub felújítása.

- A Református EGYMI fenntartásában működő óvoda kezdte meg működését sajátos
nevelési igényű gyermekek részére a volt
kórházi bölcsődében.
- A kórházi teniszpályák megközelítésének
kialakítása a Tardy utcáról, valamint parkolók kialakítása.
- A kórházi lakótelepek, és a református
EGYMI közvetlen megközelítése a Herpály
utcáról.
Tisztelt Polgártársaim!
Látható, hogy 2021-ben a legtöbb erőnket a
koronavírus-járvány elleni védekezés kötötte le. Szűkös anyagi lehetőségeink mellett
megpróbáltuk a lehető legtöbbet megtenni
azért, hogy jó legyen itt élni. Természetesen sok még a tennivaló. Ígérem, a következő években még több munkával, még több
eredményről tudok Önöknek beszámolni.
Arra kérem, segítse közös munkánkat azzal, hogy elmondja a körzettel kapcsolatos
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véleményét, javaslatát a murakoziistvan@
berettyoujfalu.hu e-mail címen, vagy a
facebook.com/Muraközi István oldalon.
Mindenkinek jó egészséget, vigyázzunk egymásra!
Muraközi István
(Fidesz-KDNP)

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam Önöket az elmúlt időszakban a körzetünkben történt fejlesztésekről, azok várható
hatásairól, illetve az idei esztendőt érintő, tervezett beruházásról. Tavaly megtörtént a déli
ipari park útjainak újraaszfaltozása, melyek –
köszönhetően az egyre növekvő használatnak
– igencsak megviselt állapotban voltak. Bízunk
benne, ez még jobban inspirálja az itt működő
vállalkozásokat kapacitásuk növelésére, hiszen
a tőlük származó iparűzési adó bevétel a város
működése szempontjából stratégiai fontosságú.
Mint a városban mindenhol, nálunk is befejeződött a közvilágítás korszerűsítése, mely
amellett, hogy magasabb műszaki tartalommal
rendelkezik, a mai kor igényeinek megfelelően
jelentős rezsicsökkentést is jelentett a városnak.
Külön öröm számomra, hogy a gyártást és a ki-

vitelezést is helyi vállalkozás végezte.
Hosszú évek után befejeződött a Téglaparti temető bekerítése, ezzel évek óta adós volt a város a szeretteikhez kilátogató embereknek.
Az idei esztendőben a körzet, és az intézményt
igénybe vevő családok számára fontos beruházás a Széchenyi Óvoda egyik csoportszobájának, illetve vizesblokkjának felújítása lesz,
melyre a 2021. évi költségvetésünkből 6 millió
350 ezer forintot különítettünk el. Ezáltal az ide
járó gyerekek egy teljesen megszépült, új környezetben tölthetik majd az ovis napjaikat.
Tervben vannak természetesen a járdaépítések,
a körzet útjainak folyamatos javítása, a tavaszi
javítási munkák már folynak. Természetesen a
végső cél, hogy minden utca szilárd burkolatú
legyen a körzetben, ehhez még el kell telnie
egy kis időnek. Sajnos a világjárvány felülírta

a terveket, a városnak is alkalmazkodni kell a
kialakult helyzethez mind a működést, mind a
fejlesztéseket illetően.
Forrásaink egy részét erre az új kihívásra kellett átcsoportosítani. A körzetben élő 65 év feletti polgárokhoz is eljuttattuk az önkormányzat által vásárolt szájmaszkokat, a legutóbbi
képviselői alapomat pedig magam is a járvány
elleni védekezéshez szükséges beszerzésekre ajánlottam fel, melyből az óvodákban és a
közétkeztetésben dolgozók részére vásároltunk
eszközöket. Kérem, a továbbiakban is vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Üdvözlettel:
Nagy István Örs
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

3000 KARAKTER

autót vett a város, DE miért, DE mikor? Parkosítás, futópálya építés, területrendezés történt,
DE hol, DE mennyiért? A repülőtér után immár ismét eladta a város az egyik legértékesebb
ingatlanát, DE mennyiért, DE milyen körülmények között? Szép új térburkolat épült, DE
pocsolyában járunk kicsit kijjebb? Pörögnek az
építőipari jellegű munkák a város megrendelésében, DE sorra zárnak be az üzletek, DE szinte
minden második üzlethelyiség üres? Mindenkire egyformán érvényesek a játékszabályok, DE
vannak még egyformábbak? Megkapjuk a kórt,
DE hallgatunk, amíg lehet? Ígérünk járdát,
ároktisztítást, padkarendezést, DE nem lesz
belőle semmi? Mindenre – is – pályázunk, DE
arra, ami igazán kellene, nem lehet? Van pályázati kiírás útra, DE nem nekünk szól? Minden
nagyobb projekt központi irányítás alatt van,
DE mi helyiek érezzük ennek hátrányait, DE ez
azért jó így? Lassan mindent elvesznek az önkormányzatoktól anyagilag, jogkörök szerint,
DE ezt a mi érdekünkben? Központilag tudják,
mi kell nekünk, DE mi nem? Megszorítások

történnek a járvány miatt, DE furcsa dolgokra
futja? Kötelező a maszkviselés, DE maszk az
sokáig nincs? DE majd csináltat a polgár magának, esetleg a helyi képviselő. Sorra szegényednek el a kis helyi kereskedők, szolgáltatók,
DE kaszinózni lehet, DE a multinál még akciós
a televízió és a nikkelezett pillempánty? Hogy
ez nem helyi sajátosság? Nem, DE! Az Országgyűlésben minden meg van szavazva? Igen, DE
minket ez nem érdekel. „Jóvanazúgy.” Rendszerszintű a probléma, DE hagyjuk a csudába.
„Jóvanazúgy.” A rendszerváltás után harminc
évvel. Jól van az úgy? Nem lehetne ezeket a
fránya DE szavakat nélkülözve megélni a közéletet? DE! Higgyük el, hogy a vezetőnek és a
polgárnak is sokkal jobb lenne a közérzete ezek
nélkül! Végül minden tiszteletem az állampolgáré, aki elviseli a nehézségeket, de különösen
az egészségügyi dolgozóké, akik működésben
tartják az egészségügyi rendszert, és kezelnek
minket, ha kell, harcolnak értünk. Köszönöm!
Körülbelül ennyi 3000 karakter.
Szántai László

