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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Átvették kulcsaikat az első „fecskék” 

Elkészültek, és már be is költözhetnek azokba a lakásokba, melyeket az „Esély 
otthon” pályázat keretében 100 millió forintból újítottak fel a hiányszakmák-
ban dolgozó, a városban letelepedni szándékozó fiataloknak Berettyóújfalu-
ban. A 11 lakás mellett további 100 millió forintra pályázhattak a hiányszak-
mákban tanulók és dolgozók. 

3 nap, 70 kilométer 
gyalogút a katona-
hősökért

Tizenkilenc napirend a 
júniusi testületi ülésen

Miniszteri elismerés 
Berettyóújfalunak
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Az éjszaka, ami más, 
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A temetkezési vállalat, a városi közala-
pítványok, a Herpály-Team Kft. távhő-
szolgáltatása, a víziközmű szoláltató és 
a háziorvosi ügyeleti ellátást nyújtó vál-
lalkozás elmúlt évről szóló beszámolói, 
döntések közbeszerzési eljárásokban. 
Többek között ezek voltak napirenden a 
nyári szünet előtti utolsó ülésen.

Újra bajnok az MVFC
A magyar futsal NB 
I-es bajnokság idei pá-
ros döntője igazi futsal 
ünnep volt. A nézőknek 
nem lehetett panaszra 
oka, hiszen igazán kiéle-
zett mérkőzéseket láttak. 
Öt döntő, három győze-
lemig. A bajnok pedig 
az MVFC lett, besöpörve 
negyedik ilyen címét is. 
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A temetkezési vállalat, a városi köz-
alapítványok, a Herpály-Team Kft. 
távhőszolgáltatása, a víziközmű szol-
áltató és a háziorvosi ügyeleti ellátást 
nyújtó vállalkozás elmúlt évről szóló 
beszámolói, döntések közbeszerzé-
si eljárásokban. Többek között ezek 
voltak napirenden a nyári szünet 
előtti utolsó ülésen.
Az ülés elején Muraközi István – a polgármes-
teri jelentés kiegészítéseként – tájékoztatta a je-
lenlévőket arról, hogy Berettyóújfalu Szolgál-
tató Önkormányzat Díj elismerésben részesült, 
mely a belügyminiszter által adományozható 
szakmai elismerés. Nagy sikerrel szerepeltek 
Berettyóújfalu képviselői a Városok Falvak 
Szövetsége meghívásának köszönhetően a Ró-
mai Magyar Akadémián, ahova a 
helyi, bihari népzene és néptánc, 
valamint gasztronómiai kultúrából 
vittek egy kis ízelítőt – számolt be a 
polgármester.
Beszámolók nyitották a napirendek 
sorát. A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temet-
kezési Vállalat elmúlt évi temető üzemeltetése 
volt az első közülük. Kari Irén felhívta a figyel-
met arra, hogy egyre többen visznek kommu-
nális hulladékot a temetőben lévő tárolókba és 
ez az illetlen helyzet mellett nagy költséget is 
jelent a vállalatnak. Az igazgató az idei évre 
tervezett fejlesztések között kiemelte a Csendes 
temetőben kialakítandó parkolóhelyeket.
A négy városi közalapítvány is elkészítette éves 
beszámolóját. A képviselő-testület valamennyi 
előterjesztést elfogadta.   
A Herpály-Team Kft. távhőszolgáltatási te-
vékenysége is szerepelt a napirendek között. 
Ennek kapcsán szó volt arról, hogy az elmúlt 
időszakban sok társasház érdeklődik újra a táv-
hőszolgáltatás iránt, a cég pedig igyekszik ked-
vező ajánlatot adni. 
A 2012-ben tizenegy Hajdú-Bihar megyei tele-
pülés által megalapított Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. elmúlt évről szóló 

27 oldalas beszámolóját és üzleti tervét is tár-
gyalták. Az ülésen ez ügyben szóba került a tár-
saság költségvetése mellett a vákuumos rend-
szerű szennyvízhálózat és az ivóvízminőség 
is. Bondár Sándor, a HBVSZ Zrt. igazgatósági 
tagja elmondta, az állandó bevételek mellett a 
kiadások folyamatosan emelkednek, így túl sok 
mozgástér nincs a beruházásra, fejlesztésre. A 
vízminőség javító pályázatra már nagyon nagy 
szükség lenne, de emellett a kb. 20 
évvel ezelőtt kiépített vákuumos 
rendszer sem volt sikeres projekt 
– tette hozzá  Bondár Sándor. Mint 
mondta, már nyolc aknát átalakítot-
tak úgynevezett nyomott szennyvíz 
elvezetésű rendszerré, és ez jól működik, meg-
oldás lehet a gépházak tehermentesítésében is. 
Sajnos – folytatta az igazgató – a szennyvíz-
hálózatba továbbra is nagyon sok csapadékvíz 
kerül, sokan szándékosan kötik be az esővizet, 
így a rendszer túlterheltté válik.
Az ülésen elfogadták a városban 2008 óta a 
háziorvosi ügyeleti ellátást biztosító nonprofit 
Kft. tavalyi évről szóló beszámolóját is. A be-
rettyóújfalui ügyeleti központ 2018-ban össze-
sen 1111 beteget látott el, havonta átlagosan 80 
esettel, 576 ügyeleti órában.
Hamarosan elkészülnek az új üzletek a piac te-

rületén egy TOP-os pályázat jóvol-
tából. Hagymási Gyula képviselői 
előterjesztése pedig ehhez kapcso-
lódóan arra vonatkozott, hogy két 
üzletet a Herpály-Team Kft. üze-

meltessen, és azokban – helyzetbe hozva a he-
lyi vállalkozókat, iparosokat – berettyóújfalui 
termelők és kézművesek portékáit értékesítsék. 
A „Vásárcsarnok építése Berettyóújfaluban” el-
nevezésű pályázat üzleti terve ezt azonban nem 
teszi lehetővé, így az erre vonatkozó határozati 
javaslatot visszavonta az előterjesztő, egy má-
sikban viszont megtartva a helyi vállalkozá-
sok segítésére irányuló szándékot. Időközben 
a Herpály-Team Kft. már meghirdette a kiadó 
üzlethelyiségeket, ezért több módosításon is át-
esett az eredeti javaslat. Végül az ülésen arról 
döntöttek, hogy milyen szempontrendszer ér-
vényesüljön a beadott pályázatok elbírálásánál. 
Az ülésen elhangzott, a hat üzletre a június 24-i 
határidőig 10 pályázat érkezett, nagy részük je-
lenleg is a piacon árusító vállalkozó.
Döntés született arról, hogy pályázatot ír ki az 
önkormányzat gyermekorvosi praxis betöltésé-
re 2019. július 1. napjával, amenyiben Dr. Nagy 
Bertalan Józsefnének nem sikerül a praxisát ér-
tékesíteni. Az ülésen elhangzott, a doktornőnek 

a betöltetlenné vált praxisát az első félévben 
van lehetősége értékesíteni, de eddig érdemi ér-
deklődő nem érkezett. Július 1-től a tulajdonjog 
az önkormányzatra száll az értékesítési lehetős-
séggel. Ösztönözve a pályázókat egy szolgálati 
lakást is ajánl az önkormányzat.
Eredményes lett a Zsinagóga felújítása és ki-
szolgáló épület építése tárgyú közbeszerzési 
eljárás. Bár a 2018-ban lefolytatott közbeszer-

zés eredménytelenül zárult, mert a 
legkedvezőbb ajánlat is meghaladta 
a pályázat keretében rendelkezésre 
álló összeget, de a város többlettá-
mogatási igényt nyújtott be a kor-
mányhoz, mely sikeres volt. Az így 

megkapott 275 millió Ft költségvetési támoga-
tás a pályázati forrással együtt már megfelelő 
fedezetet jelent a bruttó 507 millió forinttal leg-
kedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval történő 
szerződéskötéshez. Az erről szóló határozatot 
támogatták a képviselők. 
A jogerős építési engedély és kivitelezési ter-
vek elkészülte után  a BMSK Zrt., mint a kor-
mány által kijelölt közbeszerzési szolgáltató 
elkészítette a berettyóújfalui strand, uszoda és 
gyógyvizes fürdő bővítése tárgyú közbeszerzé-
si eljárást, melyet mostani ülésén elfogadott a 
képviselő-testület.
A Földesi utcán megépülő kerékpárút kapcsán 
derült ki, hogy az ott élők egy részének meg-
nehezült ingatlana megközelíthetősége. Ennek 
oka az útszakasz egyirányú forgalma. Megoldás 
lehet az út önkormányzati kezelésbe vétele és 
kétirányúsítása. Ehhez a jelenlegi kezelő hozzá-
járult azzal, hogy az átadást megelőzően fel is 
újítja az említett szakaszt.
Az ülés végén Nagy Istvánné elmondta, a kép-
viselői alapját virágok beszerzésére fordította, 
elsősorban a Rákóczi utcán élőknek, a kerék-
párút építése miatti kényelmetlenségek enyhí-
tése céljából.
Az úthibák miatti balesetveszélyességre hívta 
fel a figyelmet Szántai László. Ezzel kapcso-
latban elhangzott, hogy már megkötésre került 
a szerződés, és hamarosan kezdődik az úthibák 
kezelése. A képviselő emellett elmondta, hogy 
képviselői alapjából a helyi buszmegállókba 
padok kihelyezését kezdeményezte. Hagymási 
Gyula egy prezentációban mutatta be a Szillér 
csatorna egyes szakaszainak és zárt átfolyóinak 
karbantartási, tisztítási szükségességét. 
Szabó Katalin a Bessenyei lakótelep környékén 
megkezdődött építési munkák okán kért türel-
met a lakosoktól. K.Zs.

Tizenkilenc napirend a nyári szünet 
előtti utolsó ülésen
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Hamarosan elkészül-
nek az új üzletek a piac 
területén egy TOP-os 
pályázat jóvoltából

Eredményes lett a 
Zsinagóga felújítása 
és kiszolgáló épület 
építése tárgyú közbe-
szerzési eljárás

házi gyermekorvosi praxis betöltésére
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki berettyóújfalui 
090095005. számú házi gyermekorvosi praxis 
vállalkozási formában történő működtetése te-
rületi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjú-
ság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A 
területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. 
számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú 
lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 
0-14 éves korú lakosságának száma 622 fő. Az 
iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonat-
kozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő 
(óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.

