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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Elfogadták a város 
költségvetését

Farsangolás vidám felvonulással és kiszebáb 
égetéssel

Berettyóújfalu költségvetési rendeleté-
nek tárgyalásával kezdődött a február 
22-i képviselő-testületi ülés a városhá-
zán. Döntés született még pályázatok-
ról, támogatásról és az új zöld pihenő-
pont helyszínéről.

Verses rigmusokkal, nagy hangzavarral, hangos csörömpöléssel és kisze-
báb égetésével próbálták meg elűzni a telet a Széchenyi István Tagiskola 
tanulói. Az alsó tagozatos diákok farsang alkalmából jelmezbe bújtak és 
nagy lármával igyekeztek elkergetni a hideg évszakot február 20-án.
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A XVIII. Fekvenyomás diák-
olimpia Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
döntőjének adott otthont a 
Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Eötvös József Szak-
gimnáziuma.7
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Berettyóújfalu költségvetési rende-
letének tárgyalásával kezdődött a 
február 22-i képviselő-testületi ülés 
a városházán. Döntés született még 
pályázatokról, támogatásról és az új 
zöld pihenőpont helyszínéről. 
Az elmúlt évek legmagasabb összegű költség-
vetését – mely majdcsak 5 milliárd forint – már 
február 14-én valamennyi szakbizottság vélemé-
nyezte, megtehette módosító javaslatait, így azt 
egyöntetűen támogatták és elfogadásra javasol-
ták. Dézsi Ferencné pénzügyi irodavezető hoz-
zászólásában azt mondta, a beruházások jelen-
tik az idei költségvetés legnagyobb 
részét. Ez több mint 3 milliárd fo-
rintot jelent. A tervezett bevételek 
között jelentős mértékű a központi 
feladatfinanszírozás és a 600 millió 
forintos iparűzési adóbevétel. Ezek 
a működéshez kerülnek felhaszná-
lásra – mondta az irodavezető. Hoz-
zátette, valamennyi intézménnyel többszörös 
tárgyalások során egyeztettek és vették figye-
lembe elképzeléseiket a lehetőségekhez mérten 
és jogszabályi előírásoknak megfelelve. A fej-
lesztések mellett így, további 2 milliárd forint a 
stabil, fenntartható működés és településüzemel-
tetés feladataira fordítható. A kiadások között a 
családbarát intézkedések, támogatások is szere-
pelnek. Az egyik legfontosabb, a szociális ellá-
tásokra fordítható keret 15 millió forinttal bővült 
– fogalmazott Bónácz János. A lakáshoz jutók 
támogatása mellett az idén bevezetésre kerülő új 
támogatási formákat emelte ki az alpolgármester. 

A helyi adóbevételek növekedése nagyobb moz-
gásteret ad a költségvetés tervezésekor – mondta 
Hagymási Gyula. A képviselő úgy fogalmazott, 
fegyelmezett gazdálkodással egy fejlődő pályán 
lévő város képét rajzolja ki a költségvetés, mely 
a megnövelt családtámogatásokkal fontos üze-
netet is hordoz a fiatalok számára. Az útalapos 
utak karbantartására – képviselői ja-
vaslatokra – 11 millió forinttal töb-
bet fordíthat idén az önkormányzat, 
mely sajnos közel sem jelent teljes 
megoldást. A képviselő az ülésen 
hangsúlyozta, a jelenlegi pályázati 
források között sem található kiírás belterületi 
utak fejlesztésére és ilyen lehetőség híján önerő-
ből kell előteremteni az összeget. Szántai László 
az utak karbantartására fordítható költségkeret 
emelkedésével kapcsolatban azt mondta, a jö-
vőben is nagy figyelmet kell fordítani nem csak 
az útalapos, hanem aszfaltozott útjainkra is. A 
költségvetési rendeletet végül valamennyi kép-
viselő elfogadta. A Berettyó Kulturális Központ 
elmúlt évről szóló – mintegy 120 oldalas – be-
számolója és a 2018-ra vonatkozó munkaterve is 
napirenden volt, melyet ugyancsak jóváhagytak 

a képviselők.
Döntöttek a jelenlévők a Herpály-
Team Kft. ügyvezető igazgatói állá-
sára vonatkozó pályázat kiírásáról, 
melyet a város helyi médiájában 
közzé is tesznek. A jelenlegi ügy-
vezető igazgató megbízatása 2018. 
május 31-én jár le.

Az ülésen elfogadott határozat szerint a képvi-
selő-testület 100.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a berettyóújfalui mentőállomás 
részére egy újraélesztéshez használt mellkasi 
kompressziós rendszer beszerzéséhez.
Újabb zöld pihenőponttal gazdagodik a város. A 
jelenlévők elfogadták az új helyszínt, mely Nagy 
István képviselő javaslatára a BUSE pálya lesz.
Döntés született arról is, hogy a Magyarországi 
Zsidó Örökség Közalapítvány, a zsidó kulturális 
örökség védelmét szolgáló programfelhívására 
pályázatot nyújt be a város a tulajdonában lévő 
Vágóhíd utcai temető és az ott található sírhe-

lyek felújítására. A Szabolcska utcai temető 
esetében az önkormányzat a tulajdonos MAZSI-
HISZ hozzájárulását kezdeményezte, ugyanis a 
felhívás lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos 
hozzájárulásával más is pályázhasson. Teme-
tőnként maximum 20 millió Ft igényelhető, 
mely 100%-os intenzitású vissza nem térítendő 

támogatás. Az ülésen elhangzott a 
napirend kapcsán, hogy a támoga-
tás jóvoltából így lehetőség nyílna 
arra, hogy ne önerőből kelljen fel-
újítani a város tulajdonában lévő 
temetőt. Elhangzott még az is, hogy 

egy országos programhoz csatlakozna a város, 
mely részben adományokból, részben állami fi-
nanszírozásból valósítaná meg a felújításokat. 
A napirend szavazásakor tartózkodó Hagymási 
Gyula azzal indokolta szavazatát, hogy nyu-
godt szívvel akkor tudná támogatni a pályázat 
benyújtását, ha egyéb temetőinkkel is tudnánk 
ilyen módon foglalkozni.
A testületi ülésen sor került az április 8-i ország-
gyűlési választás szavazatszámláló bizottsági tag-
jainak, illetve a Hajdú-Bihar megyei 4. sz. egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjainak 
megválasztására is. Az ülés végén képviselői jel-
zés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a piac terü-
letére nem áruszállítás céljából sokan behajtanak 
autóval és ott parkolnak. Nagy Sándor képviselő 
javaslatot tett arra, hogy az útfelújításokra szánt 
összegből a város központjában található Besse-
nyei, Eötvös és a Nagy Sándor utcákat újítsák fel. 
Szántai László a Csonka toronyra kérte nemzeti 
lobogónk elhelyezését. K.Zs.

A bővülés és a gyarapodás évének 
nevezhető a 2018-as – jelentette ki 
Muraközi István azon a sajtótájékoz-
tatón, melyet a város február 22-én 
egyhangúan elfogadott költségvetése 
kapcsán tartott. 
A polgármester elmondta, az önkormányzati 
feladatrendszer, az állam és a települések kö-
zötti munkamegosztás átszervezése óta az idei 
a legmagasabb összegű költségvetése város-
unknak, majdcsak 5 milliárd forint, pontosan 

4.941.770.275 forint. Arányait tekintve tehát a 
teljes költségvetési főösszeg 60%-át a felhalmo-
zási jellegű kiadások teszik ki, ezek a települési 
operatív program keretében megvalósuló beru-
házások finanszírozását jelenti – mondta Mura-
közi István. Hangsúlyozta, a saját források egy 
részét jelentő helyi adóbevételek növekedése is 
hozzájárul a stabil, fenntartható működés és te-
lepülésüzemeltetés feladatainak ellátásához, erre 
kb. 2 milliárd forintot fordítanak. A kiadások 
között a finanszírozhatóság biztosítása mellett 
– folytatta a polgármester – majd minden szak-
terület költségvetése növekedett. Ezek között az 
egyik legfontosabb a szociális ellátásokra fordít-
ható keret 15 millió forinttal történő bővítése. 
A lakossági észrevételek – és természetesen a 
saját tapasztalataink – alapján 21 millió forint-
tal emeltük meg a belterületi utak javítására és 
építésére felhasználható keretet, így erre idén 
összesen 106 millió forint áll rendelkezésre – 
tette hozzá.
Az egyhangúan elfogadott költségvetés feszes, 
fegyelmezett gazdálkodással tudja biztosítani az 
önkormányzat, az önkormányzati feladatellátók 
biztonságos működését – zárta tájékoztatóját 
Muraközi István.  K.Zs.
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Elfogadták a város költségvetését

A bővülés és gyarapodás éve a 2018-as

A beruházások je-
lentik az idei költ-
ségvetés legnagyobb 
részét. Ez több mint 
3 milliárd forintot 
jelent.

Az útalapos utak 
k a r  b a n t a r t á s á r a 
többet fordíthat idén 
az önkormányzat

A babaköszöntő csomagot is bemutatták az 
ülésen.