Ennyi jut egy képviselőre egy évben a Bihari
Hírlap hasábjain. Nem volt haszontalan a szerkesztőséggel történő levelezésem, mert megérkezett a korábban emlegetett értesítés, hogy
ekkora terjedelemben írhat egy-egy képviselő a
lapba, plusz két fényképet küldhet. 3000 karakter. Mennyi ez? Egy géppapír oldal viszonylag
nagy, 14-es betűnagysággal. Évente egyszer.
(Végül is a város által fenntartott közszolgálati
lap, nehogy már a képviselő csak úgy írogasson
bele!) Mit lehet leírni ennyi helyen több mint
egy év elemzéseként? Alig valamit. A szépet és
jót szócséplés lenne, mert azzal tele van a lap
egyébként is. Kritikus elemzéseket helyhiány
miatt kibontani lehetetlen. Csak összelapátolni lehet szavakat, mondatokat történtekről,
azonban szinte mindegyik esetében ott van a
nagybetűs DE. Egyébként örülhetünk a fejlesztéseknek, viszont az esetek többségében valami
„apróság” beárnyékolja a felhőtlen örömünket.
Szép új épület emelkedett, DE mennyiért? Új
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Tisztelt Berettyószentmártoniak!

A 2019-es önkormányzati választások óta eltelt másfél év. Számos beruházás valósult meg
és van folyamatban a város egész területén,
ugyanakkor a körzet egyéni képviselőjeként
szeretnék beszámolni a városrészt érintő beruházásokról és fejlesztésekről.
2019 őszén megvalósult a felnőtt háziorvosi
rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a
védőnői tanácsadó festése. A gyermekorvosi váróterem dekorálásával mára egy sokkal
gyermekbarátabb légkör fogadja a vizsgálatra érkező gyermekeket, szüleiket, kísérőiket.
Szintén ebben az évben facsemetéket ültettünk
a településrész több pontján. Eredményesen
megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, mely
magában foglalja valamennyi régi lámpatest
cseréjét, valamint új lámpatestek kihelyezését.
Állami beruházásnak köszönhetően elkészült a
településrészen áthaladó 47. számú főút – beleértve a Berettyó-hídon átvezető szakaszt is –
teljes rekonstrukciója. Mindannyiunk örömére
a TOP 3.1.1 projekt keretén belül megújulhatott a kerékpárút. A szeszélyes időjárás okozta
károk elhárításán folyamatosan dolgozunk. Évi

két alkalommal, tavasszal és ősszel lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az utak állapotán
javítani, tesszük ezt az idei évben a választókörzetben is.
A tavalyi év – a koronavírus megjelenésével
– mindannyiunkat új kihívások elé állította.
A városvezetés minden rendelkezésre álló
erőforrást bevetett a világjárvány hatásainak
mérséklése, a lakosság egészségének megőrzése érdekében. A szájmaszkok, fertőtlenítőszerek, valamint egyéb eszközök beszerzése,
eljuttatása az önkormányzati dolgozók, orvosi
rendelők, továbbá az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére az én feladatom volt. Választókerületemben a 65 év feletti
személyek részére egy darab mosható, többször
használható textil szájmaszkot személyesen sikerült eljuttatnom. 2020-as képviselői alapom
– 250.000 forint – felajánlottam a COVID-19
elleni védekezésre. Tartós élelmiszercsomagot
tudtam 2020 karácsonyakor is eljuttatni a körzetben élő tíz családhoz a Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából.
Jelenleg a településrészen két jelentős fejlesztés
zajlik:
Ivóvízminőség-javító program, valamint a
Szent Márton tér felújítása, melynek részleteiről nemrég tájékoztatást adtam Önöknek a helyi médiában. A Szent Márton tér vonzáskörzetében a helyi lakosok igényeit figyelembe véve

parkoló kialakítására is sor kerül.
E közterületi fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan mindannyiunk örömére új terekkel fogunk gazdagodni. Továbbra is azon dolgozom,
hogy további fejlesztések valósuljanak meg a
város ezen településrészén is. Ilyen például az
önkormányzat számlavezető pénzintézeténél
kezdeményezett ATM kihelyezése, mely reményeink szerint hamarosan megvalósulhat.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Bónácz János
Tisztelettel:
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

Tisztelt Berettyóújfaluiak!

Számomra, mivel új képviselőként kezdtem
meg a munkát, az első néhány hónap a tanulás és a tapasztalatszerzés időszakával telt. A
jogi háttér megismerése, és a helyi gyakorlat
megtapasztalása után hamar világossá vált
számomra, hogy kisebbségben lévő ellenzékiként nagyon szűk a mozgástér.
A hétköznapok valósága azonban továbbra is
azt bizonyítja, hogy városunk fejlődéséről –
néhány alapvető azonosságot kivéve – eltérően gondolkodunk a Polgármester Úrral.
Számomra az élhető város fogalom akkor értelmezhető, ha a mindennapokban az itt lakók
többsége jól érzi magát, saját és gyermekei jövőjét biztonságban tudja.
Ezért fontosnak tartom:
- Az utak állapotának sürgős felmérését, és
az úthálózat fejlesztésének mielőbbi megkezdését. Ha soha nem kezdjük el pénzhiányra