A feladat ellátásának helye: Gyermekorvosi 
Rendelő (Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. ok-
tóber 31. 
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 
Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
A nyertes pályázó részére Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata ingyenes bérleti jogviszony 
létesítésével összkomfortos szolgálati lakást 
ajánl fel (Berettyóújfalu, Bessenyei lakótelep 1. 
IV/13.).
A pályázati feltételek, a pályázathoz csatolan-
dó dokumentumok, a pályázat  elbírálásának 
határideje és egyéb részletek a pályázati felhí-
vásban megtalálhatóak, amely Berettyóújfalu 
Város honlapján megtekinthető.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Tájékoztatás a házi gyermekorvosok 
nyári rendelési idejéről
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a házi gyer-
mekorvosok nyári szabadságára figyelemmel a 
rendelések a nyári időszakban (2019. július 2-től 
augusztus 31-ig) az alábbiak szerint alakulnak:
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3. szám alatt:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-15:00 csütör-
tök: 10:00-15:00. Elérhetőség: 06-54-507-550
Berettyószentmártonban: csütörtök:  8:00-9:30
Elérhetőség: 06-54-500-334
A fenti időszakban az egyes rendelési napokon 
csak egy doktornő rendel. 
2019. július 1. és augusztus 19-20. napján (mun-
kaszüneti napok) ügyelet áll a betegek rendelke-
zésére. Ügyeleti hívószám: 06-30-282-4307

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Pályázat

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1763
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Tájékoztatás igényelhető önkormányzati támogatásokról

Szolgáltató Önkormányzat Díjjal 
ismerte el Pintér Sándor belügymi-
niszter nyolc önkormányzat munká-
ját. A most először odaítélt díjakat 
Pogácsás Tibor, a Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkára, 
valamint Michl József tatai polgár-
mester, a kitüntetés szakmai kura-
tóriumának elnöke adta át Budapes-
ten.
A június 19-i ünnepi alkalmon Pogácsás Ti-
bor azt mondta, az önkormányzatok felelnek 
azért, hogy fejlődjenek a települések, gyara-
podjon az ország. Az önkormányzati rend-
szer a magyar demokrácia megbecsült része, 
„legsikeresebb terméke”; az emberek a poli-
tikában leginkább az önkormányzatokkal, a 
polgármesterekkel elégedettek.
Az államtitkár elmondta: nem csupán a pénz, 
a költségvetés határozza meg, hogy milyen 
közösség alakul ki egy településen. Bár az 
önkormányzatoknak együtt kell működniük 
egymással, van egyfajta egészséges rivalizá-
lás is köztük. Ahhoz ugyanis, hogy a válasz-
tók elismerjék a munkájukat, ki kell emelked-

niük az átlagból.
A kuratórium jó tapasztalatokat gyűjtött a 
pályázat során – mondta Michl József. Úgy 
folytatta, alapcél szolgálni és összefogni a 
településeken élőket, a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtókat akarták díjazni, azokat, akik 
„a puszta létnél” többet tettek le az asztalra. 
Húsz pályázat érkezett, amely nyolcvanöt jó 
gyakorlatot mutatott be, a légnépszerűbb a te-
lepülésidentitás és a biztonság témaköre volt.
Az ünnepélyes átadón elhangzott, az elismert 
önkormányzatok példát mutatnak tudatos, 
stratégiai szinten végiggondolt és megvalósí-
tott cselekvéseikkel. 
A húsz pályázó közül Berettyóújfalu, a bu-
dapesti II. kerület, Egyek, Kaposvár, Majs, 
Szolnok, Taktaharkány és Véménd önkor-
mányzata kapott díjat. Az önkormányzat 
szolgáltató kultúrájának fejlesztése terén 
végzett kiemelkedő munkája elismeréséül 
megítélt díjat Berettyóújfalu nevében Bónácz 
János alpolgármester vette át.
Az elismert nyolc önkormányzat röviden be is 
mutatta ötleteit az érdeklődőknek. A berettyó-
újfalui gyakorlatokat Ulicsné Erdős Erzsébet, 
a Közintézmények Szolgáltató Irodájának 

vezetője ismertette. Ezek között többségben 
voltak az önként vállalt feladatok, illetve sze-
repeltek kötelezőek is újragondolva. Ilyen 
a berettyóújfalui Civil Udvar működtetése, 
generációk jólétének segítése önkormányza-
ti támogatások nyújtásával, jó gyakorlatok 
a közétkeztetés színvonalának emeléséhez, 
illetve az egészséges életmód biztosítása az 
esélyegyenlőség keretén belül az ételinto-
leranciával küzdők bevonásával. Előbbiek 
között többségükben voltak az önként vállalt 
feladatok, illetve szerepeltek kötelező felada-
tok újragondolva.
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Miniszteri elismerés Berettyóújfalunak

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a vá-
rosunk lakóit arról, hogy az önkormányzatnál 
milyen régi és újabb támogatások, ellátások 
igényelhetők. A Bihari Hírlapban nincs lehető-
ség az egyes ellátások feltételeinek teljes körű 
ismertetésére, ezért bővebb információért érde-
mes a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját 
felkeresni.

Települési támogatások

Ellátás típusa                 Jogosultsági értékhatár 
                        (Ft)
  Egyedülálló Családos 

Rendkívüli települési 
támogatás 109.725 71.250

Rendkívüli gyermek-
nevelési települési 
támogatás - 71.250

Lakhatási támogatás 92.625 61.275

Temetési támogatás 71.250 71.250

A rendkívüli települési támogatásokat (élelmi-
szer, gyógyszer, tüzelő és tanszervásárlás fel-
használási céllal) Berettyó Kártyára utalja az 
Önkormányzat, mely a partner kereskedőknél 
bankkártyaként használható. A lakhatási támo-
gatás összegét közvetlenül valamelyik – ügy-
felünk által megjelölt - közüzemi szolgáltató 
részére utaljuk át.

Babaköszöntő csomaggal üdvözli a város a 
2018. január 1-jén vagy azt követően szüle-
tett lakóját. A csomag alanyi jogon jár, ha a 

gyermek születésekor legalább az egyik szülő 
folyamatosan egy éve Berettyóújfaluban él és 
bejelentett lakcímmel rendelkezik. A csomag 
harmincezer forint értékű természetbeni támo-
gatás, mely csecsemőruházatot, és csecsemő-
ápolási cikkeket tartalmaz. Az újszülöttekhez 
az önkormányzat juttatja el az ajándékcsoma-
got.

A Város babája a város napján, május 23-án 
első születésnapját ünneplő baba részére meg-
állapítható cím, mellyel a gyermeket gondozó 
szülő részére harmincezer forint támogatás is 
jár. A gondozó szülő egy éves helyben lakása 
ez esetben is feltétel.

Óvodakezdési támogatásban az a szülő ré-
szesül, akinek gyermeke részére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ságot már megállapították és az óvodai beirat-
kozás után ténylegesen elkezdődik az óvodai 
nevelése. A húszezer forint értékű természet-
ben nyújtható támogatás a szülő, az óvoda és 
a család- és gyermekjóléti szolgálat családgon-
dozója közreműködésével kerül megvásárlásra. 
Ezt a támogatást a szülőnek a hivatal Igazgatási 
Irodáján igényelni kell.
Szünidei gyermekétkeztetés: Iskolai szün-
időben az önkormányzat ingyenesen biztosít-
ja a  szülő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult, de nem hátrányos illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű  gyermekek részére.
Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosul-

tak:
• az a 70. életévét betöltött személy, aki egy-
személyes háztartásban él és havi jövedelme a 
99.750 Ft-ot nem haladja meg
• időskorúak járadékában     részesülő személy,
• jövedelmére tekintet nélkül az a 75. életévét 
betöltött személy
Az ingatlanon bejelentett lakcímmel csak a jo-
gosult személy rendelkezhet.

Az ingatlan előtti zöldterület térítésmentes 
gondozására jelenthet be igényt a Hivatalnál 
az a magánszemély, aki kertes lakóingatlan 
használója, amennyiben az ingatlanban élet-
vitelszerűen lakik és hulladékszállítási díjked-
vezményre jogosult.

Tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat ter-
mészetbeni támogatásként, a legrászorultabb 
családok, egyének részére, az önkormányzati 
fakivágásokból évenként rendelkezésre álló, 
vegyes típusú fából. 

Lakáshoz jutók helyi támogatását igényel-
hetik a 40 éves kor alatti, Berettyóújfaluban 
első lakásukat vásárló vagy építő fiatalok. A 
támogatás az igénylő körülményeinek függvé-
nyében kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem 
térítendő támogatás. Maximum összege ötszáz-
ezer forint.

Az egyes ellátások igénylésére és bővebb tájé-
koztatásra a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján van lehetőség. Forduljanak bizalom-
mal az ügyintézőkhöz!

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1758
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Elkészültek, és már be is költözhet-
nek azokba a lakásokba, melyeket az 
„Esély otthon” pályázat keretében 
100 millió forintból újítottak fel a hi-
ányszakmákban dolgozó, a városban 
letelepedni szándékozó fiataloknak 
Berettyóújfaluban. 
A 11 lakás mellett további 100 millió forintra 
pályázhattak a hiányszakmákban tanulók és 
dolgozók. 
A költözésre kész, összkomfortos, bútorozott 
lakások méretei változóak. A legkisebb 43, 

a legnagyobb 90 négyzetméteres. Az első 
„fecskék” között vannak ápolók, építőipar-
ban dolgozók, mentősként tevékenykedők, 
családos és egyedülálló fiatalok is. A nyertes 
pályázóknak csupán a rezsi költségeit kell áll-
niuk, bérleti díjat azonban nem kell fizetniük. 
A lakásokban rejlő lehetőségek a város és a 
fiatalok számára is kedvezőek. A város is pro-
fitál az előnyökből, hiszen a hiányszakmák-
ban dolgozók várhatóan Berettyóújfaluban 
telepednek majd le és alapítanak családot. Az 
ösztöndíj program eredményeképpen öt fiatal 
részesül hat hónapig 30 ezer forint tanulmá-
nyi ösztöndíjban. A munkavállalást ösztönző 
programban 26 nyertes pályázó volt, ők egy 
évig havi 45 ezer forint támogatást kapnak. A 
város célja a fiatalok helyben maradását ösz-
tönző projekttel az, hogy a letelepedni szándé-
kozók a várost valóban otthonuknak érezzék, 
családjukkal Berettyóújfaluban képzeljék el 
jövőjüket, és helyben vállaljanak munkát. Az 
ünnepélyes alkalmon Muraközi István pol-
gármester mutatta be a projekt főbb elemeit, 

köszöntőjében pedig úgy fogalmazott: „ahogy 
jelképesen a fa is gyökeret ereszt, reméljük, 
ez a két év elég lesz arra, hogy a jelképes 
gyökerek talajra találjanak Berettyóújfalu-
ban”. Dr. Vitányi István, a térség országgyű-
lési képviselője elmondta, Berettyóújfalu az 
elmúlt időszakban rekord számú pályázaton 
szerepelt sikeresen. A projektek mindegyike 
a városban élők érdekeit szolgálják, a helyben 
maradást elősegítő program pedig ösztönzi 
a fiatalokat arra, hogy jövőjük tervezésekor 
Berettyóújfalu szerepeljen első helyen. Ehhez 
járul hozzá a mostani pályázat is, amely se-
gítséget nyújthat a pályakezdőknek. A sikeres 
pályázókat az ünnepélyes átadáson köszön-
tötték, az ösztöndíjasok emléklapokat, a be-
költözők pedig lakásuk kulcsait kapták meg 
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőtől, 
Muraközi István polgármestertől és Bónácz 
János alpolgármestertől. A fiatalok szerződé-
sük megkötését követően július első hetében 
be is költözhetnek lakásaikba.
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Átvették kulcsaikat az első „fecskék” 

A városban működő általános, közép-
iskolák, szakképző és művészetoktatási 
intézmények kimagasló tanulmányi és 
sporteredményeket elért diákjait díjaz-
ták a LEG-ek napján, június 13-án. 
Az ünnepi alkalmon köszöntőjében Muraközi 
István polgármester úgy fogalmazott, a részt-
vevők száma tükrözi a városban lévő oktatói 
munka emelkedő színvonalát. Mint mondta, 
a diákok méltó módon képviselik iskolájukat, 
tanulmányi eredményükkel pedig a városnak, 
önmaguknak és családjuknak is dicsőséget sze-
reznek. Köszöntője végén a polgármester gra-
tulált a felkészítő tanároknak, az intézményve-

zetőknek, és megköszönte a tanévben nyújtott 
példaértékű munkájukat. A LEG-eket az ön-
kormányzat felhívására az intézményvezetők 
javaslatai alapján választották ki. A 112 egyéni 
diák mellett 32 csapat 187 tanulója vehette át a 
város elismerő emléklapját és a tárgyjutalma-
kat. Az egyéni jelöltek oklevelük mellé mozi-
jegyet, strandbelépőt, fagyikupont, pendrive-
ot és a LEG-ek logójával ellátott tornazsákot 
kaptak. A csapatokat ajándékutalvánnyal is 
díjazták. A tanulók nem csupán tanulásban és 
sportban jeleskednek, hanem művészetekben 
is. Ebből pedig ízelítőt is kaptak a megjelentek: 
Kovács Adél a LEG-ek napjára Aranyosi Ervin: 
Legyen szíved boldog című versével készült, a 
Diószegi Kis István Református Általános Is-
kola Kacor citeraegyüttese Bihari dalcsokrával 
színesítette a rendezvényt. Balogh Zsuzsa, a 
József Attila Általános Iskola tanulója énekes 
produkciót, a Diószegi Kis István Református 
Iskola tanulói pedig furulya kánont adtak elő.  
A diákok kitüntetésének átadása után a József 
Attila Általános Iskola énekkara Bródy János: 
Nem születtem varázslónak című dalával zárta 
a LEG-ek napját. KHSz.