Berettyóújfalu város 19/2015. (IX. 25.) szá-
mú rendelete szól az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által alapított kitüntetések oda-
ítéléséről. A rendelet értelmében 2018-ban a 
Város napja alkalmából a következő kitünte-
tések adományozására van lehetőség: Bátho-
ry Gábor-díj, Fehér Istvánné-díj, Kabos End-
re-díj, Fráter László-díj és Csorba György-díj 
kitüntetések, valamint Berettyóújfalu város jó 
tanulója – jó sportolója cím. Kérjük, hogy az 
elismeréssel kapcsolatos írásbeli javaslataikat 
indoklással, valamint a javasolt személy vagy 
szervezet elérhetőségeinek megadásával, 
2018. április 16-ig beérkezően szíveskedje-
nek benyújtani Muraközi István polgármester 
címére (Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 
17-19.), illetve e-mailben a murakoziistvan@
berettyoujfalu.hu címre. A kitüntetésekre tör-
ténő javaslattétellel kapcsolatos további rész-
leteket megtalálják a www.berettyoujfalu.hu 
oldal Helyi hírek rovatában.       

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

www.berettyotv.hu/testuleti20180222 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1395
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Városunk kórháza új gyógyászati esz-
közöket kapott a TAMA Hungary Kft. 
adományának köszönhetően. A gyer-
mekosztály új EKG eszközzel valamint 
spirométerrel gazdagodott, amely a 
gyermek pulmonológiai szak rendelő 
diagnosztikai palettáját erősíti majd. 
A TAMA Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, a kezdeményezés nagyon fontos, hi-
szen a vállalat főértékei között szerepel a tár-
sadalmi szerepvállalás: Cégünk mezőgazdasági 
csomagoló eszközök gyártásával foglalkozik, 
Berettyóújfaluban dolgozunk több mint három-
száz fővel. Minden évben 10-15 %-ot fejlődünk, 
a városban mi vagyunk az egyik legnagyobb 
termelő vállalat. Vállalati értékeink között fő 
helyen szerepelnek a saját dolgozóink. Ezért 
a társadalmi szerepvállalás fontos számunkra 
és az is, hogy a dolgozóinkat ez érintse, így 
esett a választásunk a gyerek osztályra, hiszen 
a vállalatnál dolgozóknak is több mint kétszáz 
gyermeke van. A kórháznak új EKG eszközre 
és spirométerre volt szüksége – mondta Győrfi 
Sándor, a TAMA Hungary Kft. ügyvezető igaz-
gatója. 
– Az adományozást örömmel fogadtuk, hiszen 
spirométer eddig még nem volt a gyermekosz-
tályon – fogalmazott Dr. Muraközi Zoltán az 
ünnepélyes átadón. Úgy folytatta: az EKG ké-
szülék speciálisan gyermekek számára készült, 
ez a gyerek osztályon fok működni a jövőben, 

a spirométer pedig a gyermek pulmonológiai 
szakrendelésen. Ez a készülék arra képes, hogy 
a légzés vizsgálatával különböző betegségeket 
tudjanak megállapítani, illetőleg a kezelések 
hatásosságát lehet ellenőrizni a segítségével – 
mondta Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza Ist-
ván Kórház főigazgatója. 

Új eszköz az újszülött osztályon
Újszülött újraélesztő készülékkel bővült a 
Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nő-
gyógyászati Osztályának eszközpalettája. A 
tizenkettedik jótékonysági bál bevételéből 

megvásárolt műszerhez a szükséges inkubátor 
már korábban a kórház rendelkezésére állt, a 
két eszköz közösen újraélesztésre és lélegez-
tetésre alkalmas. 
Dr. Makai Imola elmondta, újszülött kortól 10 
kilogrammos súlyig csecsemők lélegeztetésé-
re alkalmazható műszerről van szó, amely az 
újraélesztés eszköze is abban az esetben, ha 
az újszülött baba légzés nélkül születik. – A 
csecsemők születésekor fordul elő a leggyak-
rabban, hogy átmenetileg lélegeztetésre van 
szükség, viszont tartós lélegeztetésre szoruló 
gyermeket ebben a kórházban nem látunk el. 
Hivatalból, a jelenleg érvényben lévő rende-
letek alapján el kell küldenünk koraszülött 
vagy csecsemő intenzív osztályra a babát. A 
koraszülött mentő megérkezéséig azonban 
biztosítanunk kell, hogy ne érje oxigénhiá-
nyos károsodás az újszülöttet, vagy akár a mi 
osztályunkon a csecsemőt. Ennek egy nagyon 
fontos eszköze ez a készülék. Úgy tűnik, ezzel 
sokkal biztonságosabb lett az újszülött ellátás 
kórházunkban – tudtuk meg a Gyermekosz-
tály vezető főorvosától.  
Az új eszközt az intézmény főigazgatója, 
Dr. Muraközi Zoltán február 28-án adta át a 
Gyermekosztály és a Szülészet-Nőgyógyászat 
osztályvezető főorvosainak, Dr. Makai Imo-
lának és Dr. Osváth Péternek. Az újszülött 
újraélesztő műszerrel egy újabb, a betegbiz-
tonságot növelő beruházás valósulhatott meg 
kórházunkban.  GyT–Sz.M.
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Új eszközöket kapott a kórház két osztálya

A 2015-ös időszaki kiállítás után ez-
úttal kétnapos konferenciát tartot-
tak Berettyóújfaluban és Nagyrábén 
Kelet Népe Biharban címmel január 
31-én és február 1-jén. 
A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kol-
légium pályázatának keretében megrendezett 
eseményen Sinka István és Veres Péter szüle-
tésének 120. és József Attila halálának 80. év-
fordulójáról emlékeztek meg.
Sinka István Barsi Dénes és Szabó Pál mel-
lett alapítója, Veres Péter munkatársa volt az 
1935-ben indított Kelet Népe című folyóirat-
nak. A Bihari Múzeumban előadásokkal gon-
doltak vissza a magyar költőkre. A program 
ötletgazdája a József Attila-díjas irodalomtör-

ténész, Jánosi Zoltán volt. – A tavalyi év szá-
mos nagy költőnknek – köztük Sinka István-
nak és Veres Péternek – hozta el valamilyen 
nagy évfordulóját, de valamennyi jubileumot 
elhomályosított a kétszáz éve született Arany 
János ünnepe. A fő kérdés, amire választ ke-
restünk: olvassák-e még ezeket az írókat? Ha 
igen, üzeneteik elérkeznek-e a ma olvasóihoz? 
Léteznek-e Magyarországon napjainkban sze-
gény emberek és vajon az ő sorsuknak a mai 
irodalom ad-e méltó kifejezést? – mondta el 
Jánosi Zoltán. A Magyar Napló folyóirat fő-
szerkesztője szerint a balmazújvárosi Veres 
Péter és az errefelé pásztorkodott Sinka István 
életműve a példa arra, hogy a nagyon szegény 
sorsból szinte autodidakta módon is fel lehet 
emelkedni és meg lehet adni egy-egy vidék-
nek, embercsoportnak, társadalmi rétegnek az 
önkifejezését. Előadásában arra vállalkozott, 
hogy Sinka István világirodalmi korszerűsé-
gét bemutassa. Jánosi Zoltán mellett Dr. Bakó 
Endre irodalomtörténész Sinka István és Veres 
Péter találkozásairól beszélt a jelenlévőknek. 
Balogh Gyula távollétében Kocsis Csaba tar-
tott előadást József Attila és Sinka István ha-
tása a cigány költészetre címmel. Nagyrábén 
Dr. Bakó Endre és Balogh Gyula mellett Dr. 
Horváth Erzsébet PhD osztotta meg gondola-
tait a résztvevőkkel Sinka István mitologizáló 
költészetét illetően.
Mindkét helyszínen a Körömvirág együttes 
Szóljon, aki látta című műsora színesítette a 
konferenciát. A program zárásaként Nagyrá-
bén a Sinka-Kodály emlékműnél Kocsis Csa-
ba, városunkban a Kelet Népe emléktáblánál 
Kolozsvári István emlékezett meg. Sz.M.

Kelet Népe Biharban

Jánosi Zoltán mellett Dr. Bakó Endre iro-
dalomtörténész Sinka István és Veres Péter 
találkozásairól beszélt a jelenlévőknek.

A geotermikus energia felhaszná-
lásának lehetőségeiről tartott tájé-
koztatót február 2-án a városháza 
nagytermében Dr. Bíró Imre, a 
Protamin Kft. ügyvezetője. 
A tervekről Muraközi István, városunk pol-
gármestere is beszélt. A város alatt lévő ter-
málvíz hőjének gazdaságos felhasználása je-
lentősen csökkentené a város költségeit és a 
közintézmények is igénybe tudnák venni ezt 
a természeti adottságot távhő formájában. 
Bíró Imre úgy fogalmazott: – projekt generá-
ló és megvalósítók vagyunk. Segítünk benne, 
hogyan lehetne ezt a lehetőséget műszakilag 
a legjobban megoldani. A cél – mondta a 
szakember –, hogy a várost a legjobb módon 
lehessen geotermikus energiával ellátni, akár 
egy fűtőmű korszerűsítésével, akár a strand-
fürdő ilyen irányú kapacitás bővítésével. 
Bíró Imre azzal zárta tájékoztatóját, hogy a 
későbbiekben még várható közös gondolko-
dás a kezdeményezésről, valamint a hozzáér-
tők várják a felmerülő kérdéseket a lakosság 
részéről is.  GyT

Költségcsökkentés 
geotermikus energiával

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1401
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1385
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Verses rigmusokkal, nagy hangzavar-
ral, hangos csörömpöléssel és kisze-
báb égetésével próbálták meg elűzni 
a telet a Széchenyi István Tagiskola 
tanulói.