hivatkozva, soha nem is lesz eredmény, és
soha nem jutunk a végére.
- Ugyanez igaz a járdák állapotára is. Tekintettel kell lennünk a babakocsit tolókra, a
rokkantkocsival közlekedőkre is.
- Az ivóvíz minőség városunkban katasztrofális, a jelenleg folyó hálózatfejlesztés eredménye reméljük, érezhető lesz, de a
hosszútávú fejlesztési tervben nem szerepel
semmi biztató.
- A közterületeink állapota ugyanúgy, mint
hosszú éveken keresztül, rengeteg kívánnivalót hagy maga után. A közrend, a köztisztaság, a parkolási helyzet (NEM akarok fizetős
parkolást) sokkal jobb lehetne egy külön városüzemeltetési csoporttal, és egy közterület
felügyeleti rendszerrel. A lakossági visszajelzéseket – amelyek alapvetően jobbító szándékúak – nem sértésnek kell venni, hanem
– megköszönve – mielőbb megoldást kell találni a problémára.
- Nem elfogadható az sem, hogy a XXI.
század húszas éveit megkezdve emberek laknak olyan körülmények között, ahol semmi
nem adott a hétköznapi létre vagy a gyermeknevelésre. Sürgős szociális bérlakás-program,
és a jelenlegi önkormányzati lakások állapotának javítása szükséges.
- Sajnos a járvány miatt a személyes kapcsolattartásra szűk lehetőség van, de ha a jár-

ványhelyzet megengedi, fontos az emberek
véleményének meghallgatása. Az utcafórumokat folytatni kell, a képviselői fogadóórákat meg kell tartani.
- A munkahelyteremtés örök választási
kampányszlogen. Kell egy arculat a városnak,
amibe belefér az üzemek, a szolgáltatások, a
mezőgazdaság, és annak feldolgozóipara jövőbeni koncepciójának meghatározása. Így
lehet tervezni a befektetőknek és a vállalkozói
szféra bármely szereplőjének. Így lehet munkahelyeket teremteni.
- Nem tudok egyetérteni azzal, hogy látványberuházásokra folyik a pénz, ami egy része valóban nem saját forrás, hanem pályázati
pénz az EU-tól és a Kormánytól. Ez is a mi saját pénzünk, hiszen a mi adónkból származik.
A nyertes pályázatok pedig rendszerint több
pénzből valósulnak meg (általában 20%),
mint a rendelkezésre álló összeg. A szükséges
önrész pedig már a város saját pénzügyi erejét csökkenti, és például lehetne útépítésre is
használni.
- Végül pedig az urizáló önkormányzati terepjáró vásárlást, és az önkormányzati vagyon
elkótyavetyélését felháborítónak tartom.
Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Zákány Zsolt
önkormányzati képviselő

8

MOZAIK

2021. április

Bodorka Matiné a Berettyó Televízióban

Három évvel ezelőtt – egy sikeres pályázat
megvalósításaként – nyílt meg Berettyóújfaluban a Bodorka NépmesePont. Azóta ismertté
vált ez az intézmény, hiszen rendszeresen látogatták óvodás és iskolás csoportok nemcsak Berettyóújfaluból, hanem távolabbi településekről
is. Kisiskolásoknak szerveztek itt szakköröket,
családoknak meseprogramokat, felnőtteknek
népmesékkel kapcsolatos szakmai napokat. A
Kossuth utca 36. szám alatti intézmény helyszínéül szolgált mesemondó versenyeknek,
rajz-, és illusztrációs pályamunkákból rendezett
kiállításoknak, képzőművészeti tárlatoknak,
valamint gyermektáboroknak. Városi és egyéb
rendezvényeken ügyességi és népi játékokkal,
mesével és családi vetélkedőkkel képviseltette
magát a Bodorka. A kisebbek táncházát több

KÖZLEMÉNY
Bölcsődei beiratkozással
kapcsolatban
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményébe történő beiratkozás rendje a 2021/2022.
nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint
került meghatározásra.
A bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek
húszhetes korától nevelhető és gondozható.
A Bölcsődei Tagintézménybe történő jelentkezéseket az intézményvezető a kitöltött bölcsődei jelentkezési lap megküldésével 2021. május
14-ig fogadja az alábbi elérhetőségeken:
Postai úton: Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde cí-

KÖZLEMÉNY
Óvodai beiratkozással
kapcsolatban
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődében a 2021/2022. nevelési
évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje
a koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint került meghatározásra:
A 2021/2022. nevelési évben az óvodai felvétel
NEM JELENTKEZÉS ALAPJÁN történik, teendője a Szülőnek csak abban az esetben van,
ha nem a körzetes óvodába kívánja gyermekét
beíratni.
• A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde az óvodaköteles gyermekekre vonatkozó nyilvántartása
alapján 2021. május 14-ig felveszi a felvételi
körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket,
akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés
arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.
Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szüksé-

alkalommal színesítették bodorkás mesékkel és
kézműves alkalmakkal.
A szakmai megvalósítók – Kolozsvári-Donkó
Rebeka és Rácz Anikó – elhivatottak a magyar
népmese és a szóbeli mesemondás népszerűsítésére, valamint arra, hogy a népköltészetben
megtestesülő értékeket és hagyományokat közvetítsék legjobb tudásuk szerint. Az élőszavas
mesemondás mellett olyan tartalmas tevékenységeket kínáltak a gyermekeknek, ahol az alkotás, a kézműves tevékenységek, a népi játékok
is helyet kaptak. Foglalkozásaik során saját készítésű, természetes alapanyagokból előállított
játékokkal bővítették játéktárukat. Munkájukat
a nevelési-oktatási, valamint a kulturális intézményekkel összehangolva partnerkapcsolatban
végezték, végzik. Szakmai programjaikat a Hagyományok Háza segítette.
A járvány miatti korlátozások már egy évvel
ezelőtt új helyzetet teremtettek a népmesepont
működésében. Nem fogadhattak látogatókat,
gyermekcsoportokat, s – néhány hónapot kivéve – azóta is ilyen feltételek mellett működik.
A gyermekek azonban nem maradtak mese nélkül. A Berettyó Televízió közreműködésével új
mesematiné került az online térbe. A hetente új
meseműsorral jelentkező matinéban egy-egy
magyar népmese hangzott el Rácz Anikó mese-