Munkába állt az „Erodium” betegirá-
nyító rendszer a berettyóújfalui gyer-
mekorvosi rendelőben. A számítógépes 
szisztéma egyszerre könnyíti meg az or-
vos munkáját és a páciens várakozását. 
Az új betegirányítóval megszűnik a sorban ál-
lás miatti konfliktusforrás, gördülékennyé teszi 
a betegellátást, átlátható és tervezhető rendelési 
időt biztosít a gyermekorvosoknak. Az ötlet, 
hogy Berettyóújfaluban is működjön ez a típusú 
rendszer, Dr. Hodosi Julianna házi gyermekor-
vosé, a megvalósításhoz pedig Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata adott támogatást. A jú-
nius végén telepített betegirányító egy infor-
mációs kártyával működik, amelyet Dr. Hodosi 

Julianna és Dr. Kin Ágnes doktornőknél lehet 
igényelni. A kártya díja egyszeri 500 Ft költ-
séget jelent betegenként. Minden páciensnek 
– gyermeknek – külön névre szóló kártyát szük-
séges készíttetni, amelyhez tartozik egy saját 
profil is a www.erodium.hu weboldalon. Fontos 
kiemelni, hogy a személyes adatok és beállítá-
sok kizárólag a doktornők, az asszisztenseik és 
a beteg számára elérhetőek. A kártyák egyedi 
azonosítót kapnak, QR kóddal egyszerűen, te-
lefonról is beléphetünk a rendszerbe. Hatalmas 
előny, hogy otthonról pár másodperc alatt fog-
lalhatunk a rendelési idő első másfél órájában 
időpontot. A weboldalon tájékozódhatunk a 
rendelési időkről. A páciensnek – az időpont-
foglalást követően – a váróterembe érkezve már 

csak a kártyáját kell a terminálba helyeznie, és 
a gép név szerint üdvözli, majd az adatokat rög-
zítve jelzi a doktornők asszisztenseinek, hogy a 
beteg már megérkezett. A terminál egy jól átlát-
ható rendszerben automatikusan összehangolja 
a váróterembe időpontra érkezett betegeket az 
időpont nélküli várakozókkal is. A rendszer gör-
dülékenységét jól jelzi, hogy a telepítés óta eltelt 
másfél hétben már több mint százan igényelték 
kártyáikat. Az eddigi visszajelzések alapján 
hasznosnak és jól működő programnak tartják 
a betegirányítót. Más ügyeket, például recept és 
tápszerigénylést, kórházi zárójelentések elem-
zését is intézhetjük közvetlenül a weboldalon. 
Rendelési idő alatt az asszisztensektől pár perc 
múlva válasz is érkezik. Hamarosan egy újabb 
funkciója is lesz a beteghívónak, ugyanis a 
rendszerben a csecsemő tanácsadás időpontjait 
is kérhetik majd a betegek. KHSz.

A város legjeit díjazták

Az új betegirányítóval időt spórolhatunk 

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy 
a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 
2019. július 29. (hétfő) napjától – 2019. 
augusztus 16. (péntek) napjáig terjedő idő-
szakra nyári igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Be-
rettyóújfalui Polgármesteri Hivatal csök-
kentett köztisztviselői létszámmal ügyele-
tet tart.

Ügyfélfogadás kizárólag: hétfőn délelőtt 
8-11 óráig, illetve csütörtökön délután 13-
16 óráig lesz, más időpontokban szünetel.

Az azonnali ügyintézés kizárólag az anya-
könyvi ügyekre korlátozódik.

Megértésüket tisztelettel köszönjük!

Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

Hirdetmény igazgatási 
szünetről

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1762
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Sajtótájékoztatón mutatták be „A fenntartható 
határokon átnyúló együttműködés Margitta és 
Berettyóújfalu települések között” című pro-
jektet, melynek keretében egy 8x10 méteres 
színpadfedés kerül beszerzésre, amelyet Be-
rettyóújfalu város a már meglévő színpadának 
tartozékaként hasznosít majd. A ROHU-283 
projekt jóvoltából két nemzetközi rendez-
vényt is lebonyolít Berettyóújfalu. Az első 
ilyen esemény 2019. augusztus 19-én egy 
nemzetközi néptáncfesztivál lesz, majd 2019. 
szeptember 14-én egy kulturális rendezvényt 
is szerveznek kiemelt gasztronómiai prog-
ramokkal. A sajtótájékoztatón Kállai Irén, 
a Berettyó Kulturális Központ igazgatója 

ismertette a projekt részleteit, Lisztes Éva, 
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője 
pedig bemutatta a támogatásból megvalósuló 
rendezvényeket. A művelődési ház vezetője 
szólt a Nyári Művészeti Fesztivál programso-
rozatról, amelyhez a már beszerzett színpad-
fedést fogják használni. A projekt összesen 
80.000 euró összegből valósul meg, amely-
ből az ERFA (Európai Regionális Fejleszté-
si Alap) támogatás 68.000 euró. A Berettyó 
Kulturális Központ projektrésze 32.000 euró, 
Európai Uniós támogatás: 27.200 €, hazai 
társfinanszírozás: 3199,68 €, saját forrás: 
1600,32 €. Az Interreg V-A Program változa-
tos finanszírozási lehetőségeivel közvetlenül 

támogatja a határon átnyúló hatással rendel-
kező projekteket, elősegíti a határmenti régió 
együttműködésén alapuló homogén és össze-
hangolt fejlődést, melynek végső célja, hogy 
a régiót versenyképesebbé és vonzóbbá tegye 
a mindennapi és üzleti élet, valamint a turiz-
mus terén. KHSz.

A 2019-es helyi, önkormányzati vá-
lasztásokkal kapcsolatban tartot-
tak sajtótájékoztatót június 20-án. 
Ezen az alkalmon mutatkozott be 
politikai pártok, civil szervezetek 
és polgárok összefogásának közös, 
ellenzéki polgármesterjelöltje.
Dr. Zákány Zsolt elsőként az együttműkö-
dés alapítóiról beszélt. – Városunkban egy 

széles körű összefogás jött létre, melynek 
tagjai a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Min-
denki Magyarországa Mozgalom, a Momen-
tum és helyi civilek. Célunk, hogy az őszi 
önkormányzati választásokon olyan helyzetet 
teremtsünk, melyben minden választókörzet-
ben és a polgármesteri pozícióért folyó szava-
zásban egy ellenzéki, illetve egy kormánypár-
ti jelölt áll egymással szemben. Az ellenzéki 
pártok és független polgárok – Berettyóújfa-
luban is – meg tudtak egyezni abban, hogy a 
település irányításában változás kell, mely-
hez szükség van egy pártok felett álló, azo-
kon átívelő együttműködésre. Az összefogás 
a többség szolgálatát akarja megvalósítani a 
kisebbség hatalma helyett. Azt szeretnénk, ha 
a város újjászületne régi fényében, fejlődne, 
megtartó képességét növelné. A fiataloknak 
vonzó legyen itthon maradni, Berettyóújfa-
luban letelepedni. Ezért a kooperáció minden 
résztvevője elfogadja azokat az alapértékeket, 
amelyek az újjáéledést szolgálják. Mindenek 
fölött tiszteljük az életet és egészséget. Szo-

lidárisak és szociálisan érzékenyek vagyunk 
minden rászoruló irányába, mindenkinek 
megpróbálunk segíteni szükségletei szerint. 
Minden helyi állampolgárnak biztonságot 
szeretnénk nyújtani az élet összes területén. 
Egy rendezett, tiszta városképet akarunk ki-
alakítani fejlett úthálózattal együtt – mondta a 
polgármesterjelölt.
Dr. Zákány Zsolt arról is szólt, programjukat, 
illetve a körzetekben induló képviselőjelöltje-
iket a kampánynyitón fogják ismertetni. Új-
ságírói kérdésre az is elhangzott összefogásuk 
jelenleg még nyitott, politikai pártok, civil 
szervezetek és független polgárok továbbra is 
csatlakozhatnak az együttműködéshez.
Szántai László a sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta, az őszi önkormányzati választás nagy 
jelentőséggel fog bírni a település életében 
is. – Úgy gondoljuk, eljött az ideje annak, 
hogy valós, választható alternatívát kínáljunk 
a választópolgárok közösségének a jelenlegi 
városvezetéssel szemben – tette hozzá az ön-
kormányzati képviselő. Sz.M.

Színpadfedés és két rendezvény a határon 
átnyúló együttműködés keretében

Bemutatkozott az ellenzéki, közös polgármesterjelölt
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A FIDESZ helyi alapszervezete az ellenzék 
őszi polgármesterjelöltjének bemutatkozása 
kapcsán kiadott közleményében emlékeztet 
arra, hogy a Dr. Zákány Zsoltot támogató Job-
bik, MSZP, LMP, valamint Momentum azok 
a többszörösen leszerepelt pártok, amelyek-
ről Berettyóújfalu lakossága legutóbb május 
26-án, az európai parlamenti választások al-
kalmával formált markáns, mindenki számára 
világos véleményt: akkor a négy párt együtt 
csupán a voksok 22.47 százalékát szerezte 
meg. Mint ismert, a FIDESZ-KDNP listája 
ugyanezen a szavazáson 54.80 százalékot ka-
pott – írják, amely azt bizonyítja, hogy helyben 
a választók elismerik a kormánypárt munkáját. 
Azt írják, azóta csatlakozott hozzájuk a DK 
is, mindez azt bizonyítja, hogy napról-napra 
változik a helyzet. A hónapok óta tartó egyez-
tetések sem voltak elegendőek ahhoz, hogy 
végleges formát adjanak az összefogásnak. 

„Az már csak hab a tortán, hogy a támogató 
pártok közül a Momentumnak és az LMP-nek 
nincs is berettyóújfalui szervezete”. A közle-
ményben azt a kérdést fogalmazzák meg, hogy 
ki írta alá akkor a megegyezést? Ugyancsak 
rejtély – áll a FIDESZ közleményében –, me-
lyek azok a civil szervezetek, akik támogatják 
Zákány Zsoltot, mert tudomásuk szerint a civil 
szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy felhasz-
nálják őket politikai célra. A FIDESZ szerint 
a saját szavai minősítik az ellenzéki pártok 
támogatását bíró „álfüggetlen” berettyóújfa-
lui polgármesterjelöltet, Zákány Zsoltot. Egy 
internetes hírportálnak adott interjújából idéz-
nek: 
„A politikai világa teljesen más világ, ahol 
olyan tudásra van szükség, aminek nem vagyok 
a birtokában. Nem értek hozzá, elvesznék ab-
ban a közegben. Van egy orvosi és egy egész-
ségügyi menedzsment szakértői diplomám, 

papír szerint ehhez értek. Véleményem persze 
van, hiszen a közügyek iránt nyitott vagyok, de 
politikai karriert nem tervezek” – emeli ki a 
kormánypárt helyi szervezete, hozzátéve: az 
önértékelés egyértelmű, „jól példázza a jelölt 
hitelességét, szavahihetőségét, alkalmasságát, 
saját képességeibe vetett bizodalmát”.
A közleményben hangsúlyozzák, Berettyó-
újfalunak Muraközi István (FIDESZ-KDNP) 
személyében 2010 óta olyan polgármestere 
van, aki az elmúlt kilenc évben városvezető-
ként számtalanszor bizonyította rátermettsé-
gét. A Nézőpont Intézet által végzett közvéle-
mény-kutatás szerint pedig egy most tartandó 
választáson a berettyóújfaluiak 66 %-a sza-
vazna rá. Egy legutóbbi, belügyminiszter által 
adományozott díj is – írják a közleményben 
– az önkormányzat Szolgáltató Kultúrájának 
fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkáját 
ismeri el.

A FIDESZ szerint „nőgyógyász mögé bújik Berettyóújfaluban az ellenzék” 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1761
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1757
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Három nap alatt hetven kilométert 
meneteltek a katonahősökért hagyo-
mányőrzők, tartalékos katonák és a 
Kratochvil Károly Honvéd Közép-
iskola diákjai, emlékezve az I. és II. 
világháború áldozataira.