Az alsó tagozatos diákok farsang alkalmából 
jelmezbe bújtak és nagy lármával igyekeztek 
elkergetni a hideg évszakot február 20-án.
A berettyóújfalui általános iskolában évek óta 
megünneplik a farsangi népszokásokat. Aranyi-
né Csalánosi Csilla, a felső tagozatos munkakö-
zösség vezetője elmondta, ez az esemény min-
den évben egy nagyon várt és örömteli program 
a gyerekeknek. Igyekeztek úgy megszervezni 
ezt az alkalmat, hogy a kisebbek jól érezzék 
magukat és élményt adó legyen számukra ez 
a népszokás. A télűzés egyik jelképes formá-
jaként az iskola udvarán kiszebábokat égettek 

el. Emellett egy-egy osztály a Berettyó-partra 
is kivonult, ahol a szalmából összeállított szim-
bolikus boszorkánybábukat a vízre bocsátották 
és ott kergették el egy másik módon a telet. Az 
alsóbb évfolyamokon a szokásos farsangi fánk-
evés sem maradhatott el.
A nagyon ötletes farsangi figurák versenyének 
eredményhirdetésén a pártatlan zsűri két külön-
díjat osztott ki. Az alsó tagozatosoknál az 1. d 
osztály által készített polip lett a győztes, míg a 
felsősöknél a 6. d osztály madárijesztő alkotá-
sa végzett az első helyen. A nyertesek egy-egy 
tortával gazdagodtak, a többiek emléklapot és 
süteményt vehettek át a zsűri tagjaitól. Sz.M.

Farsangolás vidám felvonulással és 
kiszebáb égetéssel

Öt hónap közös tevékenység után 2018. 
február 22-én az IKSZ – Történetek a 
bőröndből mintaprojekt zárásaként ki-
nyíltak a bőröndök a Bihari Múzeumban. 
Az Arany János Gimnázium diákjai: Bodnár 
Gergely, Kovács Adél, Nagy Dóra, Sain Máté 
és Szémán Gabriella, valamint tanáraik: Suha 
Zsófia Anna és Vatai Judit az egykori zsidó 
kereskedő családok nyomába eredtek. A ku-
tatásaik nyomán Adler József könyvnyomdá-
ja, Kohn Ignác vas nagykereskedése, Zádor 
Márton divatáru kereskedése és Weiss Béla 
szatócsboltja visszavezeti a kiállítás látoga-
tóit a korabeli város főutcájára, szinte látjuk 
a pezsgő életet, beleolvashatunk a leszárma-
zottakkal készült interjúkba. Sorsok, életutak, 
családtörténetek körvonalazódnak a jelképe-
sen kinyíló, emlékeket őrző bőröndökből. A 
debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 
kilencedikesei: Korompai Hunor és Nyéki Má-
tyás, valamint Nagyné Tóth Erzsébet tanárnő 
fotós táskával az oldalukon keresték fel újra 
azokat épületeket, amelyekről a múlt század 
elején képeslapok készültek, majd 10 évvel 
ezelőtt a Séta a faluvárosban című könyvben 
új felvételekkel bemutatásra kerültek. A diákok 
által készített mai fotókkal összevetve bizony 
szembetűnőek az épületek és környezetük vál-

tozásai. Ezekért és még további hat mini kiál-
lításért érdemes betérni március 17-ig a Bihari 
Múzeumba, ahol az egyéni látogatókat és a be-
jelentkező csoportokat is szívesen beavatjuk a 
kiállítás elkészítésének olykor vidám, máskor 
gyötrelmes pillanataiba.
A mintaprojekt záró rendezvényén a Debre-
cenből, Hajdúnánásról, Püspökladányból ér-
kező, a módszert kipróbáló diákok, tanárok, 
muzeológusok mondták el tapasztalataikat, 
majd a Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és 
Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudo-
mányi és Humán Tanulmányok Tanszék hall-
gatói osztották meg velünk megfigyeléseiket 
a projekt hatékonyságáról. Dr. Márkus Edina 
egyetemi adjunktus látva a diákok lelkesedé-
sét, érdeklődését együtt gondolkodásra hívta a 
konferencia résztvevőit: egy-egy leendő téma 
megjelölésével már az iskolai közösségi szol-
gálat jövőjét fogalmaztuk meg és az „Ezt vi-
szem magammal a bőröndömben…” szavaival 
felcímkéztük nagy közös bőröndünket. Mind a 
megvalósult projekt, mind a kiállítás elismeré-
sét fogalmazták meg a résztvevőkön túl ven-
dégeink is: Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős 
igazgató-helyettese, Dr. Bodó Márton tudomá-
nyos munkatárs (OFI) és Kolozsvári István, 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának kul-
turális menedzsere. Erre az alkalomra elkészült 
az a módszertani kiadvány is, amely a Bihari 
Múzeum által kidolgozott módszer tapaszta-
latait összegzi és ajánlást, ötletet ad az ország 
többi múzeuma számára a módszer alkalmazá-
sához. A projekt és a kiállítás az EFOP-3.3.3-
VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, Mú-
zeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek 
című kiemelt projekt részeként valósult meg.
Nyitva tartás: március 17-ig (hétfő-péntek) 
8-16.00, március 10. (szombat) 8-16.00, már-
cius 15. (nemzeti ünnep) 10-16.00, március 17. 
(szombat) 10-16.00. 

Korompainé Mocsnik Marianna
a projekt szakmai vezetője

A legszebb galambokat mutatták be 
és díjazták a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Házban. A rendezvényen 
több mint 180 szárnyast láthattunk 
és minden fajtából kiválasztották 
a legtöbb kritériumnak megfelelő 
győztes madarakat. 
Jubileumi alkalom is volt az idei, hiszen ne-
gyed évszázada alakult az egyesület, amely-

nek már hagyománya minden évben a tollas 
kiállítás. Minden galambnak van egy nem-
zetközi leírása és a zsűri tagok e szerint vizs-
gálják meg a madarakat a farok tolltól a csőr 
hegyéig. Mindegyik fajtából vannak győztes 
madarak, amelyek a legjobbak lettek. Több-
ségében berettyóújfalui tenyésztők nyerték a 
díjak zömét. Dobai Imre szervező elmondta, 
különösebb bánásmódot nem igényelnek a 
madarak, egyszerűen szeretni kell őket, ha-
szonszerzésért nem lehet csinálni ezt a hobbit. 
Többször a tenyésztő fizet rá, hiszen meg kell 
venni a takarmányt, vitaminokat és a gyógy-
szereket – mondta Dobai Imre, a Kisállat te-
nyésztők egyesületének elnöke. Számos díjat 
osztottak ki a tenyésztők között. A tenyésztői 
verseny idei győztese, valamint a Lakatos 
Vince emlékkupa díjazottja is Simon Barna-
bás lett.  A legjobb óposta tenyésztő pedig 
Dobai Imre volt. GyT
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Kinyíltak a bőröndök

Maszkabál az ovibanA legszebb galambokat mutatták be 
Ifjú maskarások mutatták meg jelmezeiket egy-
másnak február második péntekjén a Székhely 
Óvodában. Az ovisok különleges jelmezekkel, 
sok-sok finomsággal és hangos dalolással űzték 
el az idei telet.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1393
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1386
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1397
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Nyolcadik alkalommal feszültek egy-
másnak az amatőr jéghoki szerel-
mesei a Morotva ligeti műjégpályán 
február 10-én. A városunkban már 
hagyományosnak mondható jégko-
rong kupán a tavalyi évhez hasonló-
an idén is négy együttes szállt harcba 
az első helyért.
A hazaiak mellett Szarvasról, Püspökladányból 
és Derecskéről érkeztek csapatok. A Szarvasi 
Szarvasok ötödik alkalommal vettek részt a 
megmérettetésen, akárcsak a Püspökladányi 
Pingvinek. A 2018-as tornát a Lendület Sport 

és Szabadidő Egyesület színeiben rendezték 
meg a műjégpályán. A játékidő 2x10 perc volt, 
az együttesek 3+1 fővel játszottak a pályán. A 
mindig jó hangulatú találkozókat idén először 
Vincze Dániel és Vincze László személyében 
mérkőzésvezetők fújták, így a kupa sokkal gör-
dülékenyebb lett a bírók pörgős játékvezetése 
miatt. Vincze Dániel játékvezető elmondta, a 
nagyon sportszerű tornán mind a négy gárda 
betartotta a játékszabályokat, teljesen korrektül 
zajlottak a meccsek.
A jégkorong kupa negyedik helyezettje a szar-
vasi együttes lett, a harmadik helyen a berety-
tyóújfalui LSTL Assassins csapata végzett. 

A püspökladányi gárda ezüstérmet szerzett, 
a Derecske együttese pedig tavalyi győzelme 
után ezúttal is aranyéremmel gazdagodott. A 
legjobb góllövő a Derecske játékosa, Szabó 
László lett. Sz.M.