mondó előadásában. Az élőszavas mesemondás
mellett Kolozsvári-Donkó Rebeka bábfigurái
tették szemléletessé a mesei cselekményt. A
mesemondást nyelvi foglakozás (Szó-kincstár) követte, melynek célja a szókincsbővítés,
és az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése volt.
„A hét műtárgya” rovat mindig valami régi
használati tárgyhoz vagy cselekvéshez kapcsolódott. A „Garabonciás alkotóműhelyben”
lépésrőllépésre követhették, s megtanulhatták a
nézők az egyszerű gyermekjátékok vagy dekorációk készítését, melyekkel elmélyíthették az
aznapi mesei élményeket.
Az elmúlt egy év alatt 20 matiné műsor felvétele készült el, 20 népmese került ilyen módon
feldolgozásra. A mesék nagy része a Szűcs
Sándor által gyűjtött, bihari népmeséket tartalmazó Madárkereső királyfiak c. mesekönyvből
lett kiválasztva. A felvételek visszanézhetők a
Berettyó Televízió YouTube csatornáján, és a
Bodorka NépmesePont Facebook oldalán.
A felvételek készítői: Kolozsvári-Donkó Rebeka és Rácz Anikó (Bodorka NépmesePont
vezetők), Szentannay Mátyás és Kun Ábrahám
(Berettyó Televízió munkatársai). A felvételeken Nagy András Balázs népzenész muzsikája
szól, melyért ezúton is köszönetet mondanak a
műsor készítői.

mére (4100 Berettyóújfalu, Radnóti utca 2.)
E-mail útján: beiratkozasvassovoda@gmail.
com. Bővebb felvilágosítást Tóth Klára intézményvezető nyújt az 06-54/402-194 vagy a 0630/580-3138 telefonszámokon munkanapokon,
8-16 óra között.
Akik részéről a jelentkezési lap már kitöltésre
került, kérjük, ismételten ne adják le azt!
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok, melyet a jelentkezési laphoz csatolni kell:
- a gyermek lakcímkártyájának másolata,
- mindkét szülő munkáltatói igazolása (vagy a
munkába állás időpontját tartalmazó igazolás).
Postai küldés esetén eredetiben, e-mail útján
történő megküldésnél szkennelt formában.
A befogadás első napján bemutatandó:
- gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
- a gyermek TAJ kártyájának másolata,
- a gyermek szakorvosi igazolása,
- a szülők munkáltatói igazolása, amennyiben

az korábban szkennelt formában került megküldésre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményében
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek bölcsődei felvételét is biztosítja.
A bölcsődei beiratkozás nem jelenti egyúttal a
bölcsődébe történő felvételt is.
Az intézményvezető a bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntést 2021. május 20-ig postai
úton küldi meg az érintettek részére. A szülő,
amennyiben azt a bölcsődei beiratkozáskor
kéri, elektronikus úton értesítést kap a döntésről. A bölcsőde a szabad férőhelyek függvényében fogadja a beiratkozó gyermekeket.
A szükséges jelentkezési lap letölthető Berettyóújfalu Város Honlapjáról, vagy a fenti
e-mail címre történő jelzést követően megküldésre kerül.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

ges iratok bemutatására a gyermek első óvodai
nevelésének napján kerül majd sor.
• Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, az erre irányuló szándékának bejelentését Tóth Klára intézményvezető az általa
választott óvoda megjelölésével elektronikus
úton vagy telefonon 2021. május 3-ig fogadja.
A bejelentésben meg kell jelölni a kötelező felvételt biztosító óvoda nevét és címét is.
• Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket
fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a szabad férőhelyek esetében van
lehetőség a kért tagóvodába való felvételre.
Szabad kapacitás esetén az óvoda a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek
felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet
által megkövetelt egészségügyi szempontokra
különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít, és erről az érintett szülőket haladéktalanul
értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó

gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb
2021. május 20-ig döntést hoz.
• Az óvoda a gyermek felvételét követően a
felvételről minden esetben írásban értesíti az
érintett szülőt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is
biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi
nevelést is biztosít.
A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés kézhezvételét követő 15 napon belül
Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
Az óvoda a kötelező felvételt biztosító óvodán
kívüli beíratási szándékot 2021. május 3-ig fogadja az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: a 06-54/402-194 vagy a 06-30/5803138 számon Tóth Klára intézményvezetőnél
munkanapokon, 8-16 óra között. E-mail útján:
beiratkozasvassovoda@gmail.com
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Óvoda nyitogató – bemutatkozik a Rákóczi Tagóvoda
A Rákóczi Tagóvoda a város nyugati részén,
családi házak és a Bessenyei lakótelep ölelésében, jól megközelíthető helyen fekszik.
Az intézmény 100 férőhellyel rendelkezik, a
gyermekeket négy csoportban fogadjuk, ahol
nyolc óvodapedagógus, négy dajka, egy pedagógiai asszisztens és egy udvaros dolgozik.
Az óvodánk jól felszerelt, tágas, barátságos
csoportszobákkal, kiszolgáló helyiségekkel,
tornaszobával rendelkezik. Az óvoda udvarán
babaház, homokozók, hinták, tornyos várak,
fajátékok, mászókák állnak, melyek biztosítják a gyerekek számára a sokszínű, változatos, játékos tevékenységeket. Környezetbarát
udvarunkon zöld pihenő övezetet alakítottunk
ki a gyermekek számára.
Helyi pedagógiai programunk a Tevékenységközpontú Óvodai nevelés. A program két alapelve a gyermek-, és partnerközpontúság.
A gyermekek személyiségfejlesztését az óvoda
játékos tevékenységrendszerében valósítjuk
meg, játékra alapozva szervezzük a fő nevelési
területeken végzendő pedagógiai feladatainkat,
kiemelt hangsúllyal kezeljük a szabad játék feltételeinek biztosítását.
Legfontosabb partnereink a családok. Az óvoda és a család jó kapcsolata, kooperációja a
gyermeknevelésben semmi mással nem pótolható pedagógiai hatások forrása. Fontosnak
tartjuk a családokkal való szoros együttműködést, mert az óvoda és a család egymásra utaltsága, egymás kölcsönös segítése a gyermekek
nevelésében egyre inkább igényli az összefogást. A családokkal való együttműködés során
több közös programot kínálunk a szülőknek:
egészségvédelmi napok, karácsonyi barkácsolás, farsang, versmondó délelőtt, gyermeknapi
rendezvény, kirándulások.
Óvodánk szakmai, tárgyi adottságai megfelelő-