A téli Doni emléktúra mintájára Fekete And-
rás százados álmodta meg a nyári emlékmene-
tet a katonahősökért, amelyet már másodjára 
teljesítettek. A hetven résztvevő Derecskétől 
Nagykerekin át Biharkeresztes érintésével egé-
szen Berettyóújfaluig menetelt. Június 7-én az 
esemény zárórendezvényét a Kálvin téri em-

lékműnél tartották. A 
résztvevőket az Ifjúsági 
Fúvószenekar játéka fo-
gadta. Muraközi István 
polgármester beszédé-
ben felhívta a figyel-
met a kezdeményezés 

jelentőségére, említést téve a világháborúban 
elesett katonákról és civilekről. A megemléke-
zésen megkoszorúzták a Bihar Múzeum előtti 
téren álló emlékművet, majd a menettel érkező 
hagyományőrzők rendhagyó történelem órát 
és fegyverbemutatót is tartottak az érdeklődő 
közönségnek.  A menet résztvevői voltak a 
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola kijelölt 
katonái és növendékei, a Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István Lövészdandár kijelölt katonai 
állománya, a Magyar Tartalékos Szövetség Ha-
gyományőrző Tagozatának tagjai és az I. Rá-
kóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium diákjai. KHSz.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-
as trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulójához kötődő emléknap ha-
zánkban, melyről ebben az évben is 
megemlékeztek városunkban.
2020 a nemzeti összetartozás emlékéve lesz 
Magyarországon. Ennek kapcsán tett bejelen-
tést Muraközi István a június 4-ei eseményen. 
– Berettyóújfalu képviselő-testülete – képvise-
lői indítványra – 2019. január 31-i ülésén dön-
tött arról, hogy a 2020. évet települési szinten 
Trianon-emlékévvé nyilvánítja. A következő 
önkormányzati határozatban pedig felkéri a 
polgármestert az emlékév programsorozatának 
előkészítését és kidolgozását szervező emlékbi-
zottság létrehozására, melynek tagjai városunk 
köztiszteletben álló, illetve a témában jártas 
polgárai. Eredeti elképzelés szerint a bizottság 
tagja lett volna néhai Kurucz Imre szobrászmű-
vész, aki munkásságával igazolta az ügy iránti 
elkötelezettségét, tettrekészségét. Ő mintázta 
meg Fráter László alakját, állította helyre ezen 

épület homlokzatán az eredeti vármegye címert, 
valamint megalkotta azt a Trianon emlékpla-
kettet, melyet az emlékév legfontosabb emblé-
májaként fogunk alkalmazni. A most létrejövő 
emlékbizottság így öt fővel alakul meg. Olyan 
személyeket kértem fel, akik eddigi életútjuk-
kal, munkásságukkal képviselik mindazokat a 
szempontokat, melyek a méltó emlékezéshez és 
a mind hitelesebb megismeréshez szükségesek – 
ismertette a részleteket a polgármester.
Az emlékbizottság öt tagja – Balláné Veres Ilo-
na, városunk korábbi alpolgármestere, Rákóczi 
Jenő római katolikus plébános, Dr. Iszlai Sán-
dor, a Gróf Tisza István Kórház osztályvezető 
főorvosa, Török Péter, a Bihari Múzeum vezető-
je, valamint Kolozsvári István, a Bihari Népmű-
vészeti Egyesület elnöke – Muraközi Istvántól 
vette át megbízólevelét a Járási Hivatal Fráter 
László-termében.
Ezen az alkalmon ismerhette meg a közönség a 
„Trianon történelmi tévedése” címet viselő tri-
lógia első kötetét. A könyv szerzője, Batár Zsolt 
Botond műve bemutatása mellett berettyóújfalui 
kötődéséről is beszélt. – A Debreceni Egyetem 
elvégzése után három évig Miskolcon dolgoz-
tam, majd meghívtak, hogy legyek az itteni 
művelődési központ igazgatója, amit boldogan 
elvállaltam. Az Arany János Gimnáziumban 
óraadóként történelmet is tanítottam. Azóta is 
mindig nagy örömmel jövök a városba. Ami a 
kötetemet illeti, gyerekkorom óta mindig azt 
hallottam, hogy Magyarországon a legnagyobb 
problémát a trianoni békediktátum jelentette, 
hiszen annak idején az összes élhető lehetősége-
inket (arany- és sóbányákat, fákat, mezőket, föl-
deket, vasútvonalakat, tengert, városokat a határ 

mellett) elvették. Édesanyám szerint a magya-
rok nagyságát az mutatja, hogy bár tönkretettek 
minket, mi mégis megmaradtunk. Most sem mi 
vagyunk a legrosszabbak sem gazdaságilag, 
sem politikailag, sokkal rosszabb mutatókkal 
rendelkeznek környező országok. Mostanáig 
gyűjtögettem az anyagokat, bejártam a Kárpát-
medencét, megnéztem a műemlékeket, váro-
sokat, falvakat. A száz éves évforduló kapcsán 
úgy érzem, itt a nagy alkalom, le kell tennem 
az asztalra, amit eddig sikerült összeszednem. 
A könyvsorozat első része a trianoni diktátumig 
szól, hogy hogyan alakult ki ez, mi a magyarság 
régi története, hogyan változtak meg valamikori 
határaink, a környező országok miket nyestek le 
belőlünk – mondta Batár Zsolt Botond.
A nemzeti összetartozás napján szervezett al-
kalmat a margittai Horváth János Elméleti Lí-
ceum diákjai verses és énekes előadással színe-
sítették. A megemlékezés végén Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata nevében Muraközi Ist-
ván, Nagyné Székely Katalin aljegyző és Nagy 
Istvánné önkormányzati képviselő, a Berety-
tyó Kulturális 
Központ részé-
ről Török Péter 
és Kolozsvári 
István helye-
zett el koszorút 
Fráter László 
egykori alis-
pán emléktáb-
lájánál.

Sz.M.

A június 21-ei programon 26 településről több 
mint 350-en vettek részt, akik egy jó hangula-
tú napot töltöttek el együtt a Bihar Termálliget 
Strand- és Termálfürdőben.
Az összejövetelt Bulcsu László nyitotta meg, 

aki többek között a bihari térség dinamikus 
fejlődéséről szólt. – Itt vannak a bihariak, ha-
táron és megyén túliak, akik között az össze-
kötő kapocs Bihar. Azt hiszem, a bihari térség 
– Hajdú-Bihar megye részeként – egy olyan 
felemelkedő pályán mozog, ahol a szépkorúak 
és családjaik megtalálják azokat az alternatívá-
kat a jövőben, mellyel élni tudnak, élni fognak 
– mondta a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
alelnöke.
A megjelenteket Bónácz János is köszöntötte. 
Városunk alpolgármestere Berettyóújfalu szá-

mos látnivalójára hívta fel a figyelmet.
A találkozó célja a nyugdíjas szervezetek kul-
turális és hagyományőrző tevékenységének 
segítése, továbbadása a generációk számára, 
valamint aktív tettre késztetésük azáltal, hogy 
bemutatkozási lehetőséget biztosítanak szá-
mukra. A programot – ennek fényében – szá-
mos verses, énekes, táncos műsorszám színesí-
tette, de mese, tréfás jelenet és vicces történet 
is helyet kapott a repertoárban. Az eseményen 
a Berettyóújfalu Praxisközösség prevenciós 
sátrat működtetett. Sz.M.

A bihari térség nyugdíjasai találkoztak

3 nap, 70 kilométer gyalogút a katonahősökért

Könyvbemutató a nemzeti összetartozás napján

6 ITT TÖRTÉNT

Ebben az évben már tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesülete a bihari térség és régió szépkorúinak kulturális, ba-
ráti találkozóját.

Az emlékbizottság tagja, Rákóczi Jenő római kato-
likus plébános Muraközi Istvántól vette át megbí-
zólevelét a Járási Hivatal Fráter László-termében

A könyv szerzője, Batár Zsolt Bo-
tond műve bemutatása mellett be-
rettyóújfalui kötődéséről is beszélt
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90. Ünnepi Könyvhét Horváth Péterrel

Napló állásbörzének adott otthont a 
Kabos Endre Városi Sportcsarnok. A 
június 12-én megtartott alkalmon kö-
zel 25 cég volt jelen, akik számos aján-
lattal készültek az érdeklődőknek.
Lovas-Kovács Krisztinától megtudtuk, a prog-
ram legfőbb és elsődleges célja az volt, hogy 
egy olyan platformot teremtsenek a munkavál-
lalók és munkáltatók között, ahol közvetlenül 
találkozhatnak, időt, energiát spórolhatnak meg, 
akár egy első körös interjút is megejthetnek. – 
Megyeszerte, javarészt Debrecenből érkeztek 
kiállítók, nagyon vegyes volt a felhozatal. A 
kisebbektől egészen a multi vállalatokig meg-
jelentek cégek, akik fizikai és szellemi munkát 
ugyanolyan mértékben kínáltak – tette hozzá a 
Hajdú-bihari Napló rendezvényszervezője.
Köszöntőjében Pajna Zoltán arról szólt, egy-
egy ilyen állásbörze jó lehetőség a találkozásra 

a munkáltatók és munkavállalók között. A Haj-
dú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke emellett az 
általános iskolai oktatás és a szakképzés fontos-
ságáról is beszélt, amely sokban segíti a munka-
erőpiacra való lépést a fiataloknak.
A Berettyóújfalui Járási Hivatal vezetője, Pálfi 
Anikó elmondta, a bihari térségben jelentősen 
csökkent az álláskeresők száma az elmúlt évek-
ben. Míg 2010-ben ez a szám 4596 volt, napja-
inkra 2757 főre mérséklődött.
Muraközi István arról szólt, az, hogy – Debre-
cenen kívül – első alkalommal városunk adha-
tott otthont a börzének, jelzi ennek a térségnek 
a felértékelődését. – Remélhetőleg sok szemé-
lyes találkozás és kapcsolat alakult ki, amiből 
később munkavállalás lesz. A településnek is az 
az érdeke, hogy a jelenleg meglevő 6-7% kö-
zötti munkanélküliségi ráta még alacsonyabb 
legyen – tette hozzá a polgármester.
A Hajdú-bihari Napló főszerkesztője, Boros 
Norbert elmondta, három debreceni alkalom 

után először rendezték meg más helyszínen az 
állásbörzét, ahol világcégek és helyi vállalkozá-
sok jelentek meg.
A Napló által szervezett börze remek lehető-
séget biztosított az állást keresők és a munka-
helyet váltani készülők számára, de azoknak is 
segítséget nyújtottak, akik vissza akarnak térni 
a munka világába. Sz.M.