Amatőr jégkorongozók tornája

Idén is megrendezték a Kazinczyról 
elnevezett „Szép Magyar Beszéd”  
című versenyt a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Ház Erdélyi Gábor termé-
ben. 
A diákok két kategóriában, 5-6., illetve 7-8. 
évfolyamon méretették meg magukat. Először 
a szabadon választott prózai szöveget olvas-
ták fel, majd a kisebbek a Szent László király 

utolsó győzelme című szöveggel, a nagyobbak 
Ravasz László: Cseresznyevirág című művével 
birkóztak meg. A háromtagú zsűri egyik tagja 
Szémánné Veres Gabriella értékelte a versenyt. 
– A verseny folyamán értékeltük, mennyire ké-
szültek fel a tanulók. A hozott anyagot hogyan 
adták elő, mennyire volt tiszta a beszédük és 
mennyire tudták hangsúlyozni az adott szöve-
get, attól függően, hogyan azonosultak vele. 
Ezek után volt egy kötelező szöveg is, amit elő 
kellett adni, erre tizenöt perc felkészülési idő 
állt rendelkezésükre. Sok diáknál ez döntötte 
el igazán a helyezést is. Nagyon kiegyenlített 
volt a mezőny, minden tanuló nagyon szépen 
felkészült a versenyre. Valószínű, hogy ezt a 
vetélkedőt már megelőzte egy iskolai forduló 
is. Tehát ide már a valóban tehetséges diákok 
érkeztek. Minden tanulót és minden felkészítő 
tanárt nagy dicséret illet a felkészülés folya-
matában – mondta Szémánné Veres Gabriella, 
irodalmi muzeológus. Az első helyezett 5-6.-os 
korosztályban Molnár Viktória, a Hunyadi Má-
tyás Tagiskola tanulója lett, a 7-8.-sok között 
pedig Szepesi Petra, a József Attila Általános 
Iskola diákja végzett az első helyen. A verseny 
folytatódik, harmadik fordulója áprilisban lesz 
Kisújszálláson. GyT

Hírek a KÖSZI-bőlSzép magyar beszéd
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Szünidei gyermekétkeztetés: Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata a tavaszi szünet mun-
kanapjain, 2018. március 29-én (csütörtökön) 
és 2018. április 3-án (kedden) biztosítja a hát-
rányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére az ingyenes szünidei ét-
kezést. A Képviselő-testület tavalyi döntése 
alapján az előző két kategóriába nem tartozó, 
de gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek is igénybe vehetik a lehetőséget, 
szintén szülői nyilatkozat alapján. A lehető-
ségről minden érintett szülő levélben tájékoz-
tatás kapott.
Intézményi gyermekétkeztetés 2017: A 2017. 
évi átlagos igénybevétel alapján minden kor-
csoportot figyelembe véve az étkező gyerme-
kek/tanulók 52%-a volt ingyenes étkezésre 
jogosult, 16%-uk 50%-os kedvezményt vett 
igénybe, 32%-uk után pedig teljes térítési dí-
jat fizettek a szülők.
A bölcsődés, óvodás korosztályban az in-
gyenes étkezők aránya 90%, mivel ebben a 
korcsoportban a 2015. szeptember 1-jétől 
érvényes törvénymódosítás eredményekép-
pen szélesebb kör veheti igénybe ezt a ked-
vezményt (a kedvezményekről többek között 
honlapunkon – www.kosziberettyo.hu – tá-
jékozódhatnak). Ebben a két korcsoportban 
a gyermekek 10%-a nem jogosult étkezési 
kedvezményre.
2017 decemberében 1414 gyermek/tanuló 
étkezéséről gondoskodtunk. A hiányzások 
miatt az étkező gyermekek átlagos létszáma 
2017-ben 1272 fő volt, mely 27 fővel emelke-
dett a 2016. évi átlaglétszámhoz képest.
OKÉS országos döntő: A Sirha Budapest 
kiállítás adott otthont 2018. február 9-én a 
„Közétkeztetési Szakácsverseny 2017-2018” 
országos döntőjének, amelyen az első két for-
duló legjobb 12 csapata mérte össze tudását 
a nyilvánosság előtt. Zoltai Anna, a NÉBIH 
Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osz-
tály vezetőjének meghívására a versenyen 
nézőként Reskó Lászlóné és Kádár József 
munkatársaim is részt vettek, ahol nagyon 
sok érdekes tapasztalattal gazdagodtak. Mint 
bizonyára emlékeznek, ők jelentkeztek a 
NÉBIH és a KÖZSZÖV által meghirdetett 
háromfordulós szakácsversenyre, melynek 
második fordulóján a szarvasi régiós elődön-
tőben a 2. helyen végeztek. Korábbi verseny-
zőink és munkatársaik egy tartalmas napot 
töltöttek el a versenyen és a kiállításon.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Vidám vásár Berettyóújfaluban 
A szovjet propagandafilm, a Vidám vásár 
(1949) magyarországi bemutatója után or-
szágszerte azonos címmel szerveztek olyan 
rendezvényeket, amelynek célja a 
szocialista árubőség demonstrálása 
volt.
Berettyóújfalu főtere és főutcája 
is megtelt ideiglenes pavilonokkal 
1952. augusztus 20-án. A korabeli 
országos sajtóból megtudhatjuk: a 
termelőszövetkezetek különböző 
terményeket árultak kedvező áron, 
az állami áruház standjain motor-
kerékpárt és rádiót is vehettek az 
egész megye területéről érkező 
vendégek, de bárki hozzájuthatott 
a télire való öltözethez is. Az első 
újfalui vidám vásárról Jancsó Mik-

lós készített összeállítást a filmhíradónak.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtárban meg-
őrzött, itt bemutatott fénykép feltehetően 
egy későbbi, 60-as évek eleji, hasonló mó-
don megszervezett „vidám vásáron” készült.
További képek: http://berettyoujfalu.
topoteka.hu KSM

Egy kép – egy történet

www.berettyotv.hu/jegkorong0210 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Be-
rettyóújfalui Járási Hivatala meghatározta a 
2018/2019-es tanévre az 1. évfolyamra történő 
beiratkozás időpontját és a körzethatárokat.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntar-
tásában működő általános iskolákba a beiratko-
zás ideje:
2018. április 12. (csütörtök) 7:30-17:00,
2018. április 13. (péntek) 7:30-17:00 között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyerek nevére kiállított személyi azonosító,
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány,
• az iskolabelépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás, 
• óvodai szakvélemény,
• járási szakértői bizottság szakértői vélemé-
nye,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a 
Szakértői bizottság szakértői véleménye,
• nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet 
gyakorlása – előírásai az irányadók.
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tanköte-
lességüket külföldön teljesítik a lakóhely, en-
nek hiányában tartózkodási hely szerint illeté-
kes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak 
vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratko-
zott, az iskola igazgatójának.
Berettyóújfalu városban az intézmények szék-
helyén (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 
11., 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi út 1.) törté-
nik a beiratkozás a 2018/2019-es tanévre.

Szeretettel fogadjuk a leendő bölcsődéseket és óvodásokat szüleikkel 
együtt a Bölcsődenyitogatóra és az Ovihívogatóra a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde tagintézményeibe.
Jól felszerelt, tágas csoportszobákkal, korszerű fejlesztőeszközökkel, a 
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékokkal várjuk a látogató-
kat. Gondozott udvaraink változatos játéklehetőséget nyújtanak, melyek-
ben biztosítjuk a mindennapi szabad mozgás lehetőségét. Kedves, gyer-
mekszerető kisgyermeknevelők, szakmailag felkészült óvodapedagógusok 
fogadják az érkezőket derűs, családias légkört, egészséges környezetet 
teremtve a gyermekek számára. A gondozásban és nevelésben szakképzett 
dajka nénik és pedagógiai asszisztensek nyújtanak segítséget.
Bölcsődénk nyitott a 20 hetes – 3 éves korú gyermekek számára, akiknek 
szülei munkaviszonyban állnak, továbbá elsőbbséget élveznek a három-
gyermekes vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
illetve hátrányos helyzetű családok. A gyermekeket 6.30-tól 17 óráig fo-
gadjuk. Otthonos, derűs, melegséget árasztó kellemes környezetben biz-
tosítjuk a szabad játéktevékenységeket, mondókázásokat, énekléseket, 
alkotásos-nagymozgásos tevékenységeket, a kisgyermekek testi szükség-
leteinek kielégítését.
Óvodáink 6.45-től 17 óráig sokszínű, kreatív tevékenységekkel segítik a 
gyermekek testi és lelki fejlődését, értelmi képességeik, egyéni adottságaik 
kibontakozását mikrocsoportos foglalkozások keretében. A szabad játékot 
tekintjük a gyermekek főtevékenységének, melyhez a folyamatos napirend 
kialakításával elegendő időt biztosítunk. Az ismeretátadást, a tanulást já-
tékba ágyazva szervezzük. Nagy gondot fordítunk az egészséges életmód 
megalapozására, a környezetvédelemre. Akkreditált, kiváló tehetségpont-
ként működünk. Igyekszünk gyermekeinket minél több élménnyel, tevé-
kenységgel segíteni a fejlődésben. A nagyobbak változatos tehetségműhe-
lyekben, Bozsik-foci programban próbálhatják ki magukat.
A szülőkkel kölcsönös, bizalomra épülő együttműködésre törekszünk. 