ek, számos képességfejlesztő játékkal rendelkezünk. A csoportszobák berendezése praktikus,
a gyermekek játékát, tevékenységét elősegítő
eszközökkel és játékokkal felszereltek.
Az óvoda emeletén tágas tornaterem helyezkedik el, mely különféle tornaszerekkel, mozgásfejlesztő és Ayresterápiás eszközökkel felszerelt.
Célunk a gyerekek feltétel nélküli elfogadása,
szeretete, egyéni képességeiknek és személyiségüknek megfelelő ütemben történő fejlesztése, változatos élmények és tevékenységek
biztosítása.
Feladatunk az egészséges életmódra nevelés,
mozgásfejlesztés, anyanyelvi és értelmi képességek fejlesztése. Óvodai életünk minden
területét áthatja a játékban történő tanulási lehetőségek gazdag választéka.
Számunkra fontos az, hogy a Rákóczi Tagóvodában mindenki jól érezze magát.
Szakállasné Körtvélyesi Anita
tagóvoda vezető
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Tagóvoda

A koronavírus-járvány új kihívás elé állította
az óvodapedagógusokat is. Az online képességfejlesztő-nevelő munka zavartalanul folyt
a 2020-as évben, a gyerekek szüleik segítségével az általunk kínált játékos tevékenységekben részt vettek, amelyeket fényképekkel,
videóval dokumentáltak.
A megszerzett tudás feldolgozása, hiánypótlás
az őszi-téli időszakban befejeződött, az új ismeretek átadása, képességfejlesztések mellett.
Úgy érzem, a csoportunkban minden gyermeket felzárkóztattunk, pótoltuk az elmaradást, ismét a megszokott keretek között élhettük mindennapi óvodai életünket. 2021 márciusától a

tomboló járvány miatt ismét az online térbe
kényszerültünk, ott folytattuk képességfejlesztő-nevelő munkánkat. Az idei járványhelyzet
új kihívások elé állította a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat egyaránt. Az új kihívásokra
új módszerekkel, eszközökkel válaszoltunk mi
óvodapedagógusok, előnyt kovácsolva a digitális tér adta lehetőségekből.
Az ovisokkal együtt, közösen alakítjuk ki ezeket a folyosói, illetve ajtódíszeket, amelyeket
felhasználunk kezdeményezéseink során, így a
szülők láthatják a napi tevékenységek eredményeit. A márciusi zárás után az óvoda bejárati
„ajtóüdvözlője” felértékelődött.
Célunk a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, gyerekekkel, az ovi előtt elhaladó járókelőkkel, motiválás, a tevékenység végzése során
kialakult öröm, tudatosság, felelősségérzet fejlesztése, a közös alkotás élményének megélése.
A koronavírus ugyan eltávolított bennünket fizikailag, de a már kialakult közösségi érzés segítségével mégis közeli kapcsolatban vagyunk
egymással.
A jövő időszakra vonatkozóan bízom abban,
hogy ezen a nehéz időszakon túl leszünk, és
hamarosan visszatérhetünk a normál óvodai
életünkhöz.
Halicsné Jenei Zsuzsa óvodapedagógus,
Rákóczi Tagóvoda

nélkülözzünk. Elküldi vasárnaponként lelkipásztorainkat a Templomba, hogy közvetítsék
az Evangéliumot. Otthoni komfortunkban talán
több figyelemre van szükségünk ahhoz, hogy
lelkileg – testileg ünneplőbe öltözzünk. Mivel
az Ige hallás útján hatol a lelkünkbe, megengedi Urunk, hogy elhívott szolgái szóljanak hozzánk. Megengedte, hogy Egyházmegyénk több
lelkipásztorának prédikációit is hallgassuk.
Megélhetjük, hogy ugyanaz a Szent Üzenet
hogyan szűrődik át lelkipásztoraink egyéniségén. Szabóné Nagy Andrea és Majláth József
gyülekezetünk lelkipásztorain kívül szólt már
hozzánk Matkóné Cseh Brigitta, Lázár Péterné,
Dr. Hermann-né Frenczel Erzsébet nagytiszteletű asszony, de Répási István, Tóth József és
Szabó Gyula nagytiszteletű úr is. Szóltak, és
ki-ki saját otthonában igyekezett befogadni.
És zengett a harmónium, és zengő hangú lelkipásztoraink lelkéből megszólaltak szeretett
zsoltáraink, dicséreteink. És talán sokan, sok-

felé velük énekeltük.
Tudjuk, várjuk Megváltónk, Teremtőnk kegyelmi ajándékát, hogy újra valóságban együtt
lehessünk. Gazdagodva azzal a tudással, hogy
mi a fontos, a nélkülözhetetlen. Hogy tisztábban fogadjuk az Áldást, és teremtsünk magunkban Békességet. Köszönjük, hogy a Berettyó
Televízió közvetítője lett hitünknek.
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református
Egyházközség.