Ebben az évben már 90. alkalommal 
rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet 
és a 18. Gyermekkönyvnapokat or-
szágszerte.
A fővárosi alkalom kezdéséhez képest Berety-
tyóújfaluban néhány nappal korábban tartották 
meg az ehhez kapcsolódó programokat, me-
lyeknek idei vendége Horváth Péter volt.
A József Attila-díjas író június 3-án elsőként a 
gyermek közönséggel találkozott a Sinka Ist-
ván Városi Könyvtárban. – 9-10 éves lurkókkal 
töltöttem el kétszer egy órát. Meséltem nekik, 
beszéltettem őket az olvasással, írással, az élet 
titkos dolgaival kapcsolatosan – tudtuk meg 
Horváth Pétertől.
A nap további részében új helyszínen és hall-
gatósággal folytatódott a program. A Bihari 
Múzeum nagytermébe érkezett vendégeket Mu-
raközi István köszöntötte. – Évek óta együtt va-
gyunk ezen a rendezvényen, melynek lényege, 
hogy nagyobb legyen a figyelem az adott évben 

megjelent és kiadott könyvek iránt, illetve az 
olvasók találkozzanak a szerzőkkel – mondta a 
polgármester.
Horváth Péter az írás mellett rendezőként és 
színészként is ismert lehet a közönség számára. 
A szerzővel Farkas Evelin, a Debreceni Egye-
tem doktorjelöltje beszélgetett első novelláskö-
tetéről, az irodalom fontosságáról, de szó volt 
arról is, hivatásai közül az írás volt az első a 
négygyermekes családapa életében. – Nyolc 
éves koromban már átírtam Petőfi Sándor 
néhány versét, hogy azok jobbak legyenek. 
Emellett az iskolatársaimnak is sok mindent 
meséltem, mintha azok a dolgok valóban meg-
történtek volna velem, aminek nagy sikere volt. 
Az átfogalmazott alkotások kevéssé sikerültek, 
de onnantól kezdve az írás volt az, ami igazán 
érdekelt. Színészként csak néhány évig dol-
goztam, rendezni viszont változatlanul nagyon 
szeretek. A két tevékenység jól kiegészíti egy-
mást. Az írás egy magányos dolog, ahol ketten 
vagy – egyes vélemények szerint – hárman va-
gyunk, a papír, én meg a harmadik, ha van, a 

szellem, a jó Isten, vagy ki minek hívja. Én egy 
manónak képzelem, aki néha ül a vállamon, és 
eszeveszett sebességgel diktálja, hogy mit írjak. 
A színház pedig egy közösségi foglalkozás, in-
tenzív jelenlét, ott azonnali visszajelzést kap az 
ember – nyilatkozta Horváth Péter, akinek leg-
újabb, Bábel című könyve az Ünnepi Könyvhé-
ten jelent meg
Az író-olvasó találkozót színesítve Simon Ist-
ván: Nem elég című verse Füredi Józsefné elő-
adásában hangzott el. Sz.M.

„Zene nélkül mit érek én?” Ez volt a 
mottója az idei múzeumi eseménynek, 
ahol a látogatók interaktívan is bekap-
csolódhattak egy sokféle zenei élményt 
kínáló tematikus programsorozatba. 
Szent Iván-éj előtt egy nappal, június 22-én 
a Múzeumok Éjszakája berettyóújfalui prog-
ramjait egy villámcsődület indította: a Bajnóca 
Néptáncegyüttes egy, az alkalomra készült 
produkciót adott elő a Berettyóújfalui Ifjúsá-
gi Fúvószenekarral közösen, megadva ezzel 
az est alaphangulatát. A tér tele volt zenével: 
két színpadon, több mint tizenöt programban 
szólalt meg a közönség szórakoztatására va-
lamilyen hangszer vagy zenei produkció. A 
múzeum előtti színpadon elsőként az 1974-ben 
alakult Kódex zenekar adott félórás koncertet. 
Tóth Tamás dobművész zenei kurzusára is so-
kan voltak kíváncsiak. Igazi zenei kavalkáddal 
találkozhattak az éjszakai múzeumlátogatásra 

érkezők, hiszen a zenekari, vagy hangszeres 
bemutatóktól kezdve a népzenén át a citeráig 
szóltak a dallamok. A Kacor Citeraegyüttes 
négy évvel ezelőtti megalakulása óta több mint 
100 fellépésen szerepelt már. A zenés estre ne-
gyedórás somogyi, nyíradonyi, és bihari dal-
csokorból álló repertoárt hoztak. A BuRock 
színpadtól néhány lépésnyire lévő múzeum ud-
varon a nótáskapitány emlékére Fráter Lóránd 
nóták elevenedtek meg zongorakísérettel, csán-
gó népi hangszerek szólaltak meg a Sugalló 
zenekartól. A zeneiskola növendékeitől pedig 
kamara produkciókat is hallhatott a közönség. 
Próza is volt, kiegészítendő a zenei élményt: a 
„régi csibészek” a 60-as 70-es évek zenei vi-
lágáról beszélgettek, de lírikus hangvételben, 
verses formában dalszövegeket is előadtak a 
színpadon, a Sinka István Városi Könyvtárban 
pedig kvízjáték is volt. Az éjszakába nyúló es-
tet a Tomcats Zenekar kezdte meg koncertjé-
vel. A Múzeumok Éjszakája egyik meglepetése 

az egy éve alakult Atom zenekar volt. A fiúk 
első, lemezbemutató, debütáló koncertjüket 
erre az alkalomra időzítették. A Bihari Múze-
um körül árusok, a 10 éves Bajnóca Néptánc 
Egyesület, a Bihari Népművészeti Egyesület, a 
Bodorka NépmesePont, a Berettyóújfalui Ifjú-
sági Fúvószenekar és Kamaracsoport bemutat-
kozó standja is várta a közönséget. Az éjszaka 
fő mottója Berettyóújfaluban újra bebizonyoso-
dott: ez az éjszkája más, mint a többi.

Az éjszaka, ami más, mint a többi

Közel 25 cég lehetőségei közül válogathattak
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A Balassi Intézet és a Városok, Falvak 
Szövetsége támogatásával, a Római 
Magyar Akadémián adott ízelítőt Be-
rettyóújfalu a város és Bihar népzené-
jéből, táncaiból, kóstolót hagyományos 
ízeiből, és rövid bemutatót a város 
múltjáról, jelenéről, turisztikai lehető-
ségeiről. 
Berettyóújfalu alapító tagja a 2005-ben ala-
kult Városok, Falvak Szövetségének, melynek 
elsődleges célja egy olyan kulturális hálózat 
működtetése, amely lehetővé teszi egymás 
kulturális értékeinek megismertetését, s en-
nek kapcsán közös programok kidolgozását a 
kultúra különböző területein. Ennek keretében 
Berettyóújfalu kulturális életének szereplői már 

számos belföldi városban bemutatkozhattak, 
néptáncosaink évek óta résztvevői a csopaki 
néptánc-táboroknak, népi kézműveseink töb-
bek között Baján, Kőszegen és Balatonfüreden 
vettek részt sikeres kiállításokon és vásárok-
ban. Emellett pedig nálunk is egyre többen for-
dulnak meg a tagtelepülésekről. 
A Római Magyar Akadémián ezen együttmű-
ködés keretében, minden évben négy magyar 
város kap lehetőséget, így idén – Sátoraljaúj-
helyt követően, Pápa és Gyula előtt második-
ként – Berettyóújfalu következhetett. Puskás 
István, az Akadémia igazgatója köszöntőjé-
ben kiemelte, az intézmény számára rendkívül 
fontos, hogy minden magyarországi tájegység 
megjelenhessen a maga jellegzetességeivel, 
ezzel is bemutatva az olasz fővárosban a ma-
gyar kultúra sokszínűségét és a magyarországi 
települések igazi értékeit. Muraközi István pol-
gármester egy prezentációval, illetve egy erre 
az alkalomra készült kisfilmmel ismertette Be-
rettyóújfalu történetét, a város jelenlegi adott-
ságait, a helyi intézmények és civil közösségek 
szerteágazó munkáját. A bemutatóban nagy 
hangsúlyt fektetett az idegenforgalmi kínálatra, 
a gyógyvíz és az egyéb rekreációs lehetőségek, 

a híres bihari vendéglátás kiemelésével. Ez 
utóbbiba bele is kóstolhatott a háromszáz fős 
közönség, hisz Berettyóújfaluból, illetve a bi-
hari térségből származó vendégváró falatok és 
pálinka után töltött káposzta, illetve – a zsákai 
kapcsolatokon keresztül – Rhédey-borok vár-
ták őket. A hangulatról és a hiteles bemutatko-
zásról a Bajnóca Néptánc Egyesület és a Ba-
raboly Néptáncegyüttes tagjai, valamint Turzó 
Boglárka népdalénekes és Nagy András Balázs 
népzenész gondoskodtak. Az asztalokat pedig 
Dézsi Ferenc, a KÖSZI szakácsának irányításá-
val sikerült megtölteni. –i –n

Rómában mutatkozott be Berettyóújfalu
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A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum legkiválóbb eredményeket elért 
tanulóit díjazták 2019. június 5-én 
Hajdúnánáson. 
A „BSZC Csillagai” rendezvény 2017-ben 
indult útjára azzal a céllal, hogy méltó el-
ismerést kapjanak a tanév során kimagasló 
eredményt elérő tanulók és felkészítő tanára-
ik. Minden évben más-más tagintézmény ad 
otthont a fennkölt eseménynek, 2019. június 
5-én a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája volt a házigazda. 
Az ünnepséget a hajdúnánási iskola tag-
intézményvezetője, Pappné Fülöp Ildikó 
nyitotta meg, majd Pelyhéné Bartha Irén 
főigazgató mondta el ünnepi beszédét. El-
mondta, a mai oktatási intézmények a válto-
zások korát élik, újabb és újabb kihívásokkal 
néznek szembe. Mint mondta, a cél az, hogy 

a szakképzés intézménye-
iben végzettek száma és 
felkészültsége minél job-
ban és rugalmasabban al-
kalmazkodjon a gazdaság, 
a munkaerőpiac igényei-
hez. A tanulók kimagasló 
eredményei, sikerei hírül 
viszik a tagintézmények 
jó hírét, és erősítik a vá-
rosok közösségének egy-
ségét. Hajdú-Bihar megye 
vidéki városai ugyanis 
csak akkor fejlődhetnek dinamikusan tovább, 
ha a jövő generációi elkövetkezendő életük 
színteréül választják majd ezeket a települé-
seket – hangsúlyozta a főigazgató. Az ünnepi 
beszéd és műsor után érkeztek a „csillagok” 
a pulpitushoz, ahol Pelyhéné Bartha Irén fő-
igazgatótól elismerő oklevelet, Papp Gábor 

kancellártól könyvjutalmat vettek át. A tehet-
séggondozás széles palettáját bizonyítja, hogy 
közismereti, idegen nyelvi, informatikai, sport 
és természetesen szakmai versenyek díjazott-
jai, szám szerint 84 országos szinten kima-
gasló eredményt elért diák kapott főigazgatói 
dicséretet. Felkészítésükben 41 pedagógus 
működött közre. Lelkiismeretes munkájukért 
ők is elismerésben részesültek. Az ünnepség 
keretében került sor a Debreceni Egyetem és a 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti 
együttműködési keretmegállapodás aláírására 
is. A tanárjelölt hallgatók iskolai tanítási gya-
korlatára és egyéni iskolai gyakorlatára vonat-
kozó együttműködési keretmegállapodásról 
Prof. Dr. Maticsák Sándor, a Debreceni 
Egyetem tanárképzési főigazgatója elmondta, 
nagyszerű lehetőségként tekintenek erre az 
együttműködési lehetőségre. A jövő pedagó-
gusainak életszerű körülmények között nyílik 
lehetősége gyakorlati készségeik fejlesztésé-
re, tapasztalatok szerzésére.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum fon-
tosnak tartja azt, hogy ne csak felújított és 
korszerűen felszerelt tantermekben tanul-
hassanak, hanem biztonságban is érezhessék 
magukat tanulók és felnőttek egyaránt tagin-
tézményekben. A keretmegállapodás aláírása 
után újraélesztő készülékek átadására került 
sor.