Hangulatos családi programjaink évszakokhoz, ünnepkörökhöz kötődnek.
Az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvoda megújult épületben várja a kör-
zetben élő gyermekeket. A Rákóczi és a Gyermekkert Tagóvoda torna-
szobával rendelkezik, amely hozzájárul a mozgásigény kielégítéséhez. 
Mindezek mellett változatos tevékenységekben próbálhatják ki magukat 
a gyermekek. A Székhely Óvoda új épülete nyár elején tudja kapuit meg-
nyitni az építkezés miatt.
Étkezés szempontjából az ételallergiás gyermekek részére biztosított a di-
étás étkezés. Gondozási díj nincs, az étkezési-térítési díj összege bölcsődé-
ben 420 Ft/nap, óvodában 320 Ft/nap. Lehetőség van az ingyenes étkezés 
igénybevételére, melyet jogszabály határoz meg.
A hozzánk ellátogatók betekintést nyerhetnek tagintézményeink életébe, 
mindennapjaiba.
A szülők, gyermekek megismerkedhetnek a leendő kisgyermeknevelőkkel, 
óvodapedagógusokkal.

Mindenkit szeretettel várunk.

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsődében a 2018/2019. nevelési 
évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje 
az alábbiak szerint került meghatározásra.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 
Az óvodába a gyermek harmadik életévének be-
töltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételé-
től számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető. Három éves kortól kötelező az 
óvodai nevelésben való részvétel. A gyermeknek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától (2018. szeptember 1.) legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt ven-
nie. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a szülő 
vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el. A szülő kérelmére a jegyző – az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetértésével – a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést 
adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyer-
meke az óvodakötelezettségét külföldön telje-
síti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 
az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, 
ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2018. április 23-24. (hétfő, kedd), 8-16 óráig
Az óvodai beiratkozás helye:
Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcső-
de Bölcsődei Tagintézményében (cím: 4100 
Berettyóújfalu, József Attila utca 25., tel.: 
54/402-194) Gálné Tóth Klára intézményve-
zetőnél lehet.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, doku-
mentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsőde integráltan nevelhető sajátos nevelé-
si igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosít-
ja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi nevelést 
is biztosít.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az 
óvodába történő felvételt is.
Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyá-
ban hozott döntést 2018. május 18-ig postai úton 
küldi meg az érintettek részére. A szülő, ameny-
nyiben azt az óvodai beiratkozás napján kéri, 
elektronikus úton értesítést kap a gyermeke óvo-
dai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. 
Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket fo-
gadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási 
helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten 
kívül a szabad férőhelyek esetében van lehetőség 
a kért tagóvodába való felvételre. A szülő az óvo-
dai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvéte-
lét követő 15 napon belül Berettyóújfalu Város 
Jegyzőjének címzett, de a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet 
terjeszthet elő.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Általános iskolai 
beiratkozás

Nyitott délelőttök a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében

Közlemény óvodai beiratkozással kapcsolatban
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Bölcsőde 2018. március 19-20-21. Hétfőtől-szerdáig
 József Attila u. 25-27. 9 30 – 1130

Székhely Óvoda 2018. március 12.
 Orbán Balázs tér 1. 

Rákóczi Tagóvoda 2018. március 22.
 Rákóczi u. 25. 

Gyermekkert Tagóvoda 2018. március 23. 10 – 12 óráig
 Puskin u. 106. 

Eszterlánc Tagóvoda 2018. március 26.
 Vass Jenő u. 8. 

Széchenyi Tagóvoda 2018. március 28.
 Széchenyi u. 4-6.
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A XVIII. Fekvenyomás diákolimpia Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei döntőjének adott otthont a Berety-
tyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös 
József Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Szakiskolája. A február 10-én 
megtartott versenyt a Magyar Erőemelő 
Szövetség rendezte meg.
A megmérettetésen IV., V. és VI. korcsoportos 
fiú-leány versenyzők vettek részt 13 és 19 éves 
kor között. A hölgyeknél 43-tól +84 kilogram-
mig, az uraknál 50-től +120 kilogrammig hatá-
rozták meg a súlycsoportokat. A területi döntő 
színvonalát jelezte, hogy Ungai Amanda (IV. 
korcsoport), Bartha Szilvia (VI. korcsoport) és 
Kozák László (VI. korcsoport) személyében 
három fekvenyomó világbajnok is az indulók 
között volt. Utóbbi versenyző kiemelkedő tel-
jesítményt ért el. Az Eötvös József Szakgimná-
zium tanulója a VI. korcsoport -66 kg-os súly-

csoportjában 135 kg-ot teljesítve új országos 
diákolimpiai rekordot állított fel. A megyei dön-
tőn a zsűriben kapott helyet Rónaszéki András. 
A Magyar Erőemelő Szövetség elnöke szerint a 
sportág méltó utódai a verseny résztvevői között 
voltak. – A fekvenyomás – az erőemelő sport 
egyik szakágaként – az egyik legeredményesebb 
sportág Magyarországon. Csak a tavalyi évben 
tizenhárom világ- és Európa-bajnokunk volt. 
Úgy gondolom, ezt nagyon sok sportág megiri-
gyelheti tőlünk. Ötven-hetven egyesületben – ez 
a szám változó – több mint ezer versenyzőnk 
van, ami országos szinten is nagyon jónak szá-
mít – mondta el Rónaszéki András.
A XVIII. Fekvenyomás diák-
olimpia országos döntőjét már-
cius 24 és 25-e között rendezik 
meg Encsen a hat területi dön-
tő legjobb nyolc versenyzőjé-
vel súly- és korcsoportonként.
A Bihari eredmények: Megyei 
diákolimpiai címet szereztek: 

Flaskai Paulina (Berettyóújfalui II. Rákóczi Fe-
renc Ált. Isk.), Ungai Amanda (Berettyóújfalui 
József Attila Ált. Isk.), Kalina Martina (Furtai 
Bessenyei György Ált. Isk.), Földi Vivien, Bartha 
Szilvia (Berettyóújfalui SZC Bessenyei György 
Szakgimnázium), Balogh Krisztián, Balogh Dá-
vid, Mohácsi Ákos (Berettyóújfalui II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Isk.), Szabó Ádám (Furtai Bessenyei 
György Ált. Isk.), Kozák László, László Attila, 
Rózsás Tihamér (Berettyóújfalui SZC Eötvös Jó-
zsef Szakgimnázium), Fehér Norbert, Mátravölgyi 
Adrián, Varjú Sándor (Berettyóújfalui SZC Arany 
János Gimnázium), Haraszti László.
Felkészítő testnevelők: Herczegné Balázsi 
Gyöngyi, Kovács Zoltán, Kiss Béla, Bihari Csa-
ba, Ungai János. Sz.M.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek, 
ebből az alkalomból tartott előadást Dr. 
Mózes Mihály történész, nyugalmazott 
egyetemi tanár a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Házban. Az előadás segített a fia-

taloknak abban, hogy megértsék a kom-
munista rendszerek működését anélkül, 
hogy ismerték volna. 
– Az iskolások azt sem tudják, mi az a kommu-
nizmus. A fasizmusról sokat beszélünk, de a 
kommunizmusról nincs képe sok fiatalnak. Ők 
nem élték át, ezért az is lehet, sokan szimpatizál-
hatnak is vele emiatt. Van valamiféle nosztalgia 
sokakban a kommunizmus iránt, pedig ez a fa-
sizmusnál is gyilkosabb rendszer volt – mondta 
a történész bevezetőjében. Úgy folytatta, nem 
tudják felbecsülni, hány áldozata volt a sztá-
linizmusnak. Úgy számolják legalább hatvan 
millió. Az úgynevezett szocializmus építését 
kényszermunkákkal oldották meg Szibériában 

és más helyeken. Másképpen nem tudták biz-
tosítani a munkaerőt csak internálásokkal. Tö-
megesen internálták az embereket és küldték a 
halálba. Nem is beszélve aztán a hadifoglyokról 
és a málenkij robotra elhurcolt emberekről, akik 
borzalmas körülmények között lelhették halálu-
kat. A kommunizmus ma is létezik. Ma Kínában 
végzik ki a legtöbb embert a világon, a halál-
büntetés ott igen gyakori, nem beszélve Észak-
Koreáról – mondta Dr. Mózes Mihály történész, 
nyugalmazott egyetemi tanár. Magyarországon 
először 2001. február 25-én emlékeztek meg a 
kommunizmus áldozatairól az Országgyűlésben 
és középiskolákban, majd minden évben sor ke-
rült emlékünnepségekre. GyT