Új lehetőségek a digitális oviban

Azért az Ige szól!
Vallási életünk ritmusában a nagy
egyházi ünnepeket böjt előzi meg.
A böjt református hitünk szerint
elcsendesedés, a felesleges dolgok
elengedése, Isten valóságához való
közeledés.
Mindenható Istenünk figyelmeztető kegyelme
egy éve tartó különleges böjtöt szabott ki ránk.
A láthatatlan, gyakran gyilkos kór rákényszerített bennünket arra, hogy észrevegyük mi a
fontos, a nélkülözhetetlen az életünkben, és mi
a felesleges.
Hitben élő közösség megtartó szeretete fontos,
nélkülözése fájdalmas. A vasárnapi, ünnepi
Istentiszteleteken való együttlét, lelkipásztoraink üzenetközvetítése, az alkalmak utáni baráti
kézfogások, a hallottak közös elmélyítése fontos. Nélkülözésük nagyon szomorú.
De Teremtőnk megengedi, hogy teljesen ne
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Búcsú Csapóné dr. Gombos Piroskától
Életének 73. évében elhunyt Berettyóújfalu rendszerváltás utáni első alpolgármestere.
Csapóné dr. Gombos Piroska Gáborjánban
született. Középiskolai tanulmányait Hajdúszoboszlón, a jogi egyetemet Szegeden végezte. Ezt követően Nyíregyháza, majd Debrecen
bíróságain dolgozott, 1975-ben már családjával került Berettyóújfaluba. Először közjegyzőként, majd büntetőbíróként tevékenykedett.
1990-ben tagja lett a város első képviselő-testületének, mely alpolgármesterré választotta.
Önkormányzati tevékenységét követően pedig
ügyvédi praxist nyitott, melyet több mint két
évtizeden át működtetett. Valamennyi munkáját valódi szolgálatként végezte. Az önkormányzatiság kibontakozásának első éveiben
városvezetőként elévülhetetlen érdemei voltak a közösségi élet újjászervezésében, a bihari és a berettyóújfalui identitás alapjainak

lefektetésében. Számtalan civil kezdeményezés kiteljesedésében, kulturális törekvés megvalósulásában működött közre. 1992-től alapító elnöke a SEBAK (Segítők Baráti Köre)
szervezetének, mely céljául tűzte ki a város
szociális térképének létrehozását, valamint a
segítségnyújtás gyakorlatának kidolgozását.
Évekig a Trianon Társaság Bihari Tagozatának titkára, valamint a Berettyóújfalui Református Egyházközség presbitere, illetve jogi
képviselője volt. 1992-től a Bihari Múzeumért
Alapítvány kuratóriumának első elnökeként
közreműködött több hagyományossá vált rendezvény, program elindításában, az intézmény
és társszervezetei együttes működésének megszervezésében, ezáltal a gyűjteményi és a közművelődési tevékenység szervezeti alapjainak
megteremtésében. Az 1993 őszén alakult Bihari Népművészeti Egyesület kezdeményezői

a bihari térségben élő népművészek, a népi
kézművesség iránt érdeklődő alkotók voltak,
őket Csapóné dr. Gombos Piroska indította el
az összefogás, az egyesületté válás útján. A
képzőművészeti és az irodalmi élet (többek
között a 70-es évektől a 90-es évek közepéig működő Bihari Képzőművészeti Telep, a
Bihari Füzetek, a Bihari Diéta sorozat támogatója, és magánemberként is mecénása volt.
A közösség szolgálatáért végzett odaadó, szerteágazó tevékenységét Berettyóújfalu Város
Önkormányzata 2011-ben Fráter László-díj
kitüntetéssel ismerte el. Példája, szellemisége
a minden irányba kinyújtott baráti keze munkája által létrehozott eredmények, közösségek
révén velünk marad. Emlékét nagy tisztelettel
és szeretettel megőrizzük.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Zsinagóga Kávézó nyílik a kiállítással egy időben
A Berettyó Kulturális Központ még februárban pályázatra meghirdette a Zsinagóga
Kultúrtér kávézó részének üzemeltetését. A
pályázatra egy ajánlat érkezett a kiírt határidőig, melyet a bírálók elfogadtak. Szénási
Szilvia turizmus vendéglátás és kereskedelem

marketing alapszakot végzett, angol szakmai
középfokú nyelvizsgával is rendelkező fiatal,
kezdő egyéni vállalkozó pályázatában szorosan együttműködve az intézménnyel szeretné
kiszolgálni a Zsinagóga Kultúrtér akár külföldi látogatóit is, és a berettyóújfalui lakosokat

Óvakodjunk a házaló gombaárusítóktól!
Megfelelő időjárás esetén hamarosan várható a szabadon termő gombák tömeges megjelenése, emiatt szeretném felhívni a tisztelt lakosság
figyelmét a házaló gombaárusítás veszélyeire. Sajnos Berettyóújfaluban akad jó néhány ember, aki a maga által szedett, bevizsgálatlan
gombát nagy mennyiségben árusítja, nem egyszer azt hazudva, hogy
én ellenőriztem tételét. Tanfolyamaimon, illetve személyesen számtalanszor elmondtam, a gombamérgezések döntő többsége olyan emberek által kínált gomba miatt történik, akik évtizedek óta szedik, ezért
azt hiszik, nagyonis értenek hozzá. Ez egyértelműen bizonyítható tévedés, és meggyőződés alapján tudom, városunk házaló gombaárusítói
egyáltalán nem értenek a gombaismerethez. Ne dőljenek be nekik, ne
kockáztassák egészségüket!
Valamennyi hiteles szakkönyv és határozó kiemelten
feltünteti, a könyvek forgatása önmagában nem elegendő,
s a fogyasztásra szánt gombát minden esetben vizsgáltassuk meg bizonyítvánnyal
rendelkező szakértővel. A
lakossági gombavizsgálat helye és ideje: piac, 16 és 18 óra
között minden nap. Helyettesítésem nem megoldható, így
ha bármilyen oknál fogva
nem tartózkodom irodámban,
a 06-30/417-9653 számon
A képen cseh kucsmagomba látegyeztetve
mindenképpen
ható, az utóbbi években Berettyósor
kerül
a
gombavizsgálatra.
újfalu környékén egyre keresetErdei Zoltán
tebb, igen ízletes faj.
gombaszakértő