Főigazgatói dicséret a BSzC „Csillagainak”

Fotók: Várhelyi Klára
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Sokszor halljuk a sivalkodást, hogy Donald 
Trump egy bohóc, egy „lúzer”, napi szinten felüti 
ez a jelenség a fejét majdcsak mindenhol, érzé-
keljük, hogy személyét folyamatosan gyalázzák. 
Nos, akkor szeretnék néhány gondolatébresztő 
mondatot elejteni. Az alapoktól kezdeném… 
Létezik egy olyan intézmény, amit jegybanknak, 
avagy nemzeti banknak hívnak. Az Amerikai 
Egyesült Államokban ennek az intézménynek a 
neve: Federal Reserve System (Röviden: FED). 
És mi is egy jegybank feladata? Elég sokrétű, de 
én most csak két fontos tartópillért emelnék ki: 
a pénzkibocsátást és a kamatszabályozást. Ez a 
világ TÉNYLEGESEN DEMOKRATIKUS or-
szágaiban az állam által felügyelt és működtetett 
intézmény. De az Amerikai Egyesült Államok-
ban ez nem így van. Ugyanis az „amerikai álom” 
földjén bizonyos gazdasági körök felismer-
ték, hogy a politikai döntéshozatalon keresztül 
megszerezhetik a FED feletti uralmat. Ez meg 
is történt, így az amerikai jegybank gyakorlati-
lag egy privát pénzintézetté vált, ami kénye és 
kedve szerint dönthet a pénzkibocsátásról és a 
kamatszabályozásról. És ebből ered egy döbbe-
netes tény: Az amerikai állam nem szólhat bele a 
FED működésébe. Világosabban fogalmazva: A 
nemzet NEM szólhat bele nemzeti bank dönté-
seibe, intézkedéseibe. Kezdjük érezni a tébolyt? 
Ha igen, akkor folytatom: Abban az esetben, ha 
a FED jegybanki alapkamatot emel, akkor az 
világszintű inflációt, gazdasági világválságot 
generál(hat). Persze ez is tudatos, hiszen ennek is 
megvannak a haszonélvezői. Talán mindannyi-

an emlékszünk G. F. Kennedy elnökre, aki fel-
ismerte, hogy az Amerikai Egyesült Államokat 
valójában nem az amerikai szavazók felhatalma-
zásával megválasztott politikusok irányítják, ha-
nem a mögöttük álló, gyakorlatilag maffiamód-
szerekkel működő gazdasági körök. Kennedy 
tudta, hogyha ez így folytatódik, akkor a hazája 
a lassú, de biztos enyészet útjára lép. Cselekedni 
akart, és újra egy erős nemzetállammá akarta va-
rázsolni az országát. Tudjuk, hogy mi lett a sor-
sa. És talán már sejtjük, hogy valójában miért. 
Ezt követően csakis olyan elnökök kerülhettek 
az USA élére, akik hű szolgái voltak a fent emlí-
tett háttérhatalomnak. A másik fontos sarokpont: 
A készpénz, amit a kezünkben tartunk, önmagá-
ban csupán egy szimbolikus eszköz. Mögötte fe-
dezetnek kell lenni, különben a rendszer bármi-
kor megroppanhat. A fedezet szerepét a legtöbb 
esetben az arany tölti be. Tudjuk-e, hogy mi az 
amerikai valuta fedezete? Megsúgom: SEMMI. 
Tehát a dollár önmagában annyit ér, mint maga 
a papír, amire nyomtatják. De a FED-ben sem 
ostobák dolgoznak, rájöttek, hogy ez így nem jó. 
Fedezet kell. Lett is, mégpedig az olaj, ugyanis 
a világpiacon a nyersolaj árát mindig dollárban 
határozzák meg. (Kivéve az oroszokat, ezért is 
támadják őket folyamatosan.) Innentől indult el 
a folyamatos amerikai (katonai) jelenlét a közel-
keleti országokban (is). Volt két vezető, két je-
lentős olajexportot folytató országban. Az egyi-
ket úgy hívták, hogy Moammer Kadhafi (Líbia), 
a másikat pedig Saddam Hussein (Irak) néven 
emlegették. Az előbbi kitalálta, hogy függetlení-

teni akarja magát a dollártól, és 
rubelben kereskedik az olajjal. 
A másik ugyanezt eszelte ki, de ő euróért akarta 
eladni a folyékony aranyat. Ismerjük a történe-
tük végét… Most pedig térjük vissza Trumphoz. 
Az ő egyik terve, hogy megszűnik az amerikai 
katonai jelenlét a fent említett térségekben, hi-
szen érzi, hogy ez globális szintű katasztrófához 
is vezethet. És jogosan felmerülhet bennünk a 
kérdés: Hogy került Trump az elnöki székbe? 
Az amerikai katonai vezérkarban maradt még 
néhány igaz amerikai hazafi. Ők megkeresték 
Trumpot, hogy induljon el a választáson, segít-
sen nekik, mert aggódnak a hazájukért, és a ka-
tonai puccsot is kilátásba helyezték. Trump bele-
egyezett, hisz tudta: A másik oldalon álló Hillary 
Clinton és az őt támogató érdekcsoportok tovább 
folytatnák az USA lezüllesztését. A közelmúlt 
ismeretes, Trump elnök lett. Nehéz a munkája, 
hiszen ellenfelei mindenhova befészkelték ma-
gukat. Nos, és még egy dolog. Ha esetleg valaki 
gyűlölné Donald Trumpot, akkor kezdjen el sür-
gősen gyanakodni, hogy talán a média befolyá-
solja. Ugyanis őrült módon támadják a jelenlegi 
elnököt. Csak egy apró szösszenet: Az ellene 
dolgozó propagandagépezet ravasz módon az 
érzelmeinkre hat – nem pedig az eszünkre. Ösz-
szefoglalva: Mit akar a jelenlegi amerikai elnök 
és csapata? Független, erős amerikai nemzetál-
lamot, ami az amerikaiaké. Mi zajlik a világban? 
A nemzetállamok felemelkedéséért küzdő erők, 
illetve az arctalan, zűrzavart szító, globalizáció-
ért ügyködő pénzügyi, politikai csoportosulások 
harca. Végszó: Gondolkodjunk – és tisztán lá-
tunk… 
 Kiss Tamás

USA, jegybank, Donald Trump

A magyar futsal NB I-es bajnokság idei 
páros döntője igazi futsal ünnep volt. A 
nézőknek nem lehetett panaszra oka, 
hiszen igazán kiélezett mérkőzéseket 
láttak. Öt döntő, három győzelemig. A 
bajnok pedig az MVFC lett, besöpörve 
negyedik ilyen címét is.

Az első bajnoki döntőt az MVFC nyerte
Mezei József csapata óriási sorozat után van, 
hiszen nem talált legyőzőre a bajnokság eddigi 
két szakaszában, sőt, a csoportjában nyolc győ-
zelmet aratott, ami tekintélyt parancsoló. A baj-
noki döntőbe a rájátszás két csoportgyőztese, 
az ország két legtávolabbi csapata, az MVFC 
és a szombathelyi Haladás jutott, ahol három 
győztes meccsig folyt a vetélkedés. Ahogy azt 
várni lehetett, kiélezett találkozó volt a május 
30-i. Izzott a levegő, és az már az első percek-
ben látszott: mindkét csapat győzni jött. De 
csak egyiküknek sikerült. Teltház előtt, hazai 
pályán, döntőnek megfelelő hangulatban, pa-
rázs csatákkal 2:1-re megnyerte az első bajnoki 
fordulót az MVFC a futsal bajnokságban.
A második…
A második találkozója a párharcnak a Szombat-
hely otthonában volt, ahol ugyancsak nagyon 
szoros csatában 3-1-re legyőzte Újfalut a Hala-
dás. A hazaiak védekezése nagyon jó volt, nem 
igazán engedték az MVFC-t a kapu közelébe. A 
hajrában is hatalmas harcok folytak a Haladás 
Sportkomplexumban.
Hazai pályán újra az MVFC nyert
Rendkívül izgalmas, szoros játék, pattanásig 
feszült hangulat, igazi emlékezetes futsal öröm-
nap volt a június 6-i bajnoki döntő harmadik 

találkozója a Pálfi István Rendezvénycsarnok-
ban. Több mint 120 perc játék, hosszabbítás, 10 
gól, sok kisbüntető. A játék képe ezúttal is iga-
zolta, hogy az NB I két legjobb csapata mérkő-
zik a pályán, a Mezei-Vill FC és a Kútház Ha-
ladás VSE. A bajnoki döntő harmadik meccse 
hazai pályán így már szinte a legfontosabbnak 
ígérkezett az MVFC számára, hiszen a győztes 
egy lépésre lesz a céltól. A mérkőzés igazi dön-
tőnek megfelelő hangulatban telt, remek játék 
volt, sokáig fogják emlegetni a szurkolók is és a 
játékosok is. A berettyóújfalui futsalosok hosz-
szabbítás után 6-4-re nyertek.
Büntetőpárbaj után Haladás győzelem
Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének negye-
dik felvonásán a Kútház Haladás VSE nagy 
csatában, hosszabbítás után, büntetőkkel dia-
dalmaskodott a Berettyóújfalu ellen. A Haladás 
az egyenlítésért küzdött, míg az MVFC szerette 
volna lezárni a versenyfutást. Előbbi teljesült 
(Kútház Haladás VSE – MVFC Berettyójfalu 
büntetőkkel 3-2), így eldőlt: Berettyóújfaluban 
a Pálfi István Rendezvénycsarnokban az ötödik 
felvonáson bajnokavatás lesz.
A mindent eldöntő döntő

„Ma este gyertek, gyertek minél többen. 
Hozzatok magatokkal kereplőt, dudát, 
dobot, nádi hegedűt… mindegy. Legyünk 
hangosak. A mai napon nem kellenek né-
zők! MA SZURKOLÓK kellenek!”

Az előző felszólítással buzdította az MVFC 
a szurkolóit közösségi oldalán a június 13-i 
döntőre. A cél pedig jelentem teljesítve, ahogy 
szokták mondani, még a csilláron is lógtak a be-
rettyóújfalui arénában. Ilyen sokan mérkőzésen 
még talán nem voltak a Pálfi István Rendez-
vénycsarnokban. Ha az eddigi hazai szurkolói 

jelenlét plusz egy „játékos” volt a pályán, ak-
kor ez most kettőre sikerült. A Berettyóújfalu 
esélyeit nagyban növelte, hogy a Haladás a 
párharc negyedik meccsén több kulcsemberét 
is elvesztette: Milos Simic és Pocaia Henrique 
egyaránt piros lapot kapott, Dróth Zoltán pedig 
begyűjtötte ötödik sárga lapját, így egyikük sem 
játszhatott a mindent eldöntő összecsapáson. A 
Mezei–Vill-es fiúk pedig kitettek magukért: 
az ötödik bajnoki döntőt magabiztosan 5-1-
re megnyerte az MVFC, így a Futsal NB I 
hazai bajnoki címét 15 éves fennállása alatt 
negyedjére kapta meg Mezei József csapata!
A félidőben gratuláció és éremátadás is volt.     
A Bihari Női Futball Klub megnyerte az U15-
ös keresztpályás bajnokságot, ahol szeptember 
óta veretlenül szerepeltek. Ez már idén a téli 
futsal bajokság megnyerése után a második 
bajnoki címe a csapatnak. Köszönetüket fe-
jezték ki két, támogatásban bőkezű település, 
Berettyóújfalu és Magyarhomorog polgármes-
terének, valamint Szitkó Róbertnek és Mezei 
Józsefnek is. K.Zs.

Újra bajnok az MVFC
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A berettyóújfalui futsalosok teltházas aré-
nában, hatalmas szurkolói táboruk előtt 
vehették át a bajnoki kupát, amit önfeledt 
ünneplés követett.

Vélemény

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1752


2019. július10

Várjuk az Ön fotóját is új rovatunkba a biharihirlap@gmail.com e-mailre, 
a kép címének és a készítés helyszínének megjelölésével. 

A Berettyó-part kis szépségeiKedvenc fotónk júniusban

HIRDETÉS10

Fotó: Szentannay Mátyás
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„Fűben-fában orvosság” címmel in-
dult előadássorozat június 6-án a mű-
velődési házban. A kurzuson résztve-
vők megismerhetik a természet által 
nyújtott orvosságokat, gyógyszert he-
lyettesítő növényeket.
Az első alkalmon az orbáncfűvel, többfajta 
zsályával és a pongyola pitypanggal ismer-
kedtek a jelenlévők. A képzést vezető Láposi 
Istvánné sok éve foglalkozik gyógyfüvekkel. 
Az alapokat édesanyjától tanulta, emellett ter-
mészetgyógyász iskolába is járt. Több mint 

negyven fajta növényt gyűjtenek családjával, 
melyekből gyógyteákat, szörpöket, szirupo-
kat, lekvárokat és ivóleveket készítenek. – Az 
évek során mindig akadtak olyan helyzetek, 
hogy a gyógyfüvek segítettek. Egy különle-
ges világnak tartom a gyógynövények világát, 
élethosszig tartó tanulás ez az egész. Ebből 
szeretnék egy kis részt megmutatni felnőttek-
nek és gyerekeknek egyaránt – tudtuk meg a 
biharnagybajomi füvesasszonytól, aki sze-
rint a gyógyfüvek életünk részévé válhatnak, 
egészségesebbek leszünk tőlük. Láposi István-
né arról is szólt, gyermekeknek – a nyár folya-
mán – gyógynövénytúrás héttel, felnőtteknek 
a Kálló-parton egy nagy túrával készülnek ősz 
tájékán.
Az előadássorozat alkalmait – egy éven ke-

resztül – havonta egyszer tartják. A következő 
kurzuson Láposi Istvánné az olajokkal, azok 
készítésével, illetve a különféle bőrbetegsé-
gekkel ismerteti meg a résztvevőket. Sz.M.