A fesztivál a „Tiszta Bihar” program-
sorozat „A környezettudatos hulladék-
gazdálkodás mindennapi gyakorlatának 
elterjesztéséért” térségi szemléletformáló 
projekt zárógálája, amely 2018. március 
10-én kerül megrendezésre a József Attila 
Általános Iskola multifunkciós termében.
A rendezvény a Szélső Érték Kör Egyesület 
szervezésében, a Zöld Kör és a Bihari Hulladék-
gazdálkodási Kft. szakmai közreműködésével 
valósul meg. Az egésznapos program keretében 
a témával kapcsolatos vetélkedőket, kiállításo-
kat, kézműves foglalkozásokat, filmvetítéseket, 
rajzversenyt gyermekprogramok, utcaszínház és 
zenei előadások is színesítik. A rendezvény meg-
tekintése ingyenes, a projekt támogatója a Föld-
művelésügyi Minisztérium.
A program: 8-12 óráig „Sufnistand” csere-bere 
börze a újrahasznosítás jegyében iskolások szá-
mára, újrahasználati kézműves foglalkozások 10 
és 15 órától, a „A hulladékgazdálkodásról dióhéj-
ban” címmel Duzs László előadását hallgathatják 
meg. 11 órától Kuckó Művésztanya Utcaszínház-
Vásári komédia, 13 órától könnyűzenei koncer-
tek, fellép a Bad Habit – acoustic és a Desperado 
együttes. 8-16 óráig ökojátszóház kicsiknek és 
nagyoknak a Zöld Körrel. A Bihari Hulladék-
gazdálkodási Kft. jóvoltából a nyereményekkel 
gazdagított vetélkedők mellett kipróbálható lesz 

a gyerekek kedvence, a kukásautó. Szintén eb-
ben az időpontban tekinthető meg az előzetesen 
óvodások és kisiskolások körében meghirdetett 
„Van-e ötleted a megelőzésre?” című ötlet és 
rajzpályázat díjazott munkáiból álló kiállítási 
anyag, valamint a Hulladékból termék című kiál-
lítás is, ahol a látogatók tárlatvezetésen keresztül 
ismerik meg a környezetvédelem, újrahasznosí-
tás, tudatos vásárlás, komposztálás témaköreinek 
legfontosabb (és a saját életükben is alkalmaz-
ható) fogalmait, praktikáit. A tárlat látogatása és 
a szakmai vezetésen való részvétel az általános 
iskolás diákok mellett különösen ajánlott közép-
iskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek. 
Végezetül 16 órától a „Van-e ötleted a megelő-
zésre?” című ötlet és rajzpályázat eredményhir-
detése következik. A témával kapcsolatos legjobb 
ötletek és rajzok készítői értékes nyereményekkel 
gazdagodhatnak.
Fontos megemlítenünk, hogy a fesztivál hely-
színe a kerekes székesek számára akadálymen-
tesített. További információk a Facebook-on. 
A rendezvény támogatói/együttműködő partnerei: 
Földművelésügyi Minisztérium (www.szelektalok.
hu), Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Szélső 
Érték Kör Egyesület, Zöld Kör, Bihari Hulladék-
gazdálkodási Kft., József Attila Általános Iskola, 
Parola Egyesület, Móló Panzió, Buborék 92’ Kft., 
Bihar Termálliget, Berettyó Rádió, Makk Kálmán 
Mozi,  Berettyónet, berettyohir.hu, Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ. Papp Zsolt (SZÉKE)

Emléknap a kommunizmus áldozataiért

Megyei döntő a XVIII. Fekvenyomás diákolimpián

„Szemétfesztivál” Berettyóújfaluban

7MOZAIK

A zeneiskola tanári hangversenye
A zeneiskola tantestülete hagyományos ta-
nári hangversenyét tartotta február 23-án a 
Járási Hivatal Fráter László termében.

Régi térképek, régi útikönyvek című
kiállítás a Bihari Múzeumban

Válogatás a Magyar Ferences Rend-
tartomány, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

és Tirts Tamás magángyűjteményéből.
Megnyitó: 2018. március 23. (péntek) 15 óra
A kiállítást megnyitja: Dr. Kis-Rigó László 

Szeged-Csanádi megyés püspök
Közreműködik: Waszlavik László
A kiállítás ingyenesen látogatható:

2018. március 23. – május 31-ig, hétköz-
napokon 8-16 óráig és három szombati napon: 

április 21., május 19. és 26. 10-16 óráig.
Érdeklődni Korompainé Mocsnik Marianna 

múzeumpedagógusnál: 30/228-1634.

„Félezer év térképei”

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1398
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Keresztesy Gergő vagyok, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje 
Hajdú-Bihar megye 4. választókerületében. 1991-
ben születtem Debrecenben. Tisztességes átlag 
magyar polgári családban nevelkedtem. Jelenleg 
Debrecen egyik multinacionális vállalatánál dol-
gozom a műszaki főosztályon, üzemfelügyeletet 
látok el. 2006 óta követem figyelemmel a Jobbik 
tevékenységét, 2010 óta aktív segítője vagyok a 
pártnak. 2015-ben kerültem közel a közéleti sze-
repvállaláshoz, amikor a debreceni menekülttábor 
bezárásáért szerveztem civil demonstrációkat, 
majd később csatlakoztam a párt ifjúsági szer-
vezetéhez. Annak megyei elnökeként dolgozom 
idén harmadik éve. Tevékenységem a megye 
problémáinak feltérképezése volt és a megye fia-

taljainak aktivizálása a közélet és a politika iránt. 
Ezen tevékenységem során mindig a választó és 
emberközpontú munkát részesítettem előnyben. 
Nagyon sok utcafórumot tartok, sok esetben a vá-
lasztókerületemben való utazásaim során inkább 
a tömegközlekedést választom. Vallom, hogy aki 
valóban szeretne tisztában lenni az emberek hét-
köznapi problémáival, az igen is merjen az em-
berek közé menni, választóinak szemébe nézni. 
Egy négy éves kisfiú boldog édesapja vagyok, így 
legfontosabb célom egy élhető, büszke Magyar-
ország megteremtése, ahonnan nem menekülni, 
hanem itt élni akarnak az emberek. A fiatalok 
elvándorlását meg kell állítanunk, ehhez viszont 
biztos jövőképre, tisztességes megélhetést bizto-
sító bérekre, lakhatási támogatásra van szükség. 
A fiatalok, dolgozók, közalkalmazottak anyagi és 
erkölcsi megbecsülése mellett ugyanez jár a már 
egy életet tisztességesen ledolgozó, békés nyugdí-

jas évekre vágyó idő-
seknek is. Céljainkhoz 
azonban egy egysé-
ges társadalomra van 
szükség. Egy politikus 
megválasztása esetén 
nem képviselhet csak 
egy adott társadal-
mi réteget vagy egy 
párt szimpatizánsait. 
A köz érdekét kell 
szolgálnia. Én is erre 
a szolgálatra készülök, hogy a Bihari emberekkel 
egyetértésben a térséget újra jó útra tudjuk állítani 
a térség legfiatalabb jelöltjével az élen, ehhez pe-
dig mindenkire számítok, a fiataloktól az idősebb 
korosztályig.

Keresztesy Gergő

Dr. Vitányi István 
vagyok, Hajdú-Bihar 
megye 4-es számú 
választókörzetének 
FIDESZ-KDNP szí-
nekben induló képvi-
selőjelöltje. Az Önök 
támogatásával – mint 
a körzet egyénileg 
megválasztott par-
lamenti képviselője 
– jelenleg is a bihari 
térséget képviselem az 
Országgyűlésben.
Bere t tyóú j fa luban 

születtem 1952. december 18-án. Azóta is itt élek 
– immár 43. éve házasságban – feleségemmel, 
Judittal. Két felnőtt lányom van, Judit és Réka. 
Mindketten házasok, s nagy örömünkre már öt 
unokával ajándékoztak meg minket, akik új ér-
telmet adnak életünknek, a velük töltött idő igazi 
feltöltődést jelent mindkettőnknek. Általános és 
középiskolai tanulmányaimat is szülővárosomban 
végeztem. Azt követően – 1980-ban – a szegedi 
József Attila Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán doktoráltam. 1983-ban ügyvédi 
szakvizsgát tettem. A diploma megszerzését kö-
vetően mindvégig szűkebb pátriámban, Biharban 
dolgoztam. Előbb az ÁFÉSZ jogtanácsosaként, 
később egyéni ügyvédként.
A közéletbe a rendszerváltást követően hamar 

bekapcsolódtam, hiszen Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzatának 1994-től 2014-ig tagja voltam. 
Az 1998-as országgyűlési választáson szereztem 
először mandátumot a Magyar Parlamentben, ahol 
azóta is képviselem a választókörzetemben élőket.
Az eltelt 20 évben számos sikert érhettünk el 
Önökkel közösen. Ha visszagondolunk az eltelt 
évekre, megállapíthatjuk, hogy településünk ha-
talmas változáson ment keresztül. A legfontosab-
bak ezek közül: a kórház folyamatos fejlesztése, a 
városi fürdő bővítése, a piac és környékének rend-
betétele, a rendezvénytér létrehozása és a mozi 
újjáépítése, a kultúrház felújítása.
Az elmúlt ciklusban még további eredményeket 
értünk el. Ebben az időszakban a legfontosabb 
feladatomnak azt tekintettem, hogy a választókör-
zetben lévő települések bekapcsolódhassanak az 
országos gyorsforgalmi úthálózatba, javítva ez-
által a települések népességmegtartó képességét, 
s segítve a helyben maradást, végső soron pedig 
azt, hogy a Bihar kitörjön a hátrányos helyzetű 
térségek sorából. Az M35-ös autópálya Debre-
cen-Berettyóújfalu közötti szakasza, illetve az 
M4-es autópálya első szakasza ez év végére el-
készül mintegy 100 milliárd forint értékben. Az 
úthálózat fejlesztésének eredményeképpen jut-
hatnak el hozzánk újabb piaci szereplők, akik új 
munkahelyeket teremthetnek a térségben. Ennek 
sikerét igazolja, hogy mindeddig csaknem húsz 
kis- és közepes vállalkozás tudott kapacitásbőví-
tő fejlesztést végrehajtani több mint egymilliárd 
forint összértékben. Mindezek eredményeképpen 
a munkanélküliségi mutató 12 százalékot meg-