hirdetés

egyaránt. Bízunk benne, hogy az egyetemen
szerzett tudását a gyakorlatban is kamatoztathatja, figyelembe véve a különböző célcsoportok igényeit, és ezzel új színfolttal gazdagodik a berettyóújfalui vendéglátás is.
Kállai Irén
igazgató, Berettyó Kulturális Központ
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Új szolgáltatással bővül a település szociális ellátórendszere
Berettyóújfalu képviselő-testületének március
29-e, 14 óráig volt lehetősége véleményezni a
részükre megküldött előterjesztéseket. Így került elfogadásra más napirendi pontokkal egyetemben az új szociális szolgáltatás is. A népkonyháról, a szociális igazgatásról, és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. 62.§ (3) bekezdés „b” pontja rendelkezik a szociális étkeztetés
mellett. Berettyóújfaluban jelenleg a szociális
étkeztetés igénybevételére van lehetőség, ami
a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása által fenntartott Bihari Szociális Szolgáltató Központ útján biztosított.
A szolgáltatásról:
A népkonyha szolgáltatással munkanapokon,
napi rendszerességgel egy tál meleg ételt biztosítunk térítésmentesen minden olyan 18. életévet betöltött lakosnak, aki adatai megadásával
jelentkezik a szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei,
módja:
- a szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon
történik, és térítésmentesen biztosított,
- kizárólag 18. életévet betöltött személy veheti
igénybe,
- a szolgáltatás igénybevételéhez a Szociális
törvény alapján szükség van a szolgáltatást
igénybe vevő személy személyes adataira (név,

születési név, születési hely és idő, TAJ szám,
lakcím és/vagy tartózkodási hely),
- minden igénybe vevő részéről szükséges a
szolgáltató által biztosított adatvédelmi nyilatkozat kitöltése, mellyel hozzájárul, hogy a szolgáltató az adatait kezelheti,
- az igénybevétel tényét aláírással kell igazolni.
A népkonyhai szolgáltatást, mint ellátást a Cívis Szociális Étkezési Központ biztosítja majd
településünkön, mely a megyében és a régióban is végez szociális és népkonyhai étkeztetést. Felmerült, hogy a népkonyhán kiosztásra
kerülő ételt Berettyóújfaluban a közétkeztetést
biztosító Közintézmények Szolgáltató Irodájának konyháin készítsék el. Ennek előkészítéséhez adatokat kértünk a Berettyóújfaluhoz
hasonló méretű, népkonyhai szolgáltatást már
biztosító városoktól a rendszeres igénybevevők
számáról. Mindezeket áttekintve azonban megállapítást nyert, hogy a KÖSZI nem rendelkezik
olyan mértékű szabad kapacitással, hogy ezt az
ételmennyiséget itt készítsék el.
Az Önkormányzat sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos biztosításához
pénzbeli hozzájárulást nem biztosít, azonban
együttműködik az ellátásra jogosult személyek egyeztetésében. A szolgáltató a feladathoz rendelt állami hozzájárulás terhére nyújtja

Online játékok a könyvtárban
A személyes találkozásokra még nincs
lehetőség a könyvtárban, de azért igyekszünk megtalálni azokat a kapcsolatteremtési alkalmakat, amikor az olvasóinkhoz szólhatunk. A Sinka István Városi
Könyvtárban továbbra is arra törekszünk,
hogy kulturális élményeket szolgáltassunk
az érdeklődőknek. Aki látogatja a honlapunkat (https://sinkakonyvtar.wordpress.com/)
vagy Facebook oldalunkat (https://www.
facebook.com/sinkakonyvtar), láthatja, hogy
online játékokat szervezünk olvasóinknak.
Húsvét alkalmából locsolóvers író versenyt
hirdettünk. Bárki küldhetett nekünk locsoló-,
vagy locsolást megköszönő verset, aki úgy

érezte, megtalálta az ihletet. A versikékbe
kértük, a vállalkozó szellemű poéták szőjék
bele a könyvek/könyvtár/könyvmoly/mese/
olvasás/Sinka István szavakat.
A versírókat természetesen könyvekkel jutalmaztuk.
Tervezünk még ezenkívül további játékokat
a költészet napja, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja, valamint a Könyv és a Szerzői Jogok Napja alkalmából is. Kövessék
figyelemmel információkért honlapunkat,
Facebook oldalunkat!
Reméljük, minél hamarabb személyesen is
találkozhatunk a könyvtárban.
Sinka István Városi Könyvtár dolgozói

Azt írja az újság…

Az új szakmunkásképző intézet a
Munkaügyi Minisztérium támogatásával hétmillió forint költséggel
épült. A most átadott épület, ahol
11 szakmát tanítanak, 460 szakmunkástanuló számára biztosít kedvező
feltételeket.

11 szakma, 460 tanuló
Átadták Berettyóújfaluban a 126.
számú Szakmunkásképző Intézet új
épületét
Berettyóújfaluban [1976.] április
27-én, kedden délelőtt ünnepélyes
keretek között adták át a 126. számú
Szakmunkásképző Intézet új iskolaépületét. A Himnusz elhangzása után
Györfi Katalin tanuló Váci Mihály
„Bontja zászlait szülőföldem” című
versét mondta el, majd Lazányi Lajos, az intézet igazgatója köszöntötte az avató ünnepélyen megjelenteket, köztük [...] Téglás Gyulát,
a Munkaügyi Minisztérium továbbkép- (Megjelent: Hajdú-bihari Napló 1976. április 28.
zési és szakoktatási főosztályának Fotó: Bogya Pál; Bihari Múzeum gyűjteménye.
További képek: berettyoujfalu.topoteka.net)
főosztályvezető-helyettesét […]

az ellátást. A szolgáltató az ellátási szerződés
megkötését követően, a Kormányhivatal engedélyezési eljárását követő 60 napon belül tudja
elindítani a szolgáltatást, melynek várható ideje 2021. június 1. Terveink szerint a városban
több ételosztópont kerülne a jövőben kialakításra azért, hogy ne kelljen az itt élőknek nagy
távolságot megtenni, valamint hosszabb ideig
várakozni, sorban állni.
A Cívis Szociális Étkezési Központ már jelenleg rendelkezik Berettyóújfaluban irodával.
Az iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u.
39., (volt KIOSZ) székház.
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00-16.20
között.
A szolgáltatás indulásáról, illetve a népkonyha
pontos helyszínéről a szolgáltató fog nyilvános
tájékoztatást nyújtani.
Bónácz János alpolgármester

Anyakönyvi hírek
Születés
2021. február

25. Hajzer Hanna Zoé (Hajzer Csaba – Szabó Erika)
2021. március

4.