A Veres1 Színház „Csoportterá-
pia” című előadásával indult a 
Nyári Művészeti Fesztivál a Makk 
Kálmán Mozi udvarán, mely a 
következő hét minden napjára tar-
togatott valamilyen programot kö-
zönsége számára.
Az estén a váratlan fordulatokban, 
felismerésekben és mulatságos epi-
zódokban bővelkedő történetet Pál 
Tamás, Molnár Gyöngyi, Balázs 
Andrea, Krajnik-Balogh Gábor, 
Zorgel Enikő és Mészáros Árpád 
Zsolt előadásában láthatták.

Fűben-fában orvosság

Csoportterápiával indult a Nyári Művészeti 
Fesztivál

Világkóstoló – barangolás a kontinenseken

A Diószegi Refis diákok május 15-
én Felvidékre utaztak. Az öt napos 
kiránduláson a gyerekek több mint 
ezer kilométert megtéve ismerked-
hettek meg a felvidéki magyarsághoz 
kötődő történelmi emlékekkel, neve-
zetességekkel, természeti csodákkal.
Jártak a Domica-barlangban, Szilicén, Rozs-
nyón, a Betléri-kastélyban, Mártonházán az 

Aragonit-barlangban, a Dobsinai-jégbarlang-
ban, Iglón, Lőcsén és a Szepesi várnál is. Meg-
látogatták a Magas-Tátrát, megcsodálhatták a 
Tarpataki-vízesést, a Csorba-tavat és körutat 
tettek Kassán. Az utazás fáradalmait szállá-
sukon, Várhosszúréten pihenhették ki. A ka-
landokkal teli öt nap után, fáradtan, de élmé-
nyekkel teli kirándulást maguk mögött hagyva 
érkeztek haza május 19-én. KHSz.

A Felvidék legszebb tájain jártak

Már több mint 4800 kártya talált gazdára 
és bízunk benne, a jövőben tovább bővül a 
kártyatulajdonosok és használók köre. En-
nek érdekében július és augusztus hónap-
ban 6-6 helyi diák végez diákmunkát, napi 
4 órában a Berettyó Kulturális Központnál, 
segítve a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat 
mindennapi munkáját. A diákok párokban 
járják a települést, otthonaikban, köztere-
ken és közösségi terekben is megkeresik 
a városlakókat, segítenek a kártyaigénylő 
lapok kitöltésében, illetve szükség esetén 
másnap vissza is viszik a kész kártyákat. 
Kérjük, fogadják bizalommal a diákokat, 
akik a feladatra szóló igazolvánnyal igazol-
ják magukat. Minden 18. életévét betöltött 
állandó berettyóújfalui lakcímmel rendel-
kező személy INGYENESEN átveheti Be-
rettyó Kártyáját akár az ügyfélszolgálaton, 
akár a diákoktól, amelyhez most ajándékba 
adunk egy kiadványt, melyben megtalálha-
tók Berettyóújfalu és környéke idei nagy-
rendezvényei, turisztikai attrakciói mellett 
a Berettyó Kártya elfogadóhelyek listája is. 

MOZAIK 11

Segítenek a Berettyó 
Kártya igénylésében

Vetített képes és ételkóstolóval egybekötött 
előadássorozat indult a művelődési házban. 
A „Világkóstoló” címet viselő program 
résztvevői Szabó Miklós idegenvezetővel 
kéthetente barangolnak a kontinenseken. 
A június 11-ei első alkalom témája – kap-

csolódva a pünkösdhöz – Egyiptom volt, 
a folytatásban Jordánia, majd Izrael lesz 
terítéken. Az érdeklődők egy éven keresz-
tül havonta kétszer járhatják be a szebb-
nél szebb országokat. Képünkön az Abu 
Simbel II Ramszesz temploma látható.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1751
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A Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos adatbá-
zisa alapján Hajdú-Bihar megyében 20 egyesület 
118 utánpótlás csapata vett részt az idei bajnok-
ságokban. 9 csapattal, 136 igazolt sportolóval 
egyesületünk a 3. helyen áll a megyében. A női 
és férfi felnőttel együtt 11 csapatunk versenyzett 
a 2018/2019-es szezonban, 9 edző foglalkozta-
tásával. A szövetség szakmai felügyelője idén is 
rendszeresen látogatta edzőinket, edzéseinket, fo-
lyamatos visszajelzést kaptak munkájukról. 
Az érmesek: Mindenféleképpen első helyen kell 
megemlíteni a lányokat!
Az U14-es és a serdülő korosztály mindkét baj-
nokságban bronzéremmel zárta a szezont. Az 
U14-es lányok a Gyermekbajnokság Kulcsár Ani-
ta régiójának III. osztályú csoportjában a felsőházi 
rájátszásban a 3. helyen végeztek, a serdülő lányok 

a III. osztályú serdülő bajnokság dél-keleti cso-
portjában szintén a 3. helyen végeztek. A csapatok 
edzője: Bencze Zoltán.
Női felnőtt csapatunk a Hajdú-Bihar megyei baj-
nokságban 26 ponttal, szintén bronzéremmel zárta 
a szezont. A csapat edzői: Varga Gábor és Balázs-
né Szabó Mária.
A legkisebbek: Mindkét csapat a Kisiskolás baj-
nokság Kulcsár Anita régiójában versenyzett. 
U10 fiú csapatunk edzője Pardi László volt az idei 
szezonban. Szeptemberben kezdték meg a közös 
munkát a fiúk, a szezon végére állt össze a csapat, 
4 mérkőzést játszottak.
U10-es lányaink 6 fordulóban 12 meccsen vettek 
részt, a mérkőzésekről eredmény, tabella nem ké-
szül. A csapat edzője: Hajdu Magdolna. 
Gyermekbajnokság: U12 korosztályban szintén 
nem készül tabella a mérkőzésekről, 10 forduló-
ban 20 meccset játszottak a lányok és a fiúk. A 
fiúk edzője: Tahóczki Balázs, a lányoké: Balázsné 
Szabó Mária.
A Kiss Béla vezette U14 fiú csapatunk a Kulcsár 
Anita régió III. osztályú csoportjában az alsóházi 
rájátszás során a 2. helyet szerezte meg. 
U15-ös korosztályban szintén a Kulcsár Anita ré-
gió III. osztályú csoportjában versenyeztek a fiúk, 
18 megszerzett ponttal az 5. helyen zárták a sze-
zont. A csapat edzője: Varga Gábor.
A legmagasabb osztály: Az NB II-es bajnokság 

észak-keleti csoportjában két csapatunk szerepelt. 
Az ifis fiúk és a férfi felnőttek is a 11. helyen zár-
ták a szezont. Az ifjúsági csapat edzője: Ulics Ist-
ván, a felnőtteké: Oláh Barnabás.
A közelgő edzőtáborunkba továbbra is várjuk a 
2009-2012 között született lányokat és fiúkat, a 
tábor ideje: 2019.08.05-08.09., melyről bővebben 
tájékozódhattok a https://www.facebook.com/
berettyomse közösségi oldalunkon. A táborba azo-
kat a gyerekeket is várjuk, akik jelenleg nem iga-
zolt játékosai az egyesületnek!
Az egyesület működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges támogatásokat ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden támogatónknak, szponzo-
runknak, köszönjük a város önkormányzatának 
és Polgármester Úrnak a támogatását, segítségét, 
mellyel mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy 
egyesületünk a jövőben is zökkenőmentesen 
folytathassa a kézilabda sportág iránt elkötelezett 
munkáját. Köszönjük a szülők együttműködését, 
segítségét, támogatását, hogy nap, mint nap ránk 
bízzák gyermekeiket.
Továbbra is, folyamatosan várjuk a kézilabdával, 
szivacskézilabdával megismerkedni vágyó fiatalo-
kat, keressétek edzőinket, kövessetek minket kö-
zösségi oldalunkon.
A nyári szünetre jó pihenést kívánok mindenkinek: 

Balázsné Szabó Mária alelnök

Jelentős számban vannak olyan támo-
gatások és kedvezményes kamatozású 
hitelek, amelyek a lakosság és a kis-
vállalkozások számára pályázat ke-
retében elérhetők. A következőkben 
ezeket foglaljuk össze két részben.
Gázkonvektor-csere 
Azoknál a lakásoknál, ahol gázkonvektoros 
fűtés van, ki lehet cserélni az elavult gázkon-
vektorokat. Támogatják az új gázkonvekto-
rok beszerzését, konvektoronként maximum 
96.000 Ft-tal. A tervezési, beszerelési és az 
engedélyezési költségeket 60 %-os vissza nem 
térítendő támogatásban részesítik. A sokféle 
elszámolható költség miatt a támogatás mér-
téke jelentős. A támogatás maximális összege 
750.000 Ft. Magánszemélyek igényelhetik, 
azok, akiknek lakás tulajdonuk van, és azok is, 
akik önkormányzati tulajdonú lakásban élnek. 
A pályázatokat 2019. augusztus 31-ig lehet be-
adni. 
Álláskeresők vállalkozóvá válásának tá-
mogatása    
Pályázhatnak 30 év alatti fiatal álláskeresők 
és 30 év feletti álláskeresők is. Feltétel: re-
gisztrált álláskeresőnek kell lenni és el kell 
végezni egy 2-4 hetes vállalkozás ismereti tan-
folyamot. A tanfolyam elvégzése után lehet a 
pályázatot benyújtani a támogatásért. Minden 
gazdasági ágazatban lehet pályázni, kivéve a 
mezőgazdaságot. A pályázatot az Államkincs-
tár írja ki, de még nem jelent meg. Egy pályázó 
4 572 000 Ft-ot kaphat vissza nem térítendő 
támogatásként úgy, hogy 12 hónapon keresztül 
havi 381 000 Ft-ot utalnak ki számára. Az egy 
év támogatás után a vállalkozást további egy 
évig fenn kell tartani. A program várhatóan a 
nyár közepén indul.
Vállalkozások épületeinek napelemekkel 
való felszerelése       
Ez a pályázati lehetőség 3 éve működő mik-

ro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozik. 
Támogatható a gazdasági épületek és az épü-
letekben folyó gazdasági-termelési folyamatok 
energia felhasználásának csökkentése napele-
mek felszerelése révén. A hálózati áramszol-
gáltatás kerül kiváltásra oly módon, hogy a fel-
szerelt napelemek összes teljesítménye max. 
15 KW lehet. A támogatás mértéke maximum 
3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.  
Saját erő nem szükséges.  A pályázat 2019. jú-
nius 17-től indul. 
0 %-os kamatozású hitel új technológiai 
eszközök és gépek beszerzéséhez    
Ezt a lehetőséget működő és induló vállalko-
zások vehetik igénybe, akik az üzleti szférában 
tevékenykednek. A hitel maximális összege 
150 millió forint. Saját erő követelmény, 10%. 
A futamidő általában 7 év. Mezőgazdasági 
vállalkozókra nem vonatkozik. Külön fedezet 
nem szükséges, hanem a fedezetet a hitelből 
beszerzett eszközök, gépek és berendezések 
képezik.  A pályázat már folyamatban van, je-
lenleg is be lehet nyújtani. 
0 %-os kamatozású hitel egészségügyi, 
oktatási, kulturális és szociális ágazatban 
működő vállalkozások számára
A hitel különféle tárgyi eszközök (gépek, 
berendezések), gépjárművek (személy-
gépkocsi is), készletek és egyéb költségek 
(oktatás, képzés, szállás) finanszírozására 
használható fel. A hitel maximális összege 
10 millió Ft. Saját erő követelmény, 10 %. 
Futamidő általában 7 év. Külön fedezet nem 
szükséges, mivel a fedezetet a hitelből be-
szerzett eszközök képezik. A pályázat már 
folyamatban van, jelenleg is be lehet nyújta-
ni.                                                                                                                                                                                                                                               
4–5 %-os hitel vállalkozóknak
A hitelt induló és működő vállalkozások kap-
hatják bármely vállalkozói célra. Ezek közé 
tartoznak: ingatlan vásárlás, építés, ingatlan 
felújítás, új és használt gépek berendezések 