haladó értékről 5 százalék közelébe csökkent.
Ebben a ciklusban kezdődött a 2014-2020 pályá-
zati időszak tervezési szakasza. Ahhoz, hogy az 
önkormányzatok felkészülten és megfelelő kon-
díciókkal vághassanak ennek neki, stabilizálni 
kellett a helyzetüket. Ennek érdekében szabadul-
hattak ki az adósságcsapdából, majd számos olyan 
– államigazgatási és fenntartói – szerepet vállalt át 
az állam tőlük, melyekkel nem lehet egy helyi kö-
zösséget hosszú távon megterhelni.
Nagy eredménynek tartom, hogy a bihari térség-
hez tartozó települések több mint 11,2 milliárd 
forintnyi támogatáshoz jutottak a TOP-források 
keretében, melynek segítségével komoly fejlesz-
téseket valósíthatnak meg intézményi, szociális, 
turisztikai, egészségügyi, infrastrukturális téren.
Ezek közül a legfontosabbak: a felnőtt háziorvosi 
rendelő, a 47-es főút berettyóújfalui teljes átkelő 
szakaszának felújítása, vásárcsarnok és új óvoda 
építése, a Kabos Endre Sportcsarnok felújítása, a 
Gróf Tisza István Kórház eszközállományának bő-
vítése, a zsinagóga és a Bihari Múzeum épületének 
turisztikai célú fejlesztése, valamint a kerékpárút-
hálózat bővítése.
Természetesen nem dőlhetünk hátra, sok még a 
tennivaló. De hiszem, hogy az eddig elért eredmé-
nyeink magukért beszélnek és büszkék lehetünk 
rá mindannyian. Folytassuk együtt a megkezdett 
munkát. Nekünk ez a táj, ez a vidék a világ közepe. 
Arra kérem Önöket, támogassanak abban, hogy a 
közösen elkezdett munkát folytathassuk. Mert ne-
künk Magyarország az első!

Dr. Vitányi István

Tisztelt Választópolgárok!

Bemutatkozás

Lencsésné Gál Mária vagyok, Hajdú-Bihar megye 
4. sz. országgyűlési egyéni választókerület ország-
gyűlési képviselőjelöltje, a változás elkötelezettje. 
Baloldali érzelmű emberként az ellenzéki pártok, 
az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és 
a Magyar Liberális Párt támogatásával indulok a 
választáson. Ezúton szeretném megköszönni mind-
azok támogatását, akik aláírásukkal és aktív mun-
kájukkal segítették jelöltté válásomat. 
Berettyóújfaluban születtem, itt nőttem fel, helyben 
végeztem el általános és középiskolai tanulmánya-
imat, itt élek férjemmel és 3 leánygyermekemmel. 
Tanító, pedagógia szakos bölcsész, tanár és közok-
tatási vezető vagyok. 
Szülővárosomban dolgozom, mióta lediplomáztam. 
Vallom, hogy a tanulás a társadalmi felemelkedés 
leghatékonyabb módja. Tanítóként az iskolában a 
gyermekeket, köztisztviselőként, kormánytisztvi-
selőként a hivatalban a polgárokat, a közösséget 
szolgálom lassan 30 éve.
Sokan kérdezték meg tőlem az utóbbi időben, miért 
vállaltam el a jelöltséget. Először is, mert kaptam 
egy felkérést, egy lehetőséget a változtatásra. Má-
sodszor: érzem a súlyát, a nehézségeit azoknak a 
döntéseknek, amelyek 2010 óta születtek. Harmad-
szor: mert fontosnak tartom, hogy az egyszerű em-

berek közül végre valaki 
kiálljon, és azt mondja, 

hogy elég volt és ne tovább! Negyedszer, mert úgy 
gondolom, hogy itt az idő a változásra, rossz az 
irány, mi átlagemberek sokkal többet érdemlünk, 
mint amennyit 2010 óta kaptunk! 
Mi a helyes irány? Európához akarunk tartozni, eu-
rópai színvonalon akarunk élni, de a legfontosabb 
elvárás, hogy békében, nyugalomban tölthessük a 
mindennapjainkat. 
Túl sok a negatív hatás, amely kiábrándulttá, fá-
sulttá tesz bennünket. Nem akarjuk hallgatni a mi-
nősíthetetlen hangnemben zajló parlamenti vitákat, 
a politikusok torzsalkodását, a „ki mennyit lopott” 
híreket. Nem akarunk állandó feszültségben, bi-
zonytalanságban lenni. Nyugodtan szeretnénk élni, 
dolgozni, gyermekeinket nevelni. Elvárás lenne, 
hogy ott fenn a parlamentben olyan felelős emberek 
dolgozzanak, akik az egész magyar nemzet javát 
szolgálják, nem a saját és a baráti körük boldogu-
lását. A miniszterek szolgák, akiknek valóban szol-
gálniuk kellene választóikat, meg kellene hallaniuk 
a szavukat és jó irányba kellene kormányozniuk kis 
hazánkat az élet minden területén. 
Azt szeretném, ha megszűnne a megosztottság, a 
gyűlölködés, az ellenségeskedés, fontos lenne meg-
hallgatni egymás érveit, véleményét. Megtalálni a 
közös hangot, a közös irányt, a közös jobb magyar 
jövőt! Olyan országot szeretnék, ahol jólétben lehet 

élni, ahonnan nem kell 
elmenni!
Mi kell mindehhez? 
Független, demok-
ratikus szociális jog-
állam, fékek és el-
lensúlyok rendszere, 
gazdasági növekedés 
és közteherviselés, 
ön  kor  mányzat iság, 
ügy félközpontú, szol-
gáltató közigazgatás, 
demokratikus, gyer-
mekközpontú, párt- és 
politikasemleges közoktatás, autonóm felsőoktatás, 
XXI. századi egészségügy, művészet és kulturális 
alkotás szabadsága, értékteremtő foglalkoztatás, 
munkahelyteremtés, fenn tartható nyugdíjrendszer, 
közmédia és még sorolhatnám.
Meggyőződésem, hogy a változtatás mindannyiunk 
felelőssége és kötelessége. Felelős magyar állam-
polgárként éljünk választójogunkkal, mert sorsunk 
a saját kezünkben van.
A 2018. április 8-ai országgyűlési választás nem 
csupán egy választás, rendszerváltozásnak kell len-
nie, mert gyermekeink és unokáink jövője a tét! 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és mun-
kálkodhass a jövőn.” (Széchenyi István)

Baráti üdvözlettel: Lencsésné Gál Mária

Tisztelt Választópolgár! Kedves Barátom!
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Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázatot hirdet a Herpály-Team 
Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyve-
zető igazgatói álláshelyének 5 éves 
határozott időre szóló betöltésére.
A munkavégzés helye: Berettyóújfalu, 
József Attila u. 35.
1.) Az ügyvezető feladatai különösen:
- a társaság alapító okiratában, a hatá-
lyos jogszabályokban, valamint Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata 
Kép viselő-testületével kötött megál-
lapodásban meghatározottak szerint 
biztosítani a társaság hatékony és ered-
ményes működését, - a társaság tevé-
kenységének irányítása, színvonalas 
szakmai munka kialakítása, - a társaság 
képviselete harmadik személlyel szem-
ben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
- a társaság alkalmazottai tekintetében a 
munkáltatói jogok gyakorlása.
2.) Az ügyvezető jogállása: az ügyve-
zető jogállása a Munka Törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény 45.§ (2) 
bekezdése alapján határozott idejű mun-
kaviszony, mely 2018. június 1. napjá-
tól – 2023. május 31. napjáig szól. A 
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
3.) A munkakör betöltésének feltét-
elei: - a cég tevékenységi profiljába illő 
mérnök vagy közgazdász végzettség,
- büntetlen előélet, - cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság.
4.) A pályázat elbírálásánál – azonos 
feltételek megléte esetén – előnyt je-
lent: - a településüzemeltetés vagy fej-
lesztés terén szerzett nagyobb szakmai 
gyakorlat, tapasztalat,
- legalább 3 év vezetői gyakorlat.
5.) A pályázathoz kötelezően csatolni 
kell: - a szakmai önéletrajzot,
- a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, - az iskolai végzettséget 
igazoló okirat közjegyző által hitele-
sített másolatát, - a vezetői gyakorlat 
megléte esetén annak hitelt érdemlő iga-

zolását, - a pályázónak a társaság tevé-
kenységének eredményes és hatékony 
működtetésére vonatkozó szakmai, ve-
zetői koncepcióját, - nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hoz-
zájárul, - nyilatkozat arról, hogy az állás 
elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségének,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy vele szemben nincs kizáró 
ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései, 
illetve az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 39. § ren-
delkezései az irányadó),
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 
pályázat elbírálása a Képviselő-testü-
let nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön 
megtárgyalásra.
6.) Bérezés és egyéb juttatások a tár-
saság Javadalmazási Szabályzata sze-
rint történik. Az álláshely betöltésének 
legkorábbi időpontja: 2018. június 1.
7.) A pályázat benyújtásának he-
lye, ideje és módja: a pályázatot 
egy példányban, kizárólag papír ala-
pon, ajánlott postai küldeményként, 
„Herpály-Team Kft. ügyvezetői pályá-
zata” jeligével ellátva lehet benyújtani 
Berettyóújfalu Város Polgármestere ré-
szére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 
u. 17-19.). A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. április 6.
8.) A pályázat elbírálása: a pályázatot 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete – a benyújtás ha-
táridejét követő első rendes testületi 
ülésén – bírálja el, melyet megelőzően 
a pályázók Pénzügyi Bizottság előtti 
személyes meghallgatására kerül sor. A 
pályázat kiírója fenntartja magának azt 
a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Látványos ránctalanítás kol lagén 
ter melést aktiváló intelligens pepti
dekkel és mezoterápiás koktélokkal 
tű nélküli ultrahang segítségével. A 
kozmetikai ipar jelenleg legígérete
sebb hatóanyagai az intelligens pep
tidek melyeket hiba lenne kihagyni 
mind a professzionális mind a min
dennapi antiaging bőrápolásból. 
Szalonomban újdonságként elérhe
tő bőrfiatalító kezelések már egyet
len alkalom után láthatóan simítják 
a ráncokat. A Mesotica peptides 
szérumok és koncentrátumok a ben
nük levõ hatóanyagok szerkezete és 
felszívódó képessége miatt azonnali 
látványos eredményt biztosítanak, 
persze a hosszú távú hatás érdeké
ben kúraszerűen is alkalmazhatók 
és az otthonra adott készítmények 
használatával is kiegészítve hihetet
lenül csodás eredményt nyújtanak.