Bónácz Bella (Bónácz János – Balogh Amelita)

Házasságkötés
2021. március

10.
10.
13.
17.
20.
27.

Lénárt Tamás – Király Ágnes
Rusznyák Gábor – Moczok Enikő
Vásári Zoltán – Gere Emma
Szöőr Árpád – Duró Ildikó
Szatmári Sándor Zsolt – Nagy Andrea
Tóth Gergő István – Karácson Boglárka

Elhunytak
2021. március

5.
14.
14.
15.
16.
16.
17.

Iliszi Sándor (1938.)
Hegedüs Imre (1938.)
Pásztor Valéria (1969.)
Tóth Béla (1938.)
Szabó Sándorné (Balogh Juliánna) (1935.)
Török Ferenc (1974.)
Fábián Géza Dezsőné (Szőke Ilona) (1955.)

20.
20.
21.
21.
22.
23.
29.

Pásti Gábor (1970.)
Török Ferenc (1943.)
Karácson Sándorné (Szőke Irén) (1924.)
Czibere Gábor (1939.)
Erdős Imréné (Bődi Katalin) (1947.)
Ludman András (1953.)
Erdei Lajos (1948.)

(Debrecenben halt meg.)
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Az év kereskedője – elismerés a Bihar-Express Kft-nek
A Fliegl Abda Kft. idén is díjazta
a legjobb kereskedőt. 2020-ban a
legnagyobb forgalomnövekedést elért kereskedőnek a berettyóújfalui
Bihar-Express Kft. bizonyult, akik
az országban élen járnak Fliegl
adapterek értékesítését tekintve, és
rengeteg munkát fektetnek a minőségi, szakszerű értékesítésbe.

és egyben az év kereskedője címet. Ezt úgy
sikerült elérnünk, hogy rengeteg megkeresésünk érkezett rakodóeszközök kapcsán, és
nagyon sokat sikerült értékesítenünk ügyfeleinknek.

„Vagy jót adunk el vagy semmit!” a cég
üzleti üzleti filozófiája…

Hiszünk abban, hogy jót adunk el, vagy semmit. Ezért is döntenek ügyfeleink cégünk
mellett. Ezek az eszközök a munkaerőhiányt
orvosolják. A gazdák sokkal könnyebben és
hatékonyabban tudják a mindennapi munkáA Bihar-Express Kft. története…
1995-ben alakultunk, jelenlegi telephelyün- jukat végezni.
ket Berettyóújfaluban, a Kossuth L. u. 76-1. Szolgáltatásaink…
szám alatt, a 42-es és 47-es főutak kereszVállalkozása mezőgazdasági, erdészeti vagy
teződésénél, a város irányába találja meg.
kommunális munkájához szeretne új gépet
Szenvedélyünk, hogy olyan eszközöket és beszerezni? Akkor válassza a Bihar-Express
technológiát adunk a gazdák számára, amik- Kft. szolgáltatásait. Egyedi igényei alapján
kel gyorsabban és egyszerűbben tudják mű- bármilyen gépet beszerzünk önnek, legyen
velni földjeiket, gondozni jószágaikat. Eleinte szó Claas, Case IH, Valtra, New Holland,
MTZ alkatrészek értékesítésével, és hidrauli- JCB, John Deere, stb. traktorokról, John
ka tömlő gyártásával foglalkoztunk, de idő- Deere, New Holland, Claas, Case IH, stb.
közben termékeink és szolgáltatásaink köre kombájnokról, Claas, John Deere, New Holkibővült új és használt mezőgazdasági gépek land, Krone, McHale, stb. bálázóról, Horsch,
kereskedelmével, és ahhoz tartozó teljes körű Väderstad, Amazon, Pötinger, stb. vetőgépekügyintézéssel, valamint azok szervizelésé- ről, Merlo, Claas, Manitou, JCB, Caterpillar,
vel, nyugati gépek alkatrész értékesítésével. New Holland, stb. rakodókról, vagy bármely
Jelenleg ott tartunk, hogy évi kb. 80 traktort mezőgazdasági gépről.
adunk el, és ezekhez a gépekhez az eszközöket is javarészt rajtunk keresztül vásárol- Hogyan is működik…
ják az ügyfelek. Tíz év alatt már több mint - Előzetes ingyenes igényfelmérés és tanács1500 elégedett vásárlónk van gépértékesí- adás után kiválasztjuk a lehetséges gépeket,
tésben. Precíz, teljes körű igényfelmérés és amelyekről az ügyfél részletes információt és
szakmai segítségnyújtás, amit ingyen adunk árajánlatot kap.
ügyfeleinknek. Bármikor állunk rendelkezé- - A gép kiválasztását követően segítünk a telsükre vásárlástól függetlenül is. Kínálatunk- jes körű ügyintézésben, állapotfelmérésen,
ban megtalálhatóak rakodógépek, traktorok, műszaki vizsgáztatáson, hazai dokumentácikombájnok, földmunkavégzéshez különböző ón, nettó áron történő finanszírozáson keresztül egészen az ügyfél telephelyére kerülésig.
eszközök és gépek.
Az átvételt követően az ügyfélnek már nincs
Elismerés a berettyóújfalui vállalkozás- egyéb teendője, azonnal munkába állíthatja
nak…
eszközét.
2021-ben a Bihar-Express Kft.-t érte az a Igény szerint a későbbiekben alkatrész bemegtiszteltetés, hogy a Fliegl Abda Kft. által szerzésben és szervizelésben is állunk rendel(x)
elnyertük a legdinamikusabban fejlődő cég, kezésére.