és technológia eszközök beszerzése, valamint 
készletek vásárlása. A hitel maximális össze-
ge 100 millió Ft. Saját erő követelmény, 10%. 
Futamidő max. 10 év. A hitelt szakosított hitel-
intézetek nyújtják. A fedezetek a hitelintézetek 
előírásaihoz igazodnak, de a fedezeti követel-
mények általában teljesíthetők. A hitelre a pá-
lyázatokat jelenleg is be lehet nyújtani. 
3,9 %-os hitel  Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítványoktól 
Induló és működő vállalkozások maximum 20 
millió Ft hitelt kaphatnak beruházások meg-
valósítására és forgóeszközök vásárlására. A 
mezőgazdaság esetében a hitelösszeg maxi-
mum 5 millió Ft. A hitel felhasználható ingat-
lan vételére, építésre, épület felújításra, új és 
használt eszközök beszerzésére és költségek 
finanszírozására. Saját erő nem szükséges. A 
futamidő 10 év, mezőgazdaság esetében 5 év. 
A fedezeti követelmény: épület, ingatlan vagy 
föld.  A hitelre a pályázatokat jelenleg is be le-
het nyújtani.
Területi Operatív Programok (TOP) fog-
lalkoztatás bővítésére
Előre láthatólag június végén indul. A Járási 
Hivatalok Munkaügyi Osztályai támogatáso-
kat nyújtanak vállalkozóknak alkalmazottak 
foglalkoztatásához két fajta módon. Az egyik 
a bérköltség támogatás, amikor a bérek és a 
járulékok együttes összegét 100 %-ban térítik 
meghatározott időtartamon (hónapon) keresz-
tül. A másik forma a bértámogatás, amikor a 
bérek és a járulékok együttes összegének 70 
%-át térítik meghatározott ideig. Az ellátásból 
kikerült álláskeresők már most is kaphatnak 
olyan vállalkozóvá válási támogatást, amely 
keretében az új vállalkozó 6 hónapon keresztül 
149 ezer Ft/ hó támogatásban részesül.  
A fenti tájékoztatással a támogatási lehetősé-
gek iránt érdeklődők figyelmét kívántuk fel-
kelteni. (Folytatás a következő számban.)                                                                                                                                       

Összeállította: Dr. Szőke Kálmán

Ilyen volt a szezon a kézilabdásoknál

Támogatások nyáron is – pályázati lehetőségek (első rész)

SPORT12

BMSE U12 lányok
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Gratulálunk az Önkormányzat rangos elismeré-
séhez, Szolgáltató Önkormányzat Díjához. Kö-
szönjük, hogy az intézményünk által ellátott fel-
adatok is a pályázatban bemutatott gyakorlatok 
között lehettek, hiszen nehéz volt kiválasztani 
azt a 4-et, ami benyújtásra kerül. A későbbiek-
ben is mindent megteszünk, hogy tevékenysé-
geinkkel erősítsük az Önkormányzat jó megíté-
lését.
A közétkeztetési tevékenységünkön belül a di-
étás étkezés megvalósítását, az étkezői létszám 

emelésére tett lépéseinket és eredményeinket, 
az egészséges étkezés népszerűsítését, valamint 
a táborok étkezésének önkormányzati támoga-
tását, a szünidei étkezés lehetőségének önkor-
mányzati kiterjesztését mutattuk be.
Véleményem szerint minden feladatellátás-
ra igaz, hogy az nem működik jó színvonalon 
olyan munkatársak nélkül, akik pozitív hozzáál-
lásúak, az átlagosan elvárhatónál többet teljesí-
tenek, munkájukat hivatásnak tekintik, sokszor 
szabadidejük terhére végeznek olyan tevékeny-
séget, amellyel az intézmény jobb megítélését 
elősegítik, folyamatosan azon gondolkodnak, 

hogy a színvonalon hogyan lehet javítani. Sze-
rencsésnek érzem magam, mert nagyon sok 
ilyen munkatársam van. A KÖSZI által bemu-
tatott tevékenységek sikeréhez minden munka-
társam hozzájárult, hiszen a feladatok egymásra 
épülnek, szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
egyik sem működik a másik nélkül.
Ezúton is köszönöm a Közintézmények Szol-
gáltató Irodája minden dolgozójának tevékeny-
ségét, mellyel hozzájárulhattunk Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata által elért sikerhez.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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Házasságkötés
2019. június
1.  Nagy Ádám – Puskár Dóra

Elhunytak
2019. május
18.  Fazakas Rozália (Péterfi Rozália) (1935.) 
 (Debrecenben halt meg)

25.  Taga Györgyné (Péter Juliánna) (1933.)

27.  Nyikos László (1961.)

30.  Pap József (1960.)

31.  Orbán Tamás Sándorné (Bakó Emilia) (1957.)

2019. június
5.  Sas Józsefné (Nagy Erzsébet) (1932.)

7.  Sáfrány Brigitta (1972.)

11.  Kiss János (1957.)

16.  Zajzon Lászlóné (Aranyi Mária) (1933.)

Anyakönyvi hírek

A Makk Kálmán Mozi műsora (július)
nap film címe dimenzió kezdés

9,10 Itt járt Britt-Marie 2D 16.00

 Csekély esély 2D 18.00

11,12,13,14, 15,16,17 Három egyforma idegen 2D 16.00

 Kis kedvencek titkos élete 2 3D 18.00

18,19,20,21 A világ gyengéd közönye 2D 16.00

 Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül 3D 18.00

22,23,24 Yao utazása 2D 16.00

 Übergáz 2D 18.00

25,26,27,28 A művészet templomai – Leonardo 500 2D 16.00

 Pókember- Idegenben 3D 18.00

29,30,31 Dogman-A kutyák királya 2D 16.00

 Anabelle 3 2D 18.00

augusztus 1,2,3,4,5,6,7 A művészet templomai – Monet és vízililomai 2D 16.00

 Oroszlánkirály 3D 18.00

Az újfalui zsidó egyház ünnepe 
„Szerdán, e hó [1903. július] 15-én tették 
le az újfalui új zsidótemplom alapkövét 
nagy ünnepséggel. Reggel fél kilencz óra-
kor már zsúfolásig megtelt a templom ud-
vara ünnepiesen öltözött közönséggel. Ott 
volt a hitközség tagjainak apraja, nagyja 
és a környékről is számosan, hogy részt 
vegyenek az oly ritkán előforduló ünnep-
ségen. – Kilencz órakor a hitközség nagy 
tudományú rabbija Bluhm Ábrahám leszál-
lott a harmadfél méter mélységű alapárokba 
és elhelyezte a templom első alapkövét. 
Utána Fülöp József hitközségi elnök és 
Dr. Reichenberger Fülöp építtető bizott-
sági elnök tettek le egy-egy követ. Ezt 
követőleg az oda készített emelvényről a 
főrabbi tartott egy fenkölt szellemű, mély 
tudományossággal telt gyönyörű szónokla-
tot és meghatóan búcsúzott el a lerombolt 
régi templomtól, majd az Úr segedelmét 
kérte az új templom munkája és munkásai-
ra. 
Ennek végeztével Veisz Jósef tanító mint 
hitközségi jegyző felolvasta a régi temp-
lom és az újfalui zsidó hitközség általa 
szépen megírt történetét előbb héber, az-
után magyar nyelven. 
A hitközség történetéből röviden fölem-
lítjük itt, hogy 1757. évben telepedett le 
Újfaluban a legelső két zsidó fiatal ember, 
Grosz Ferencz és Mózes testvérek, kik kö-
zül a fiatalabbik az okon, mert Újfaluban 
két zsidó nehezen tudott megélni, csakha-
mar átköltözött Berettyószentmártonba. E 
két ifjú volt megalapítója az Újfaluban ma 
már nagy kiterjedésű és széles rokonságú 
Grósz, G. Nagy és Rosinger családnak. 
1806-ban már 30 zsidó család lakott Új-
faluban és a környékbeliekkel egy anya-
hitközséget alkotva építették a most le-
rombolt régi templomot, mely a lélekszám 
szaporodásához képest többször nagyobbít-
tatott. 
Első rabbija Sámson Naftali, második Roth 
Jakab, harmadik pedig 1882 óta itt működő 
és nagy hírű Bluhm Ábrahám. 
Ma a hitközségnek 152 család a tagja, 

felül az ezer lélekszámon, kikhez jönnek 
még a kültagok. Nevesebb férfiai voltak a 
hitközségnek Ehrmann Izráel, ki mint elnök 
szerzett elévülhetetlen érdemeket, - néh. 
Militzer Jónás, ki 100 hold földet hagyott 
iskolai czélokra és a jótékonyságáról is-
mert Weiszberger Ignátz. 
A szent-egylet (Chewra Kadisa) tevékeny 
elnöke 14 év óta Asztalos Mór, az izraeli-
ta Nőegylet elnöke pedig Dr. Blantz Manó-
né, kinek vezetése alatt sok-sok szegény 
könnyeit szárította fel a jótékony intéz-
mény. 
A felolvasott, itt csak főbb másaiban is-
mertetett és nagy tetszéssel fogadott tör-
ténelmi visszapillantás így végződik: 
Szívünkből mondunk hálát a gondviselő jó 
Istennek, hogy bennünket eddig segített; 
kérve és fohászkodva, hogy atyai kegyét 
ez után se vonja meg tőlünk és megkezdett 
munkánkat nagy nevének dicsőítésére, szent 
vallásunk szilárdítására és édes hazánk 
üdvére szerencsésen befejezhessük. 
Isten áldását kérjük I. Ferenc József di-
csőségesen uralkodó királyunkra, és az or-
szág kormányára, összes képviselőire, ha-
tóságaira, kiknek hatalma és védelme alatt 
élünk, és a város minden lakójára. 
Az érdekes adatokkal telt történeti visz-
szaemlékezés erős pergamen papírra írva és 
légmentesen elzárt üveg tokban az alapkő 
üregébe helyeztetett és lezáratott. 
Végül Fülöp József hitk. elnök a közönsé-
get frissítővel vendégelte meg a munká-
soknak pedig pénzt osztott ki, hogy ők is 
örvendjenek az örvendezőkkel.”

(Megjelent: Sárrét, 1903. július 19. 3–4. oldal)

/Képünkön: A zsinagóga mint vasraktár, 1965 körül. Fotó: dr. 
Barcsay László (Bihari Múzeum gyűjteménye) További képek: 

berettyoujfalu.topoteka.hu/

Azt írja az újság…

Augusztus 19.  Szent István tér 
16.30 Palya Bea koncert 

18.00 A Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál 

 csoprtjainak folk kavalkádja

20.00 Bereczki Zoltán koncert 

21.30 Tűzijáték

Augusztus 20.
09.00 Ünnepi mise a katolikus templomban

10.00 Ötvös Nagy Ferenc  ötvös-iparművész ki-

állításának megnyitója a Nadányi Zoltán Művelő-

dési Ház Bihar Vármegye Képgalériában.

Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester

A kiállítást megnyitja: Kolozsvári István etnográfus

Kenyérszentelés

Szeptember 14. 
Tájak-Házak-Ízek Fesztivál

a Morotva-Ligetben
08.00-tól Főzőverseny és Hollóének Hungarica - 

középkori dallamok

14.00-18.00 Ingyenes népi játszótér: tréfás népi 

játékok, kosaras körhinta

14.30 Cimbaliband Danics Dórával

16.00 Főzőverseny eredményhirdetés

17.00 Talányos mese –Bodorka NépmesePontnál

18.00 TNT koncert

Óriáspalacsinta sütés, játszóházak,

kézműves vásár

Berettyóújfalui programok
Nadányi Zoltán Művelődési Ház
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