Gyere és próbáld ki TE is!
További információ szolgáltatásaimról:

www.berettyohir.hu

Új fejezet a kozmetika történetében...
AMIKOR PÁR CSEPP IS ELÉG A LÁTVÁNYHOZ!
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PROGRAMOK

Születés
2017. december 
6. Ritók Máté János (Ritók János - Veres Mónika)

2018. február 
14.  Daróczi Ádám (Daróczi Attila - Hajzer Éva)

15.  Berde Szabolcs (Berde László - Takács Marianna)

Elhunytak
2018. január
20. Tóth István (1949.)

21. Nagy Jánosné (Bogáti Irén) (1933.)

23. Hajzer Mihály (1952.)
2018. február
1.  Bokor Imréné (Somi Irén) (1930.)

3.  Vámosi Sándor (1955.)

4.  Sáfrány Károly (1941.)

10.  Verebi Sándorné (Kovács Ilona Erzsébet) (1946.)

10.  Szilágyi Zoltán (1949.)

13.  Lisztes János Zoltánné (Gombos Zsuzsánna) (1958.)

15. Lukács Gyuláné (Bárczi Juliánna) (1943.)

Március 17. 18.00 Táncház a Bajnóca 
Néptánc Egyesület tagjaival
Március 20. 19.00 Színházi esték – „Jó-
kedv bérlet” harmadik előadása: Édes 
Alkony című zenés vígjáték, belépőjegy: 
2.900 Ft
Március 24. 18.00 Duma Színház – Kiss 
Ádám és Benk Dénes műsora, belépőjegy: 
2900 Ft
Április 6. 18.00 Nótaest határok nélkül – 
Szabó Lajos és vendégeinek műsora

KIÁLLÍTÁSOK
BIHAR VÁRMEGYE KÉPGALÉRIA
2018. március 8. 14.30 Művésznők Nem-
zetközi Alkotótábora – Vámospércs kiállítá-
sa. A vendégeket köszönti: Ménes Andrea, 
Vámospércs polgármestere, az alkotótábort 
bemutatja: H. Csongrády Márta fotóművész. 
A kiállítás megtekinthető: április 3-ig.
2018. április 5. 17.00 Gyimesiné Behina 
Éva festőművész kiállításának megnyitója
Megtekinthető: május 16-ig.

MOZI GALÉRIA
2018. március 6. 15.00 Szövődmény – 
Kovács Dávid kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja: Tarnóczi József festőművész. 
Megtekinthető: április 4-ig.
2018. április 10. 15.00 Capriccio – Miláko 
Róbert kiállítása. A kiállítást megnyitja: Ka-
tona Gyula, Nyíracsád nyugalmazott polgár-
mestere. Megtekinthető: május 3-ig.

Bihari Esték
2018. március 21. 17.00 Jézus Krisztus 
passiója az archaikus imádsághagyomány 
tükrében. Előadó: Harangozó Imre tanár, 
néprajzkutató

Víz világnapja
2018. március 22. 13 órától Hulladék-
gyűjtés a Víz világnapja alkalmából. Hely-
szín: József Attila lakótelep és környéke, 

Bessenyei Lakótelep és környéke, Bajcsy-
Zsilinszky lakótelep és környéke.

Játszóház
2018. március 25. 14-17 óráig
Húsvétváró családi játszóház a Művelődé-
si Ház nagytermében. Tavaszi körjátékok, 
nyuszi simogatás, kézműveskedés.

Költészet napja
2018. április 11. 14.30 Nadányi Zoltán 
emléktáblájának megkoszorúzása
15.00 Köveken bolyongó – Vendégünk: Za-
lán Tibor, Magyarország Babérkoszorú-díjá-
val elismert József Attila díjas költő, közre-
működik a Körömvirág együttes. Helyszín: 
Fráter László terem (Kossuth utca 6.)

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Március 9. 14.00 A Berettyóparti Nyugdíjas 
Egyesület nőnapi ünnepsége
Március 19. 13.30 A Berettyóparti Nyugdíjas 
Egyesület elnökségi ülése
Március 20. 16.30 ÉDES Egyesület egyesü-
leti napja
Március 21. 14.00 A Berettyóparti Nyugdíjas 
Egyesület közgyűlése
Március 22. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület gyű-
lése
Március 23. 10.00 ILCO-klub rendezvénye
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs 
duó próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccso-
port próbája, 16 órától a Papírfonó kör kéz-
műves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub fog-
lalkozás.
Minden vasárnap 14 órától Bihari Citeraze-
nekar próbája.
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző 
torna az Erdélyi Gábor teremben.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy 2018. március 10-én, szombaton 
8-13 óráig tartunk nyitva, március 15-
17. között szünetel a nyitvatartás.
Várjuk azoknak az aktív és nyugdíjas korú 
felnőtteknek a jelentkezését, akik szívesen 
megismerkednének a számítógéppel és bő-
vítenék számítógépes ismereteiket térítés-
mentes foglalkozásokon.
Minden második kedden 13.30-tól a 
Nadányi Zoltán Olvasókör foglalkozásai az 
Olvasóteremben.
Minden szerdán 14 órától a Bihari Ol-
vasókör foglalkozásai az Olvasóteremben.
Minden szerdán 16-18 óráig és min-
den szombaton 9-12.30 óráig Sakk szak-
kör az Olvasóteremben.
Szívesen látjuk az új jelentkezőket, bő-
vebb felvilágosítás: 06-20/775-8318.

Március 22. 15.00 „Nádpálca nélkül”, 
rendhagyó órák középiskolásoknak 3., A 
korona útja – előadó Nagy Zsigmond.

Március 27. 14.00 Gyógyító vizeink kvíz 
játék az Információs Központban
16.00 Gyógyító vizeink kvíz játék a 
felnőttkönyvtárban

3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk az 
alábbi elérhetőségeken: 06-54/402-273, 06-
30/716-4243, 06-30/773-7287.

Április 10. 9-18.00 Felolvasónap és kiál-
lítás Wass Albert műveiből

7-8. osztályosokat, középiskoláso-
kat, felnőtteket várunk. Helyszín: 
felnőttkönyvtár, időpontfoglalás: 06-54/ 
402-273, 06-30/773-7287.

Április elején Lénárt Attila: Csipetnyi 
mesék – könyvbemutató és kiállítás kisisko-
lásoknak (szervezés alatt).
  

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Sinka István Városi Könyvtár

Anyakönyvi hírek

Moziműsor - március
Nap Film címe                 Kezdés: 18 óra
12,13,14 Bosszúvágy
15,16,17,18 Tomb Raider
19,20,21 Hívatlanok 2 – Éjjeli préda
22,23,24,
25,26,27,28 

Nyúl Péter

29,30,31 12 katona

Március 25-én Virágvasárnap: Istentisztelet 9 
órakor az Imaházban, 10 órakor a Templomban, 
14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában és 
15.30-kor a Kórházban.
Nagyheti bűnbánati alkalmaink: március 
27-30-ig (keddtől péntekig) 16 órakor az Ima-
házban, 17 órakor a Kálvin téri Gyülekezeti 
Teremben.
Március 27-én 14 órakor Húsvéti Istentisztelet 
a Kórházban. 
Március 29-én 14 órakor Húsvéti Istentisztele-
tet a Mátyás utcai Szociális Otthonban.
Március 30-án Nagypénteken 9 órakor az Ima-
házban, 10 órakor a Templomban Istentisztelet, 
16 órakor bűnbánati alkalom az Imaházban, 17 
órakor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.
Április 1-jén Húsvét vasárnap 9 órakor Úrva-
csorás Istentisztelet az Imaházban, 10.30-kor a 
Templomban (a Szivárvány Református Óvoda 
kórusának szolgálatával). 14 órakor Úrvacsorás 
Istentisztelet a Fényes Ház Idősek Otthonában. 
15 órakor Istentisztelet az Imaházban, 15.30-
kor a Kórházban.
Április 2-án Húsvét hétfőn az Imaházban 9 órai 
kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel lesz-
nek ünnepzáró alkalmaink.
A Szivárvány Református Óvoda jelentkezést 
hirdet a 2018/2019-es tanévre március 19-20-
án, beiratkozást pedig április 23-24-én.

A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség húsvéti hírei



2018. március12 HIRDETÉS

BESZÁLLSZ?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt  
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV  
ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági 
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink  
vesznek részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT




