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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Mézes nap nyolcadik alkalommal 

A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, valamint a Bihari Méz-
lovagrend szervezésében nyolcadjára tartottak szakmai találkozót, méz-, 
illetve eszközvásárt.

A Bihari Hírlapban a 2019-es önkor-
mányzati választások kapcsán a válasz-
tási kampány időszakában lehetőséget 
biztosítunk a polgármesterjelölteknek 
és az egyéni választókerületben bejelen-
tett, és a Helyi Választási Bizottság által 
nyilvántartásba vett jelöltek bemutatko-
zására, programjuk ismertetésére.

Új tárolókban gyűjt-
hetünk szelektíven
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Tájak-Házak-
Ízek Fesztivál
Hatvankilenc főzőcsa-
pat háromszáz ver-
senyzője és kétszáznál 
is több tájjellegű étel 
készült szeptember 
14-én a Tájak-Házak–
Ízek Fesztiválon, a 
Morotva Ligetben. 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1829
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1814
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1812
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1806


2019. október2

Szeptember 12-én tartották a 2014-
2019-es önkormányzati ciklus utolsó 
képviselő-testületi ülését. Tárgyal-
tak a város pénzügyi helyzetéről, és 
az elmúlt évek gazdasági program-
jának végrehajtásáról is.
Az ülés köszönetnyilvánítással kezdődött. 
Muraközi István egy órát adott át jelképes 
ajándékként azon képviselőknek, akik nem in-
dulnak újra a képviselői mandátum megszerzé-
séért. A testületben végzett munkájáért Szabó 
Katalinnak, Oláh Lajosnak és Balázs József-
nek mondott köszönetet.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló 
beszámoló nyitotta a napirendek sorát. Az el-
telt öt év financiális összefoglalója 13 oldalon 
mutatta be felsorolásszerűen, táblázatokban 
szemléltetve a bevételeket és a hozzá tartozó 
kiadásokat. Dézsi Ferencné pénzügyi irodave-
zető kiemelte, a jelenleg futó 18 pályázat nagy-
ban meghatározza a város pénzügyi helyzetét.   

Muraközi István az elmúlt öt év kapcsán a város 
adósságállományának folyamatos csökkenése, 
adóbevételeinek növekedése mellett arra hívta 
fel a figyelmet, hogy 60 napon túli tartozása 
nincs az önkormányzatnak. Hozzátette, az el-
múlt öt év fejlesztéseinek, beruházásainak csak 
a felsorolása öt oldalt vesz igénybe. Hagymási 
Gyula szerint a jövőben is tartani kell ezeket a 
stabil számokat, hangsúlyt helyezve a minél ki-
sebb adósságvállalásra. Félő ugyanis, hogy az 
elkövetkezendő pályázatok esetében nő az ön-
erő mértéke, melyet hitelek nélkül nehéz lesz 
előteremteni – tette hozzá.
A pénzügyi helyzetről szóló beszámolót végül 
egy tartózkodás mellett fogadták el. Az önkor-
mányzat 2015-től 2018-ig terjedő időszakra 
vonatkozó gazdasági programjának végrehaj-
tásáról is olvashattak beszámolót. Véleménye 
ismertetésekor Szántai László, aki nemmel 
szavazott az elfogadáskor, arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a jövőben a fejlesztések hely-
színeként ne csak a város központi területeit 

részesítsék előnyben. A képviselő emellett em-
lítést tett a város közterületeinek, csapadékvíz 
elvezető hálózatának nem megfelelő állapo-
táról is. Sok a sikeres fejlesztés a településen 
– mondta Hagymási Gyula. Szerinte azonban 
még jobb minőségben szolgálhatná a lakoso-
kat, ha a döntés előtt, az előkészítés folyamán 
bevonásra kerültek volna a képviselők.
Utolsó napirendként döntöttek arról a képvise-
lők, hogy újra csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, vagy felsőok-
tatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatá-
sára létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jövő évi 
fordulójához. A pályázatokat 2019. novem-
ber 5-ig lehet beküldeni. A napirendek után 
szó volt a ciklus záró testületi ülésén a „Zöld 
város” program jelenleg is zajló kivitelezési 
munkái kapcsán az október 31-i befejezési ha-
táridőről. Mint elhangzott, eddig olyan jelzés 
nem érkezett, hogy ezt ne tudná tartani a kivi-
telezést végző vállalkozás. K.Zs.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a 
Kopp Mária Intézet által a Parlament Vadász-
termében szeptember 4-én megtartott díjátadó 
konferencián Muraközi István, Berettyóújfalu 
polgármestere a város nevében átvette a Csa-
ládbarát Önkormányzat díjat. A NOE Család-

barát Önkormányzat díját tizenhat település 
érdemelte ki. Az eseményen köszöntőt Lezsák 
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke mon-
dott. Úgy fogalmazott, a települési önkormány-
zatok bevált családbarát programjait az egész 
Kárpát-medencében ismertté kellene tenni, 
hogy bárhol bevezethetők legyenek. Az alelnök 
családbarát kislexikon kiadására tett javaslatot 
az olyan jó gyakorlatok, programok összegyűj-
tésére és bemutatására, mint például a baba-
zászló, a komatál vagy a babafa-program. 
A rendezvényen a pályázatokat értékelve Kar-
dosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke úgy szólt, 
az önkormányzatok és a helyi közösségek kö-
zötti kölcsönös bizalomnak köszönhetően szü-
letnek meg a helyi családbarát intézkedések.
Nyitóbeszédet  Dömötör Csaba, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda államtitkára és Pogácsás Ti-
bor, a Belügyminisztérium államtitkára tartott.  
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az 

elismeréseket 2006 óta olyan önkormányzatok-
nak adományozza, amelyek intézkedéseikkel, 
támogatásaikkal erősítik a családos közössége-
ket, könnyebbé téve ezzel a gyermeknevelést a 
hétköznapokban.
Muraközi István a díj kapcsán elmondta, rend-
kívül megtisztelő volt az elismerés, amely az 
elmúlt években a családok érdekében végzett 
intézkedéseknek szól. Ez egy nagyon komoly 
visszajelzés – tette hozzá a polgármester –, 
hiszen egy civil külső szemlélő, egy szakmai 
szervezet ismerte el az önkormányzat családok 
érdekében végzett munkáját. 
Az ünnepélyes díjátadóval egybekötve a ren-
dezvényen műhelykonferenciát is tartottak 
„Önkormányzatok a családok szolgálatában” 
címmel. A nap során több előadás is elhangzott, 
emellett a kerekasztal-beszélgetés résztvevői a 
családbarát önkormányzatok tevékenységét be-
mutató kérdéseket járták körbe. K.Zs.

Őszi szünidei ingyenes 
gyer mekétkezés
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az őszi 
szünet munkanapjain, 2019. október 28-
31-ig (hétfőtől csütörtökig) biztosítja – szülői 
igénybejelentés alapján – a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére az ingyenes szünidei étkezést. A 
Képviselő-testület korábbi döntése alapján az 
előző két kategóriába nem tartozó, gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
is igénybe vehetik a lehetőséget, szintén szülői 
nyilatkozat alapján. Részükre az étkezést az 
önkormányzat saját forrásból finanszírozza. Az 
ételt – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a 
KÖSZI által üzemeltetett két konyhán lehet át-
venni. A lehetőségről minden érintett szülő le-
vélben tájékoztatást kapott.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

A ciklus utolsó képviselő-testületi ülése

Családbarát Önkormányzat díjat kapott Berettyóújfalu

ÖNKORMÁNYZAT2

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának és 
a Belügyminisztériumnak az Idősbarát Önkor-
mányzat Díj alapításáról és adományozásáról 

szóló rendelete alapján került meghirdetésre 

2019-ben az Idősbarát Önkormányzat Díj. A 

célkitűzés az volt, hogy a díj járuljon hozzá a 

helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika 

megerősítéséhez, ismerje el az önkormányza-

tok idősekért végzett felelősségét és mindezek 

szellemében végzett önkormányzati idősügyi 

tevékenységek konkrét eredményeit. A díjra 

Berettyóújfalu is pályázatot nyújtott be. 

Október 2-án Magyarország Emberi Erőfor-

rások Miniszterétől és Belügyminiszterétől 

Berettyóújfalu városa Idősbarát Önkormány-

zat Díjat vehetett át az Idősek Világnapja al-

kalmából, a Budapesti Vigadóban rendezett 

ünnepségen.

Idősbarát Önkormányzat Díj - elismerés Berettyóújfalunak
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Szeptember 6-án letették a Berety-
tyóújfalu-Tépe kerékpárút szakasz 
alapkövét. 2020 nyarára a már meg-
lévő Debrecen–Tépe és Berettyóúj-
falu–Nagyvárad közötti kerékpáros 
útvonalak kiegészülnek, így folyama-
tossá válik a kerékpáros összekötte-
tés Debrecen és Nagyvárad között. 
A kerékpárút 8,3 km-es szakasza 2 méter szé-
lességgel épül. A hiányzó szakasz ünnepélyes 
alapkőletételén beszédet mondott Révész Má-
riusz, Aktív Magyarországért felelős kormány-
biztos, aki elmondta, olyan kerékpárutak épül-
nek az országban, amelyek egy hálózat részét 
képezik. A most épülő Tépe-Berettyóújfalu 
közötti szakasz remekül illeszkedik ehhez az 
elváráshoz, hiszen ha az útszakasz elkészül, 
Debrecen és Nagyvárad összeköttetésbe kerül-
nek. Hozzátette: az útvonal nem csupán turisz-
tikai szempontból fontos, hanem az itt élők napi 
munkába járását is segíteni fogja.
Személyes küldetésének tekinti a kerékpárút 
megépítését – mondta Dr. Vitányi István or-

szággyűlési képviselő annak kapcsán, hogy erős 
lobbitevékenységre volt szükség a tervezéshez 
és kivitelezéshez is.  Úgy folytatta, a Nagyvárad 
és Debrecen közötti útvonal szakaszonként áll 
össze. A megyét érintő infrastruktúra beruházá-
sokkal kapcsolatosan kiemelte, most különösen 
jó Hajdú-Bihar megyei lakosnak lenni, hiszen 
soha nem látott fejlesztések indulnak és való-
sulnak meg. 
Muraközi István elmondta, az utóbbi időben 
felgyorsultak a települést érintő események, 
hiszen tavaly átadták az M35-ös autópályát, jö-
vőre pedig az M4-es autópálya eléri a határt. A 
mai alapkőletétel szintén egy nagyobb fejlesz-
tési egység részét képezi – hangsúlyozta Berety-
tyóújfalu polgármestere.
Balogh András, Tépe polgármestere reményét 
fejezte ki, hogy a Derecske és Tépe közötti 
szakaszhoz hasonlóan a most készülő útvo-
nal is komoly forgalmat bonyolít majd le. 
Kiemelte, hogy a fejlesztés turisztikai hatása 
jelentős, a település feladata lesz a szakasz 
idegenforgalmi tartalommal történő feltöltése. 
Célul tűzte ki, hogy az egészséges életmód és 
természeti értékeink megismerése érdekében a 
diákok pedagógusaik közreműködésével az út 

aktív használóivá váljanak.
Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazga-
tója a beruházás részleteit ismertette, és szólt 
az év hátralévő részében beinduló kerékpáros 
projektről is. – Hosszas előkészítő munka után 
végre eljutottunk oda, hogy az év hátralévő ré-
szében több kerékpáros projektet tudunk elin-
dítani. Múlt héten tettük le az Eurovelo6 Buda-
pest-Szentendre közötti szakaszának alapkövét, 
hátravan még a Balatoni bringakör Zamárdi 
– Balatonlelle közötti kerékpárút szakasz és a 
Balatonakarattya – Siófok közötti kerékpárút 
szakasz fejlesztése, a Budapest-Balaton kerék-
páros útvonal, Budapest-Etyek szakasz megépí-
tése, a Győr – Pannonhalma közötti kerékpárút 
szakasz fejlesztése, valamint az EuroVelo6 Bu-
dapest – Dunakeszi közötti szakasz kivitelezése 
– zárta gondolatait Pántya József.  KHSz.

Szeptember közepétől kezdődően min-
den berettyóújfalui háztartásba eljut-
tatja az önkormányzat azt a 120 literes 
szelektív hulladékgyűjtő edényzetet, 
amely ezután a sárga zsákos szelektív 
gyűjtést váltja a városban.
A gyűjtőedények használatát és a kiszállítás 
részleteit sajtótájékoztatón ismertette Muraközi 
István polgármester, a Bihari Szilárd Hulladék-
lerakó és Hasznosító Társulás elnöke és Simon 
Péter, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója. A hulladék elszállí-
tás a megszokott rend szerint a hónap első nap-
jához legközelebb eső teljes héten a szokásos 

napon zajlik majd. A nagyobb űrmértékű ku-
kában higiénikusabban, koncentráltabban tudja 
gyűjteni a lakosság a papír, műanyag kartondo-
boz, szórólap, prospektus, PET palack (laposra 
taposva!), tiszta tisztítószeres flakonok, alumí-
nium dobozos és fólia szemetet. Továbbra sem 
változik tehát a szelektíven gyűjthető hulladé-
kok köre, üveget továbbra sem lehet bedobni. 
A Bihari Hulladékgazdálkodás telephelyére 
KEHOP források felhasználásával több, mint 
6300 ilyen tároló érkezett, emellett pedig a 
megyében több mint 4000 darab, 300 literes 
komposztáló edényt is kiosztanak. A környe-
zetvédelem ügye kiemelten fontos, nagy lépést 
tettünk ennek érdekében – fogalmazott Mura-
közi István polgármester a sajtótájékoztatón. 

A szerves hulladék felhasználására szolgáló 
tárolókban fűnyesedéket, metszési és háztartá-
si hulladékot helyben lehet kezelni és haszno-
sítani. A komposzt előnye, hogy újra beépül a 
növényekbe, így nem lesz szükség műtrágyára. 
A tárolót az önkormányzat honlapjára felkerülő 
igénylőlapon lehet kérni, elbírálás után pedig a 
hulladéklerakó telephelyén át is vehetők. Simon 
Péter, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, 
magasabb és egységesebb színvonalon lehet 
a hulladékkezelést végezni, és ez nem csak a 
lakosoknak öröm, hanem a szolgáltatónak is. 
Tisztábbá, koncentráltabbá válik a hulladék-
gyűjtés és gyorsabb lesz a feldolgozás is. A sze-
lektívhulladék gyűjtésére alkalmas 120 literes 
edényzetet tehát minden berettyóújfalui háztar-
tásba ingyenesen juttatják el. KHSz.

Berettyóújfaluban a háziorvosi ügyeleti ellátást 
az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. biztosítja 2008. január 1. óta. A 
lakosságnak, önkormányzatoknak folyamatos 

biztonságot, illetve stabilitást nyújtó egészség-
ügyi szolgáltató mára országos szinten is jegy-
zett. Muraközi István az autó bemutatásakor úgy 
fogalmazott, az együttműködés létrejöttének 
legfontosabb célja a folyamatos, minél maga-
sabb színvonalú ügyeleti ellátás nyújtása az itt 
élőknek.
Dr. Csige Imre szakmai vezető elmondta, az 
önkormányzattal együttműködve folyamatosan 
arra törekednek, hogy magasabb szakmai szín-
vonalon tudják nyújtani az ügyeleti alapellátást. 
A most bemutatott autó az emelt szintű sürgőssé-
gi ellátást erősíti meg, egy mentőtiszt, egy ápoló 
áll szolgálatban a meglévő orvosi kocsi mellett. 
Ha egyszerre több beteghez kellene kivonul-
nia az orvosinak, abban az esetben riasztják a 

mentőtiszti autót, mely ugyanolyan ellátást tud 
biztosítani mintha, az ügyelet érkezett volna a 
helyszínre – hangsúlyozta Csige Imre. Elmond-
ta azt is, az eszközparkja teljesen megegyezik az 
orvosi ügyeletével. A berettyóújfalui központi 
orvosi ügyelet ellátási területe Berettyóújfalu, 
Bakonszeg, Bihardancsháza, Bihartorda, Dar-
vas, Furta, Gáborján, Hencida, Mezősas, Nagy-
rábé, Sáp, Szentpéterszeg, Váncsod, Vekerd és 
Zsáka településekre terjed ki. Az ügyelet mun-
kanapokon 16.00–8.00 óráig, míg hétvégén és 
munkaszüneti napokon 24 órában folyamatosan 
áll a lakosság rendelkezésére. A berettyóújfalui 
ügyeleti központ az elmúlt évben összesen 1100 
beteget látott el, havonta átlagosan 80 esettel, 
576 ügyeleti órában.  K.Zs.

Letették a Tépe-Berettyóújfalu közötti 
kerékpárút alapkövét

Új tárolókban gyűjthetünk szelektíven

Mentőtiszti autó állt szolgálatba az ügyeleti ellátásban
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Tisztelt Berettyóújfalui Lakosok! 
Dr. Zákány Zsolt vagyok, az ellenzéki pár-
tok közös polgármesterjelöltje. Engedjék 
meg, hogy bemutatkozzam Önöknek és is-
mertessem elképzeléseimet Berettyóújfalu 
jövője szempontjából. 
Sokan Önök közül már jól ismerhetnek, hi-
szen 1988-tól dolgoztam a helyi kórházban, 
mint szülész-nőgyógyász szakorvos, és 9 
éven át vezettem a szülészeti osztályt. Sok 
helyi lakossal ott voltam életük legboldo-
gabb pillanataiban, amikor szülőkké váltak. 
Most azonban egy teljesen más szerepkör-

ben kívánok bemutatkozni Önöknek. 
Gyermekkorom óta tudatosan készültem az orvosi pályára, szeretem a 
szakmámat és nem is gondoltam arra soha, hogy valaha a politikával fogok 
foglalkozni. Most sem gondolok magamra politikusként, én ugyanaz a  Dr. 
Zákány Zsolt vagyok, akit Önök ismernek sok-sok éve. Hogy mégis miért 
vállaltam a megmérettetést az ellenzéki pártok felkérésének eleget téve? 
Mert saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy a jelenlegi városvezetés hogyan 
tartja félelemben a lakosságot, és hogyan bánik azokkal, akik nem értenek 
egyet az elveikkel. A börtönkórház ügye volt az a fordulópont, amikor azt 
éreztem, hogy nekem, mint orvosnak ki kell állnom a lakosságért, a kórhá-
zi dolgozókért, és nem hagyhatom, hogy egy olyan beruházás valósuljon 
meg a városban, amely a várost, az itt élő embereket, a helyi egészségügy 
helyzetét negatívan érinti. Ezért a börtönkórház elleni tiltakozás élére áll-
tam. Kiállásomért az osztályvezetői pozícióm majd az állásom elveszté-
sével fizettem. 

Tenni akarok azért, hogy ez mással ne fordulhasson többé elő. Tenni aka-
rok azért, hogy Berettyóújfalu egy olyan város legyen, ahol a városvezetés 
van a lakosságért és nem fordítva. A politika szolgálat. Nem önmagunk és 
haveri körünk vagy egy nagyobb hatalom szolgálata. A politika az embe-
rek szolgálata. Én most erre a szolgálatra jelentkezem. Nem kisebb feladat, 
mint egy gyermek világrajöttét segíteni, de hiszem és vallom, hogy ugyan-
olyan nemes feladat. 
Berettyóújfalunak újjá kell születnie! Meg kell szüntetni a városban a fé-
lelmet, lehetővé kell tenni azt, hogy bárki kimondhassa szabadon a véle-
ményét minden következmény nélkül. Célom egy olyan típusú városveze-
tés, ahol a polgármester és a képviselők nem a hivatal épületében vannak 
bezárkózva, hanem az emberek között élnek és dolgoznak, meghallgatva a 
problémáikat és reagálva is azokra. 
Célom, hogy a várost egy modern, fejlődő településsé tegyük, ahol jó élni, 
ahonnan nem elmenni akarnak az emberek, hanem ahol élni vágynak. El-
sősorban azokat a problémákat kell megoldani, amely minden helyi lakos 
életét megnehezíti. A járhatatlan utak, a munkahelyek hiánya, a háziorvosi 
és szakorvosi ellátás akadozása, a helyi közlekedés megoldatlansága. Sok 
a tennivaló, de úgy érzem, hogy ez a város és az itt élők többet érdemelnek. 
Hiszem, hogy a szakmámból hozott tudásom, tapasztalatom és kapcsola-
taim alkalmassá tesznek arra, hogy Berettyóújfalu újjászületését is előse-
gítsem. 
Adjanak nekem bizalmat úgy, ahogy bizalmat adtak nekem orvosként, 
amikor legdrágább kincsüket, születendő gyermeküket bízták rám. Bíz-
zanak abban, hogy városvezetőként is legjobb tudásom szerint, az Önök 
érdekeit figyelembe véve fogom ellátni feladataimat. 
Október 13-án menjenek el választani, és szavazzanak Berettyóújfalu újjá-
születésére! Szavazzanak az ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltjére. 

Tisztelt Berettyóújfaluiak!

Október 13-án sorsdöntő választás lesz Ma-
gyarországon. Polgármestereket, helyi és 
megyei képviselőket választunk. A tét igen 
nagy. Nemcsak arról döntünk, hogy az elkö-
vetkező 5 évben kik vezessék településein-
ket, megyéinket, hanem jövőt is választunk. 
Milyen jövőt szánunk gyermekeinknek, 
unokáinknak.
Mi a FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjei a 
biztos gyarapodást és békés építkezést kínál-
juk Önöknek. Önökkel együtt tovább építjük 

Berettyóújfalut. Vállalásainkra garancia lehet a mögöttünk hagyott 9 év, 
a 2010 utáni két ciklus, melynek eredményei szemmel láthatóak Berety-
tyóújfaluban.
Több tízmilliárd forint fejlesztési forrás áramlott városunkba, és ez kiegé-
szülve az itt élők szorgalmával igazi élhető kisváros vált Berettyóújfaluból. 
Ezek az eredmények itt vannak a szemünk előtt, de nemcsak mi, hanem 
mások is észreveszik a fejlődést és azokat az intézkedéseket, melyeket az 
itt élők érdekében tettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy Berettyóújfalu eb-
ben az évben elnyerte a Szolgáltató Önkormányzat, a Családbarát díjat és 
miniszteri elismerésben részesül az idősek érdekében végzett munkájáért. 
Mindezek után azt ígérhetem Önöknek, hogy az eddig végzett munkát - 
kettőzött erővel – folytatjuk. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy 
Berettyóújfaluban  az elkövetkező években az alábbi vállalásokat tesszük. 
Programunk megvalósulásának eredményeként Berettyóújfalu mosolygós, 
élhető, biztonságos és barátságos lesz.

CSALÁDBARÁT VÁROS: családalapítás támogatása, bölcsődei férőhe-
lyek bővítése, bérlakás-építési program folytatása, tanulói ösztöndíj-prog-
ramok bővítése, családi rendezvények szervezése, idősbarát intézkedések.
KÖRNYEZETBARÁT VÁROS: „5 év- 1000 fa” program, „Virágos 
Berettyóújfalu”, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, elektromos töltő-
pontok további telepítése, megújuló energiaforrások bevonása.
ÜGYFÉLBARÁT VÁROS: városgazdálkodás megújítása, temetőgond-
noki szolgálat bevezetése, ivóvízminőség-javító program befejezése, utak, 
járdák, parkolók építése karbantartása, helyi autóbusz-járat fenntartása, 
ingyenes parkolás további biztosítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, 
e-ügyintézés kiterjesztése, ingyenes wifi az okos város keretében.
VÁLLALKOZÓBARÁT VÁROS: ipari parkok bővítése, befektetés- 
ösztönzés, támogatás, vállalkozói telkek kialakítása, start-up vállalkozók 
számára inkubátorház építése, helyi vállalkozások erősítése, „Helyit a he-
lyitől” program.
VENDÉGBARÁT VÁROS: Bihar Termálliget gyógyászati fejlesztése, 
kerékpárutak felújítása, építése, Zsinagóga és a múzeum turisztikai fej-
lesztése, térségi idegenforgalmi kínálat összehangolása, közösségi szállás-
helyek létesítése.
Így marad Berettyóújfalu egy barátságos város.
Mindez csak együtt sikerülhet, együtt viszont sikerülni fog. Arra kérem 
Önöket, vegyenek részt a választáson. Arra kérem Önöket, szavazzanak a 
folytatásra, szavazzanak a FIDESZ-KDNP polgármester-, képviselőjelölt-
jeire és megyei listájára.
Jelszavunk: MUNKA – CSALÁD – BIZTONSÁG 
Hajrá Berettyóújfalu – Hajrá Bihar!

1.  Dr. Zákány Zsolt  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

2.  Muraközi István  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

Október 13. napján, vasárnap kerül sor a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra. A Bihari Hírlapban a 2019-es 
önkormányzati választások kapcsán a választási kampány időszakában lehetőséget biztosítunk a polgármesterjelölteknek és az egyéni válasz-
tókerületben bejelentett, és a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére. Az 
újságban egyenlő esélyt és azonos feltételeket biztosítottunk a jelöltek bemutatkozásához. A polgármesterjelöltek bemutatkozása esetében 
egységesen egy 4000 karakteres bemutatkozó megjelentetésére és egy portréfénykép elhelyezésére volt lehetőség. Az egyéni választókerületi 
jelölteknek egységesen 1900 karakteres bemutatkozó megjelentetésére és egy portréfénykép elhelyezésére volt lehetősége. A bemutatkozáso-
kat abban a sorrend közöljük, ahogyan a szavazólapon szerepelnek majd (a választókerületek sorrendjében). Az írások csak korrektúrán estek 
át, azokat változatlan formában közöljük.

Bemutatkoznak a jelöltek

Polgármesterjelöltek
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Tisztelt Választópolgárok!
Úgy gondolom, hogy a mögöttünk hagyott 
öt évben az 1. választókörzet az, amely 
talán a legnagyobb mértékben fejlődött 
Berettyóújfaluban. Az elért eredményekre 
természetesen büszkék lehetünk, de úgy 
gondolom, hogy ennyivel közel sem elé-
gedhetünk meg. Megválasztásom esetén 
törekedni fogok arra, hogy dinamikus előre-
haladás részesei legyünk az elkövetkezendő 
esztendőkben – így teremtve magunk és 

családunk számára egy még élhetőbb városrészt – Bihar szívében, vá-
rosunk központjában. 
József Attila lakótelep: fekvőrendőr kihelyezése (Oláh Zsigmond utca), a 
terület lakóövezetté nyilvánítása. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a 
játszótereken, parkokban és/vagy a körzet forgalmasabb részein. Parko-
sítás folytatása, a megújult és már meglévő zöldfelületek karbantartása. 

Parkolóhelyek számának folyamatos növelése a lakóövezetek közvetlen 
környezetében. A Bessenyei lakótelepen lévő Olimpiai park köztéri vi-
lágításának kiépítése. Elhanyagolt járdák felújítása, új burkolattal való 
ellátása. A lakótelepek körül kihelyezett régi padok cseréje, esztétikusab-
bakra, kényelmesebbekre. A körzetben kihelyezett köztéri kukák cseréje. 
A parkokban, játszótereken szükséges lenne olyan kukák kihelyezésére 
is, amelyek speciálisan a kutyatulajdonosoknak vannak kitalálva – azaz 
zacskók vannak benne elhelyezve az ürülék felszedésére, amelyeket azok 
felszedése után el lehet helyezni ezekben a tárolókban. Okos zebra kiala-
kítása a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtt. Közterületi világítás 
korszerűsítése. Családi nap megrendezése a körzetben élők számára. A 
képviselői (éves) tevékenységről szóló beszámoló eljuttatása a körzetben 
élők számára nyomtatott formában.
Úgy gondolom, hogy ezeket a vállalásokat kizárólag Önökkel, az Önök 
felhatalmazásával tudom csak megvalósítani. Arra biztatom Önöket, 
hogy október 13-án szavazzanak a fejlődésre, melyet jómagam is folya-
matosan szorgalmazni fogok megválasztásom esetén.

Tisztelt Választópolgárok!
Szepesi Katalin vagyok, férjemmel 3 csodás ikerkisfiút nevelünk. Szo-
ciálisan érzékeny ember vagyok, ezért döntöttem úgy, hogy Dr. Zákány 
Zsolt mellett én is megmérettetem magam Berettyóújfalu 1. számú 
egyéni választókerületében, ahol képviselni szeretnék mindenkit a leg-
kisebbektől a fiatalokon át, az idősebb korosztályig. Célom, hogy a la-
kótelepi környezetet még inkább élhetővé tegyük, minél több zöldfelület 
kialakításával, tiszta, biztonságos játszóterekkel, elkerített kutyafuttató 
kialakításával, parkokkal. Szeretném az új ciklusban feltérképezni, hogy 
az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak egy átfogó lakótelepi 
panelfelújítási programra, a játszóterek lekerítésére gyermekeink bizton-
ságának érdekében, és minél több zöld övezet kialakítására a játszóterek 
mellett.
Az itt élő emberek számára kialakítanánk egy közösségi konyhakertet, 

ahol a lakótelepen élő emberek is kikapcso-
lódás céljából termelhetnének zöldségeket.
Rendszeres fogadóóráim keretében a kör-
zetünk jövőjét nem egyedül alakítom, a 
munkába minden itt élő emberrel együtt 
szeretnék működni, a következő években 
hatékonyan, közösen dolgozni. 
Kérem Önöket, támogassanak szavazatuk-
kal, hogy végre olyan képviselőjük lehes-
sen, aki nem visszaél, hanem él a bizalmuk-
kal. Megválasztásom esetén minden erőmmel, hitemmel, akaratommal 
azon fogok dolgozni, hogy a lakótelepen élők egy olyan közösséget tud-
janak alkotni, ami szebbé, boldogabbá teszi nem csak a mindennapokat, 
hanem a környezetünket is.

Dr. Hudák Viktória vagyok, önkormány-
zati képviselőjelölt, Berettyóújfalu 1. sz. 
választókörzetében (lakótelepeken), a De-
mokratikus Koalíció színeiben. Szeretem 
az itteni embereket, ismerem a várost, az 
utcákat, az épületeket, a strandot, a játszó-
tereket, az iskolákat. A Bessenyei lakóte-
lepen kulcsos gyerekként nőttem fel, sokat 
játszottam a Csonka toronynál és róttam az 
utcákat a kutyáimmal. 
Gyerekeim Joshua és Benedek szintén itt 

iskolások. Magán-állatorvosként praktizálok, naponta sok ember és 
állat gondjaira keresek és találok megoldást. Beszélgetős, érdeklődő, 
probléma-megoldó, szociálisan érzékeny és nyitott ember vagyok opti-
mista jövőképpel, bátorsággal és tettvággyal. Cselekedni akarok a kö-
zösségért, a lakótelepi emberekért, gyerekekért, idősekért, betegekért 

és állatokért egyaránt. Egy X-et kérek október 13-án a szavazólapon, 
ha kapok, bizonyítok.
Céljaim: 1. a lakótelepi embereket érintő gondok felkutatása, hatékony 
kommunikáció az önkormányzat felé, 2. a megoldások keresése, 3. meg-
valósítás
A városban, a lakótelepen, a saját életemben is fontos a környezet- és ter-
mészetvédelem. Lényeges, hogy tiszta, baktérium- és nehézfémmentes 
vizet igyunk. Fontos, hogy ne lopják el a biciklinket a pincéből, ne hullja-
nak ránk patkányok a lépcsőház alagsorának csöveiről. Gyerekeink bal-
esetmentes, biztonságos játszótéren játszhassanak, az anyukák, nagyma-
mák létező padokon pihenhessenek széncinegék társaságában. Szeretnék 
tudni a szerényebben élőkről. Kutatni számukra a boldogulás lehetősé-
gét. Támogatni és támogattatni őket! Maximálisan kihasználni a panel-
házakra, lakótelepekre kiírt pályázati (EU-s) lehetőségeket. Egy stresszes 
munkanap után hazatérvén fogadjon minket egy barátságos, tiszta és eu-
rópai lakókörnyezet. Legyen ez az én gondom! Segítsenek! Szavazzanak 
rám 2019. október 13-án az 1. sz. választókörzet szavazófülkéiben!

1.  Kiss Tamás  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

2.  Szepesi Katalin  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

3.  Dr. Hudák Viktória  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

Az 1. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:

Egyéni választókerületi önkormányzati képviselőjelöltek

Veres János vagyok 39 éves. Berettyóújfaluban születtem és azóta 
is itt élek feleségemmel. Vállalkozóként dolgozom. A 02. sz válasz-
tókerületben indulok független képviselőjelöltként. Céljaim a régóta 
esedékes utcák fokozatos aszfaltozása amire eddig rendszerint nem 
jutott pénz. Közterületfelügyelet visszaállítása, így nem lennének el-
hanyagolt részek a városban. Illetve városunkat nagyobb befektetők 
számára vonzóbbá tenni, így növekedne városunk bevétele és az ez-

által megteremtett munkalehetőséggel se-

gítenénk a fiataloknak az elhelyezkedés-

ben, így segítve azt, hogy városunkban 

maradjanak. Amennyiben megtisztelnek 

bizalmukkal, mindent megteszek váro-

sunk fejlődéséért.

1.  Veres János  (Független jelölt)

A 2. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:
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Tisztelt Választópolgár!
dr. Halász Árpád nyugdíjas ügyvéd, jogtanácsos, mediátor, mat-fiz sza-
kos tanár vagyok. Berettyóújfaluban dolgoztam régi Járási Hivatal Műv. 
Osztályán, a régi Állami Gazdaságban, majd a 198-as számú Ügyvédi 
és Felszámolói Irodában.
Célom a 3.sz.-ú körzet eredményes képviselete, valamint a körzetben 
lakó egyének ügyeinek intézéséhez ingyenes jogi segítségnyújtás. Így 
például a poros utak, járdák, árkok, vízelvezetők a közvilágítás folya-
matos rendben és karban tartása, valamint fedett buszmegálló a fő útra. 

Telefonon és interneten folyamatosan az 
itt lakók rendelkezésére állok. Fogadó 
óráimon személyesen is találkozhatunk! A 
körzet lakosainak eddig nem adatott meg, 
hogy egy közigazgatásban is jártas jogász 
képviselje az érdekeiket. Bízom benne, 
hogy választáskor Ön és családja élni fog 
ezzel a ritkán adódó lehetőséggel. Tiszte-
lettel kérem támogató szavazatát!

Szabó Adrienn vagyok, 1976-ban szület-
tem Berettyóújfaluban. Itt kezdtem iskolá-
imat és munkáimat. Jobb élet reményében 
elmentem Dunántúlra dolgozni, de egy idő 
után hazatértem, mert rájöttem, hogy hi-
ányzik a városom, a gyökereim. Azért in-
dulok a választásokon, hogy egy jobb életet 
teremtsünk magunknak, gyermekeinknek 
és szüleinknek. Induljunk együtt a fejlődés 

útján, ehhez kérem bizalmukat és szavazatukat. Berettyóújfalu a bihari 
térség kiemelkedő központja kiváló emberekkel, lehetőségekkel, ezért 
nem hagyhatjuk most, hogy megálljunk  mikor módunkban áll a vál-
toztatás. Most megtehetjük, hogy tegyünk valamit, ne  csak az Ígéretek 
maradjanak. Minden korosztály különbözik, de a céljaink eléréséhez 
mindenkit meg kell szólítanunk, hiszen csak így érhetünk célt. Nekünk 
is jár az  Európai életszínvonal. Együtt egymásért alapon megválasztá-
som esetén 2 évi   képviselői díjam felét  felajánlom a körzetemben lévő 
rászorulóknak tűzifa illetve élelmiszer formájában.

Tisztelt Választópolgárok!
Keresztesy Gergő vagyok, a Jobbik Ifjúsági 
Tagozatának országos elnöke. Tavaly or-
szággyűlési képviselőjelöltjük voltam, idén 
pedig önkormányzati jelöltként mérettetem 
meg magam a 02. számú választókerület-
ben. Célom, hogy egy olyan ifjúságbarát ön-
kormányzat alakuljon meg október 13-án, 
akinek igazán fontos településünk megtartó 

erejének növelése, pályakezdő fiatalok támogatása, lakhatási problémák 
megoldása kiterjedt bérlakás-programmal, és a helyben maradásáért való 
küzdelem. Ideje felpörgetni a település közösségi életét, több alternatívát 
kell nyújtani a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségekre, akár önkor-

mányzati segítséggel. Körzetemben átfogó út-, és járdafelújítási prog-
ramot kell indítani, megszüntetni az illegális szemétlerakást, és végre 
érdemben meghallgatni az itt élő embereket.  Szigorítani kell a városkép 
védelmi rendeleten, hogy minden egyes ingatlan portája, utcafronti ré-
sze rendezett legyen. Az elkövetkezendő időszakban tovább folytatom a 
háztartások személyes felkeresését, hogy programomat bemutassam, és 
a további tervekről együtt, közösen tudjunk dönteni.
Ideje, hogy minden itt élő polgár mellett végre a fiataloknak is legyen ki-
emelten érdemi képviselete az önkormányzatban, ezért arra kérem Önö-
ket, október 13-án ne maradjanak otthon, kérem a bizalmukat, támogas-
sanak szavazatukkal, hogy végre bizonyítani tudjam, hogyan dolgozik 
egy lendületes, fiatal, szolgálatra kész képviselő!

Tisztelt Választópolgár!
A 2-es körzet egy jó adottságokkal rendelkező központi városrész, ame-
lyet az előző ciklusban Nagy Istvánné képviselt. Amennyiben bizalmat 
szavaznak nekem, a képviselői munkámmal a körzetet tovább fogjuk 
tudni fejleszteni! Az alábbi programot az Önökkel való beszélgetések-
ből alkottuk meg, amelyek valós, megoldható pontokat tartalmaznak: A 
Szillér csatorna, valamint a zöld területek folyamatos gondozása. Éven-
te 300 méter járdaszakasz építése/felújítása. Az érintett útszakaszokon 
sebességcsökkentő lehetőségek kidolgozása. A veszélyesnek ítélt ke-
reszteződésekben forgalmi tükör felszerelése. A Rákóczi óvoda előtt 
védőkorlát kihelyezése. Sóderes utak magasabb műszaki tartalmának 
elérése. Civil kezdeményezést támogatva közösségi liget kialakítása a 
Hétvezér–Bocskai–Szillér utcák közötti területen. Zöld pihenőpontok 
kialakítása baba-mama barát játszótéri elemekkel, sakk/kártyaasztalok-
kal. Virág- és faültetés közösségi munkával. Speciális fogadóórák tartása 
és tanácsadás lakosságot érintő pályázati lehetőségekről (otthon melege 

program, hőszigetelés, napelem rendszerek 
stb.). Felvetődő problémák esetén hatékony 
kommunikáció az érintett fél és a város kö-
zött. A képviselői munka kommunikálása a 
lakók felé évente 1-2 alkalommal. „Csere-
bere” napok megszervezése a körzetben 
élők számára, ahol csere és szívesség útján 
lehet adni-venni.
Minden év szeptemberében a körzetemben 
lakó, általános iskola első osztályát kezdő tanulók számára láthatósági 
mellényt és kerékpáros lámpát biztosítok! Minden év nyarán főzéssel 
egybekötött családi napot szervezek a körzetben élők számára, ahol a 
képviselői munkáról hallhatnak beszámolót és lehetőség nyílik beszél-
getésre. Vallom, hogy nincsenek áthidalhatatlan problémák, csak nem 
megfelelő kommunikáció és a beszélgetés hiánya! Ha valódi képviseletet 
szeretne, szavazzon a helyi jelöltre!

1.  Dr. Halász Árpád  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

2.  Szabó Adrienn  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

4.  Keresztesy Gergő  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

3.  Csarkó Imre  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

A 3. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:
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Tisztelt Választópolgárok!
Bár az előző ciklusban is tagja voltam a 
képviselő-testületnek, most – Balázs József 
képviselő úr visszavonulása után – lehe-
tőségem nyílik arra, hogy a saját lakókör-
nyezetem képviseletét vállalhatom fel, az 
Önök bizalmával. Jól ismerem az itt élők 
mindennapi problémáit, azt, hogy mire van 
szükség közösségi szinten, és sok esetben 
családonként is. A következő ciklusban az 
Önök bevonásával, folyamatos egyezte-

téssel a következő célok érdekében kívánok dolgozni: Közterületek mi-
nél hatékonyabb karbantartása, a köztisztaság fenntartása. Folyamatos 
faültetés, zöldfelületek gondozása. Családi, közösségi rendezvények a 
körzetben élők számára. Ennek lehetséges helyszíne a Bem tér, illetve a 

Béke–Nefelejcs–Akácos utcák végén található tér. Ennek rendbetétele az 
ott élő lakosokkal és a városgazdálkodási csoport munkatársaival jelen-
leg van folyamatban. Közös fásítás a Földesi úton a kerékpárút mentén. 
Virágosítás a közterületeken – konkrét kérés a Bem téren lévő zöldterü-
let parkosításának megoldása. A kerékpárút mentén padok elhelyezése. 
Évi 300 méter járda építése, a régi, járhatatlan járdák felújítása.  Az út-
alapos utak magasabb műszaki tartalomra emelése. Szabadtéri játékok, 
sporteszközök elhelyezése a kialakított közparkokban. A Csendes temető 
rendjének fenntartásához temetőgondnok alkalmazása. A Csendes teme-
tő előtt parkoló kialakítása. Csalogány utcai Közösségi Ház folyamatos 
működtetése. Béke utcai önkormányzati bérlakások felújítása. Zöld pi-
henőpont kialakítása.  
Szívesen segítek a választókörzetben élőknek hivatali ügyintézésben, 
szociális lehetőségek kihasználásában. Valódi, bizalmi alapú képvisele-
tet kínálok Önöknek, éljenek vele!

Tisztelt Választópolgárok!
2002 óta élek a Völgyközben, így lassan 
kettő évtizede tapasztalom azokat a problé-
mákat, melyekkel az itt élők, én is, és Önök 
is küzdenek. Szükségesnek tartom, hogy a 
mi választókerületünket, végre egy olyan 
személy képviselje városunk vezetésében, 
aki tényleg tenni, dolgozni akar. Ezért 
döntöttem úgy, hogy a változás pártjára ál-
lok, és elindulok Dr. Zákány Zsolt mellett 

képviselőjelöltként.  A Völgyköz nem lehet tovább városunk mostoha-
gyermeke, az itt élők is legalább annyira a városhoz tartoznak, mint a 

központban élők. Úgy gondolom, a város fejlesztésére rendelkezésre álló 
keret elosztását újra kell gondolni, és másképp kell elosztani.  Lakókör-
nyezetünkben azonnal út, és járdafelújítási programot kell indítani, a ke-
rékpárutakat összekötni, és az itt élő gyermekek is megérdemelnek egy 
európai uniós szintű játszóteret. Újra kell gondolni a komplett városrész 
fejlesztési tervét.  Az illegális szemétlerakás felszámolására, a rend és 
közbiztonság fenntartására kertségi polgárőrséget kell létrehozni, és ki-
váló közösségként kell együtt dolgozni. Csak így lehetünk sikeresek! Én 
október 13-án számítok Önökre, bizalmukra, melyet az ezt követő évek 
alatt szeretnék meghálálni azzal, hogy érdemi képviseletet nyújtok az itt 
élő emberek számára.

Tisztelt Választópolgár!
Boros-Djevi Richárd Berettyóújfaluban élő lakos vagyok. A 2019. ok-
tóber 13-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásán független jelöltként kívánok indulni, mint önkor-
mányzati képviselő. 
Az eddigi munkahelyeimen MOL Rt, Hulladék gazdálkodás és jelenlegi 
Tama-Hungary Kft-nél szerzett tapasztalataim és szaktudásom alapján, 
önkormányzati képviselőként képviselőtársaimmal együttműködve, a Be-
rettyóújfaluban élő családok helyzetének javítása, illetve a természetes 
környezet védelme és fejlődésének elősegítése érdekében kívánok tevé-
kenykedni. Azt gondolom, hogy mi, Berettyóújfaluban élő lakosok – bár 
mindenki életében eltérő a fontossági sorrend – valamennyien látjuk, 
hogy melyek azok a problémák, amelyeket orvosolni kellene. Az én el-
várásaim az önkormányzati képviselőkkel, képviselő-testülettel, magával 
az önkormányzattal szemben az alábbiak: – Választópolgárok felé nyitott 
önkormányzat.

A választópolgárra és a civil szervezetekre 
úgy kell tekinteni, mint amelyek az önkor-
mányzat munkáját segítik, és nem akadá-
lyozzák. – Kulturált hangnem, megegyezést 
kereső hozzáállás és a problémákra való 
törekvés, nem annak hátráltatása. A jogsza-
bályok, a törvényesség maradéktalan betar-
tása. – Szaktudással rendelkező képviselők, 
akik az adott területen, magas szinten segítik 
az önkormányzat munkáját. – Információ-
hoz jutás és információadás kötelezettsége.
– Pályázatfigyelés. – Más, hasonló adottságokkal rendelkező hazai tele-
pülések bevált gyakorlatának megismerése, átvétele, tapasztalatcsere.
 Ne féljünk mástól tanulni. A fenti, önkormányzati képviselőkkel szem-
beni elvárásaim akkor sem változnak, hogy ha nem is választanak önkor-
mányzati képviselőnek.

2.  Nagy Istvánné  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

4.  Jakus Henrietta  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

3.  Boros-Djevi Richárd  (Független jelölt)

Rácz Piroska vagyok Berettyóújfaluban 
születtem 1978-ban. Születésem óta itt 
élek férjemmel és négy  gyermekemmel. 
Évek óta csak ígéreteket kaptunk! Ezért 
Berettyóújfaluért  és a gyermekeinkért, 
az ő jövőjükért indulok a választásokon, 
hogy tudjak segíteni a választókörzet la-
kóinak, hogy a fejlődés útjára léphessünk 
együtt egymásért. Ezért is megválasztásom 
esetén 2 évi képviselői tiszteletdíjam felét 
felajánlom a körzetem rászoruló polgárai-

nak, illetve gyermekeinek. Téli tűzifa és élelmiszer formájában együtt 
egymásért. Soha senkinek nem szabad fáznia és éheznie. Ezért kell egy 
szabad Demokratikus Európai  várost létrehoznunk. Egyenrangúságot 
mindenkinek. Én nem ígérek semmit, de mindent megpróbálok, minden 

lehetőséget meg fogok ragadni, hogy egy élhetőbb szabad Demokrati-
kus Európai színvonalat tudjak, illetve próbáljak teremteni Berettyóúj-
falunak és a körzetem lakóinak /szilárd burkolatú utak, utcák, zöldebb 
környezet, ivóvíz csatornahálózat stb/. Kérem bízzanak bennem, bízzunk 
egymásban, semmi sem lehetetlen. Együtt egymásért  Berettyóújfaluért. 
Milyenek is vagyunk mi, európai magyarok? Sokszínűek, lelkesek, fi-
atalosak. Európa a hazánk, Magyarország az otthonunk. Mi, a DK-ban 
egy szabad, boldog, nyugatos országot akarunk teremteni, ahol európai 
színvonalon, európai értékek szerint élhetnek a magyar polgárok. Az eu-
rópai magyarok mindig számíthatnak egymásra. Mi nem hagyjuk az út 
szélén a rokkantakat, az otthonápolókat, a hajléktalanokat. A Demokrati-
kus Koalíció harcol azért, hogy az otthonápolók munkáját törvényben is 
elismerjék, harcol azért, hogy a fogyatékkal élőknek ne kelljen megalázó 
felülvizsgálaton részt venniük, kiáll azért, hogy a nyugdíjasoknak egy 
élet munkája után járjon a méltó és nyugodt időskor.

1.  Rácz Piroska  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

A 4. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:
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Tisztelt Választópolgárok!
Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy 
az 5. sz. választókörzet néhány kiemelt 
területe nagyon sokat fejlődött az elmúlt 
években. A körzet többi része ugyanakkor 
nem kapta meg a kellő gondoskodást. Arra 
vállalkozok, hogy nemcsak mint polgár-
mester, hanem, mint a körzet képviselője 
is tegyek az itt élőkért. Hiszem azt, hogy 
kellő odafigyeléssel a választókörzet többi 
része is megújulhat, szebbé válhat. Megvá-
lasztásom esetén nem veszek fel képviselői 

tiszteletdíjat, ezáltal több millió forintot tudok megspórolni a városnak, 
melyet a körzetre fordíthatunk, melynek felhasználásáról közösen dönt-

hetünk. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a következő célokat 
érhetjük el együtt: Évente 1000 virágpalánta kiosztása a lakosság részé-
re. Közös virág- és faültetés közterületen. Zöld pihenőpont létesítése. 
A piac további fejlesztése. A Bihar Termálliget gyógyászati fejlesztése. 
A Szillér-csatorna rendszeres tisztítása. A Jegyzőkert utcán haladó gép-
járművek sebességének csökkentése. Évente 300 méter járda építése. 
Családi nap megszervezése a körzetben élők részvételével (közös főzés, 
játék, sport, stb.).
Mindezeket a vállalásokat Önökkel együtt kívánom megvalósítani. 
Rendszeres konzultáció a helyben élőkkel. Az Önök javaslata alapján 
választjuk ki, hol létesüljön Zöld Pihenőpont, hol ültessünk virágot, hol 
épüljön járda. Évente írásos beszámoló a képviselői munkáról. Számít-
hatnak rám, én is számítok Önökre!

Itt a LEHETŐSÉG, hogy megtegyünk mindent Berettyóújfalu. Legfőbb 
CÉLOM, hogy soha ne érezzék úgy, egyedül maradtak problémáikkal 
és megoldásért nincs kihez fordulni! Berettyóújfaluban születtem 1980-
ban és Debrecenben nőttem fel, de a szívem visszahozott, így 6 éve a 
Városban dolgozom és második éve lakom itt a férjemmel és két fiam-
mal! Gyári munkásként tudom, milyen gondokat kell az embernek nap 
mint nap leküzdenie, így minden erőmmel arra törekszem,hogy segítsé-
gükre legyek. A LAKOSOKÉRT, A NYUGODT JÖVŐÉRT: Fontos-
nak tartom egy olyan lakóhely megteremtését, mely az időseknek nyu-
galmat, biztonságot nyújt, ugyanakkor a fiataloknak több lehetőséget! 
Fogjunk össze, hogy egy szebb és biztonságosabb környezetben Európai 
kisvárosban élhessünk! Ilyenkor mindenki igérget, Én nem igérek, én 
vállalok! Vállalom, hogy elsősorban megismerem a körzetemben élők 

problémáit, átérzem azt, és közvetítem a 
testületnek! Aktív, sőt proaktív munkát 
végzem a testületben, és folyamatosan tájé-
koztatom a körzet lakóit a kerületi ügyek-
ről! - EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉS: 
kiváló szolgáltatásban minőségi ellátásban 
részesüljön mindenki! - SZILÁRD BUR-
KOLATÚ UTAK UTCÁK: a periférián 
élőknek is jár a pormentes utca! - PROB-
LÉMÁJUKKAL KERESSENEK BIZA-
LOMMAL: szakértői háttérrel, rugalmasan 
megoldom, SEGÍTEK! SZAVAZZON A DK-RA! ÖN IS JÖJJÖN EL 
SZAVAZNI!

47 éves, háromgyermekes apuka vagyok. 
Berettyóújfaluban születtem, és ma is itt 
élek, a méltatlanul elhanyagolt herpályi 
városrészben családommal, a legnagyobb 
szeretetben, és békességben!
Idegenforgalmi szakközgazdász asszisz-
tens a végzettségem, jelenleg a közétkez-
tetésben dolgozom. Soha nem szunnyadó 
igazságérzetem vezetett oda, hogy képvi-
selőjelöltként mérettessem meg magam 
Berettyóújfalu 4. sz. választókörzetében, 

mely most a maradandóság, és a reménytelenség városrésze. Poros, sáros 
utcákon poroszkálunk, egyes helyeken az udvarunkra bezúduló esővíz 
elől menekítjük veteményeinket, máshol a főúton próbálunk átkelni, 
normális lakhatásért könyörgünk hosszú évek óta, ötévente felbukkanó 
képviselőnktől várunk segítséget-mindhiába!
Én ezeken az állapotokon változtatnék!

Rendbe tenném gyalázatos állapotban lévő, néha járhatatlan utcáinkat, 
gyalogátkelőhelyeket, új autóbuszvárókat létesítenék, vízelvezető árko-
kat, járdákat építtetnék a Hérnekkertben élők számára. A főút út mentén 
egy új kerékpárút építését szorgalmaznám körzetünkből a bevásárlóköz-
pontok felé. Folyamatosan tartanám a kapcsolatot a lakókkal, elérhető 
lennék, hiszen közel vagyok mindenkihez. A képviselőtestületi üléseken 
keményen, és következetesen kiállnék körzetem érdekeiért; aki ismeri 
közéleti tevékenységemet tudja, hogy nem rejtem véka alá véleménye-
met,  ha bizalmat kapok Önöktől, ugyanezzel a vehemenciával képvisel-
ném Herpály-Hérnekkertet!
Mindez természetesen nem megy egyik pillanatról a másikra! 13 éve kor-
mánypárti képviselője van körzetünknek, mégis mintha megállt volna az 
idő, a problémák megoldatlanok, a gondok szaporodnak. A következő öt 
évben lépésről-lépésre valósítanám meg elképzeléseimet, melyhez az is 
szükséges, hogy csapatunk, a Mindenki Magyarországa Mozgalom je-
löltjei kapjanak bizalmat Önöktől, dr. Zákány Zsolt vezetésével! Önök a 
fülkében egyedül lesznek! Ne féljenek! Merjenek változtatni!

1.  Muraközi István  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

2.  Kovácsné Tar Anikó  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

3.  Szabó Antal  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

Az 5. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:

Tisztelt Választópolgárok!
Immár 13 éve szolgálhatom a körzetben élőket önkormányzati képvi-
selőként. A városrész sok jelentős változáson ment keresztül, de nagy 
szükség van a mindannyiunk életkörülményeit javító intézkedések meg-
tételére. Köszönöm az eddigi bizalmukat, támogatásukat, azt a sok ja-
vaslatot, amit az elmúlt bő évtizedben, és az elmúlt hetekben is eljut-
tattak hozzám. Az Önök bizalmát kérem ahhoz, hogy folytassuk tovább 
együtt körzetünk fejlesztését, gyarapítását. Önkormányzati programunk 
egésze is több ponton érinti a körzetben élőket, ezen túl pedig a további 
konkrét fejlesztéseket tervezzük elvégezni: Honvéd utcai járda felújí-
tása. Péterszegi úttól a körforgalom-csomópontig kerékpárút építése. 
Péterszegi úton buszöböl kiépítése peronnal. Péterszegi út – új aszfalt-
szőnyeg-borítása. Lőtér zajcsökkentése, felújítása. Továbbra is évente 

kétszer elvégezzük az útalapos és zúzott 
köves utak karbantartását, mindaddig, míg 
valós lehetőség nem nyílik a szilárd bur-
kolatú utak elkészítésére. Évente 300 m új 
járdaszakasz építése, a régiek folyamatos 
karbantartása, felújítása. Fásítás, virágosí-
tás, zöldfelületek karbantartása.
Ehhez a programhoz kérem az Önök támo-
gatását, szavazatát október 13-án, és kérem, 
támogassák Muraközi István polgármester-
jelölt programját, hogy szeretett városunk, 
Berettyóújfalu tovább fejlődjön. 

2.  Nagy László Csaba  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)
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Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Zákány Zsolt vagyok, az ellenzéki összefogás polgármesterjelölt-
je, és az Önök körzetének képviselőjelöltje. Több alkalommal bemu-
tatkoztam már Önöknek polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként 
egyaránt, és most itt is szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint a terület 
képviselőjelöltje. 
Igazi lokálpatrióta vagyok, a kórházból történő eltávolításomat köve-
tően sem akartam elköltözni a városból, vagy máshol munkát keresni. 
Berettyóújfalu és ez a környék az otthonom, és úgy érzem, hogy eljött 
az ideje, hogy nem csak orvosként, hanem más területen is tennem kell 
szűkebb és tágabb környezetemért. 
Ezer szállal kötődöm ehhez a kerülethez, hiszen évek óta itt élek a 
családommal, és éveken át dolgoztam szakorvosként, és osztályveze-
tőként a kórházban, amely szintén ennek a körzetnek a része. Ebben a 
körzetben épül az a börtönkórház, amelynek megépítése ellen nagyon 
sok helyi lakos tiltakozott, és amely tiltakozásnak én évek ezelőtt az 
élére álltam. Bár a beruházást megakadályozni nem sikerült, úgy ér-
zem, hogy polgármesterként és egyben a terület képviselőjeként sokkal 

többet tehetnék azért, hogy a börtönkórház 
negatív hatásait enyhíteni tudjam. 
A legfontosabb, amit először változtatni 
szeretnék az az, hogy ennek a körzetnek va-
lódi képviselete legyen. Ehhez mindenek-
előtt folyamatos párbeszédre van szükség 
a körzet lakói és a képviselő között, olyan 
képviselőre, akit a helyben lakók bármikor 
elérhetnek, megkereshetnek problémáik-
kal, kéréseikkel, ötleteikkel. Hiszem, hogy 
városunk, és a körzet is akkor tud igazán a 
lakosok javára szolgáló fejlődésnek indulni, ha az közös gondolkodás 
eredménye. Képviselőjelölt programomat is az Önök kérései, jelzései 
alapján állítottam össze, és képviselői munkámat is az Önök igényeinek 
figyelembevételével szeretném végezni. 
Élhető, biztonságos, a helyiek igényeinek megfelelő körzetet szeretnék 
építeni Önökkel közösen. Ehhez kérem a bizalmukat október 18-án! 
Berettyóújfalu és a 6-os körzet is Újjászületik! 

Tisztelt Választópolgár!
Hagymási Gyula az 5-ös v.k. jelenlegi képvi-
selője vagyok. Függetlenként, változatlan el-
vek és célok mentén szeretném képviselni az 
Önök és a város érdekeit. Személyemről és 
a lezáruló ciklusról a kijuttatott tájékoztatók-
ból és a weblapomon olvashatnak. A meg-
valósuló fejlesztések és a családtámogatási 
lépések megőrzése mellett azért szeretnék 
dolgozni, hogy az alábbi kérdésekben tovább 
léphessünk mindannyiunk megelégedésére.

Utak: A ciklusban egyetlen méter poros utat sem sikerült leaszfaltozni. 
Pályázati lehetőségek nélkül is el kell kezdeni a szilárdburkolatú utak 
építését! Ebben valódi verseny és piaci árazás esetén sokkal gyorsabban 
haladhatunk. 
Ívóvíz: Amilyen gyorsan sikerült pénzt szerezni a szinte duplájára dráguló 
zsinagóga felújítására, olyan gyorsan és sikeresen kellene kilobbizni az 

ívóvízminőségjavító beruházáshoz szükséges hiányzó összeget! 
Idősek megbecsülése: Nagyobb fokú gondoskodással kell az idősek felé 
fordulnunk!  Bővíteni kell a meglévő támogatási formákat! Bőven van 
honosítandó példa a környező településeken.
Városüzemeltetés: Olyan rendszert kell létrehozni, amelyben ütemezet-
ten, kiszámíthatóan kezelik a közterületeket. A városüzemeltetés szakmai 
alapokon történő teljes átszervezésére van szükség!
Környezetünk: Nem történhet meg többé, hogy esztelen fapusztítást hoz-
zon a betonlobbi mérhetetlen mohósága. A jövőbeni fejlesztéseknél külö-
nös figyelemmel kell lenni a természeti környezet védelmére!
Valódi egyeztetések: Döntéseinkben a lakossági véleményeknek súlya 
kell legyen, döntéseink hatásairól pedig hiteles tájékoztatást kell adni!
Szolgálat és szeretet: A kapott hatalom egy lehetőség a lakók életének job-
bá tételére, nem pedig eszköz függőségük növelésére. Nem lehet megen-
gedett a gyűlölet és a félelemkeltés, a cél nem szentesíthet effajta eszközt!
A közösséget építő erő a SZERETET, erre építve a siker sem ma-
radhat el!

4.  Dr. Zákány Zsolt  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

3.  Hagymási Gyula  (Független jelölt)

Szabó Zoltán vagyok 67 éves, 2012-óta 
nyugdíjas. 1962-ben költöztünk szüleimmel 
Berettyóújfaluba, azóta itt élek. Iskolai tanul-
mányimat is a városban végeztem. 1974-ben 
nősültem, feleségem a kórház munkaügyi 
csoportjától ment nyugdíjba. Két felnőtt lá-
nyunk és három unokánk van. A Volán 6. 
számú Vállalatánál kezdtem el dolgozni, mint 
gépkocsvezető, majd kirendeltség vezető. Ezt 
követően az Állami Közútkezelő KHT-nál fő-
gépész beosztásban tevékenykedtem.

1991-ben magán árufuvarozó, majd 1999-től biztosítási üzletkötőként  
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Azóta élem a nyugdíjasok cseppet sem 
egyhangú életét. Az unokák a házkörüli teendők és a sport szeretete (leg-
főképp a futsal)  mellett van időm a politikával is foglalkozni. Így jutottam 
el a Demokratikus Koalícióhoz és lettem tagja 2015-óta. Az ott megismert 
program alapján döntöttem úgy, hogy megpróbálom képviselni Önöket. 

Tetszik  a DK célja, hogy összehozza az országot, hogy a kevesek Magyar-
országa helyett a Sokak Magyarországát teremtse meg. Berettyóújfalu is 
legyen olyan hely ahol jó élni, ahova jó haza jönni. Tegyünk azért, hogy a 
kórházakban megszűnjön a várólista vagy amennyire lehet, lecsökkenjen 
a várakozási idő. Tegyünk azért, hogy a pedagógusok visszanyerjék meg-
becsülésüket. Tegyünk azért, hogy gyermekközpontú modern oktatás le-
gyen és mindenki tanulhasson, aki elég tehetséges és szorgalmas. Én ezért 
szeretném Önöket képviselni. Tegyük félre politikai nézeteinket, közösen 
alakítsuk szebbé, jobbá, élhetőbbé városunkat.
Korábban olvastam valahol, hogy szükség van a helyi közösséggel való 
személyes kapcsolattartásra. Igen egyetértek, sőt szerintem ez a legfon-
tosabb, mert csak így lehet előre lépni. Minden választópolgárnak  joga 
van beleszólni abba, hogy hogyan és milyen irányban menjenek dolgaink. 
Már most is számos visszajelzést kaptam, hogy mit kellene és mit kell 
megváltoztatni a jövőt illetően. Azon leszek, hogy ezek a dolgok mind 
megvalósuljanak és könnyebb legyen az életünk. Ehhez kérem az Önök 
támogatását október 13-án. Szavazzunk a DK-ra,  szavazzunk a változásra.

Tisztelt Választópolgár!
Az Önök bizalmából a most záruló ciklusban képviselhettem a körzetben 
élőket a képviselő-testületben. A város gyarapodó pályára állt, és ebből 
mi is részesülhettünk. Elindult az ipari park bővítése, ehhez kapcsolódóan 
útépítések. A BUSE-pálya környékén egyre több lehetőség jut a fiatalok-
nak az új szabadtéri kondipark és kézilabdapálya megépülésével. Hama-
rosan pedig a Civil Udvar is megújulhat. Az elmúlt öt év alatt sikerült 
alaposabban megismernem az itt élők igényeit, így az ezekre épülő tervek 
megvalósításához kérem újra a bizalmukat: A téglaparti temetőben állan-
dó temetőőri szolgálat biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, 
új pihenőpadokat elhelyezése a temető több pontján. Évente 300 méter új 
járda építése. A Dózsa György utca – Toldi utca, illetve a Dózsa György 

utca – Széchenyi utca kereszteződések biz-
tonságosabbá tétele. Folytatjuk a belterületi 
utak magasabb műszaki tartalommal történő 
fejlesztését. Új zöld pihenőpontot tervezek 
létrehozni a körzetben, a lakossági igények-
kel összhangban, folyamatos fatelepítés, il-
letve virágosztás lesz a körzetben. 
Mint a körzetben élő képviselőjelölt, olyan 
ügyek vállalásához, olyan feladatok elvég-
zéséhez kérem a felhatalmazásukat, melyek 
Önökhöz hasonlóan engem és családomat is 
napi szinten érintenek.

1.  Szabó Zoltán  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

2.  Nagy István  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

A 6. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:
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Kedves Hölgyem, Uram! Tisztelt Választó-
polgár!
Elérkezett az idő, amikor újra polgármes-
tert, képviselőket választunk magunknak. 
Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy kiket 
kellene megbízni a város életének alakí-
tásával a következő időszakra. Ennek az 
eldöntésére vissza kell tekintenünk, hogy 
akik eddig voltak érdemesek-e a továbbiak-
ban a bizalmunkra. A 7. sz. választókörzet 
lakójaként az Önök akaratából lehettem 

képviselője a területnek. A rendelkezésemre álló eszközöket és lehető-
ségeket kihasználva munkálkodtam a Morotván és a Vadaskertben lakók 
érdekeiért. Ezek után büszke vagyok arra, hogy elindulhatott a helyi au-
tóbuszjárat, ami leginkább a szentmártoniaknak jelent nagy segítséget, 
de az újfaluiak is pozitívan fogadták. Említhetem az Ady utca új asz-

faltburkolatát, mely új körülményeket teremtett a környékünk iskolájá-
nál és a környékén. A körzetemre tett kezdeményezésem után nőtte ki 
magát városi jelentőségűvé a közterületi kamerarendszer, illetve öröm-
mel nyugtázom, hogy tevékenységem ideje alatt sikerült elérni, hogy a 
Berettyólaposon megépül a kerékpárút, kerül felújításra a régi szakasz, 
illetve alkalmazásba állt egy városgazda. A költségvetési rendeletekbe 
indítványomra került a korábbinál magasabb összeg az útalapos utcák 
felújítására, ezért is kaphatott zúzottköves karbantartást jó néhány ut-
cánk. Amikor a jövőbe nézek, szeretném látni, hogy körzetünk is fontos 
része a településnek és rendezett közterületekkel, vízelvezető rendszer-
rel, iható ivóvízzel, szagtalan csatornával, járható járdákkal, portalanított 
utakkal rendelkezik. Városi szinten támogatok minden elképzelést, mely 
a település fejlődését elősegíti és a fiataljainkat maradásra bírja. Remé-
lem, hogy a képviselői munka is hatékonyabb lehet egy olyan polgármes-
ter irányításával, aki mindezeket magáénak vallja, hiszen közösen kell 
szolgálnunk a település érdekeit. 

Tisztelt Választópolgárok!
13 éve veszek részt Berettyóújfaluban az önkormányzat munkájában. 
A polgármesteri hivatalban töltött évek alatt szinte valamennyi terület 
részleteivel megismerkedve láthatóvá vált számomra a város, és szűkebb 
környezetünk számos igénye, problémája. A kulturális élet területén 
dolgozva pedig sokakkal volt szerencsém az évek alatt személyesen is 
beszélni, mindennapi dolgainkról egyeztetni. Az elmúlt hetekben pedig 
még konkrétabb tapasztalatokat gyűjthettem, véleményeket hallhattam. 
A 7. sz. választókörzet olyan városrészekből tevődik össze, ahol a lehető 
legtöbb típusú élethelyzettel, problémával és igénnyel találkozunk. Ép-
pen ezért ennek a körzetnek a képviselete valódi, folyamatos jelenlétet 
igényel. Az előzőekben ismertetett városi programhoz kapcsolódva a kö-
vetkező célok megvalósítását tűzöm ki mindannyiunk elé: A folyamatos 
járdaépítések és útfelújítások mellett kiemelten kezelni a csapadékvíz-
elvezetést. A Vágókertben élők életkörülményeinek javítása, a területen 
lévő illegális hulladéklerakás megszüntetése. Közösségi liget kialakítása, 
szabadtéri pihenő- és játékelemek, játszóterek folyamatos karbantartása, 
igény szerint újak telepítése. Virágosítás, fásítás – évente 1000 virágpa-

lánta kiosztása. Évente 300 méter jártasza-
kasz építése. A Berettyólapos közlekedési 
létesítményeinek befejezése, az utca végén, 
a kerékpárút átkelési szakaszának, továbbá 
a Táncsics tér – Ady u. – Dózsa György u. 
kereszteződésének biztonságosabbá tétele. 
A Puskin utcai szakasz felújításával egy 
időben, a Nadányi utcán új kerékpárút épí-
tése. A körzet mindkét felében családi na-
pok szervezése. A vasútállomástól a Juhász 
Gyula utca végéig terjedő hosszon zajvédő 
fal építésének kezdeményezése.
Kiemelten fontos számomra a közterületek állapota, a minden korosz-
tály igényeit figyelembe vevő fejlesztések, a helyben előállított értékek/
termékek népszerűsítése és támogatása, a helyi közösségek érdekérvé-
nyesítése.

Együtt a fejlődésért! Közösen Berettyó-
újfaluért!
Európai színvonalú várost, pormentes 
utakat, tiszta ivóvizet, korszerű csator-
narendszert, és csapadékvíz elvezetést! 
Bankautomatát Berettyószentmártonba!
Közös gondolkodásra van szükség a berety-
tyóújfalui lakosokkal!
Vitányi Ferenc Józsefné vagyok, a DK szí-
neiben indulok a 7-es körzetben. 53 éve 

élek Berettyóújfaluban, 1983 óta pedig a Morotván. Itt építkeztünk. Egy 
felnőtt lányunk és egy unokánk van. Immár ketten élünk itt férjemmel, 
akivel 44 éve vagyunk házasok. Végzettségemet tekintve óvónő, tanító-
nő, andragógus és humán erőforrás tanácsadó diplomával rendelkezem. 
20 évig tanítottam ebben a választókerületben. Munkámat hivatásnak te-
kintem, szeretem. Hiszem, és komolyan veszem a „lifelong learning”-et 
(élethosszig tartó tanulást), így 2010-ben szereztem andragógusi diplo-
mát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 2012-ben folytatásként mester-
szakon humánerőforrás tanácsadó diplomát. Esélyegyenlőséget! - Kör-
nyezetemben szeretném a szerzett tudásomat hasznosítani, odafigyelve 

1.  Szántai László  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

2.  Kolozsvári István  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

3.  Vitányi Ferenc Józsefné  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

A 7. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:

Tisztelt Választópolgár! 
Mielőtt bemutatkoznék, szeretném megkö-
szönni mindazok támogatását, akik aláírásuk-
kal hozzájárultak jelöltté válásomhoz. Kö-
szönöm a bizalmat és a sok-sok beszélgetést, 
amivel segítették munkámat a programpont-
jaink összeállításában.
Lencsésné Gál Mária vagyok, a 6. sz. egyéni 
választókerület önkormányzati képviselője-
löltje. Az ellenzéki pártok, a Jobbik, az LMP, 
a Momentum és az MSZP támogatásával in-

dulok az önkormányzati választáson. 
Berettyóújfaluban születtem, nőttem fel, helyben jártam ki az általános és 
a középiskolát. Itt élek férjemmel és 3 leánygyermekemmel. Tanító, pe-
dagógia szakos bölcsész, tanár és közoktatási vezető vagyok. Szülőváros-
omban dolgozom amióta elvégeztem felsőfokú tanulmányaimat. Vallom, 
hogy a tanulás a társadalmi felemelkedés leghatékonyabb módja. Köztiszt-
viselőként a polgármesteri hivatalban, kormánytisztviselőként a járási hi-

vatalban szolgáltam a berettyóújfalui polgárokat. Jelenleg tanáremberként 
szolgálom a közösségünket.
Miért vállaltam el a jelöltséget? 
Mert hiszek a változtatás szükségszerűségében. Azt szeretném, ha Be-
rettyóújfalu közéletében megszűnne a megosztottság, a gyűlölködés, az 
ellenségeskedés. Fontos, hogy valamennyien lokálpatrióták legyünk vi-
lágnézettől függetlenül. Hallgassuk meg egymás érveit, véleményét, hogy 
együtt dolgozhassunk városunk fejlődése érdekében. Olyan kisvárosban 
szeretnék élni, ahol valamennyien jól érezzük magunkat, ahol a fiatalok és 
az idősebb korosztály is megtalálja a boldogulását.
Mi kell mindehhez? A változtatás, egy új program, egy új polgármester, 
egy új képviselő-testület, amelyek Berettyóújfalu újjászületését, fejlődését 
szolgálják.
Meggyőződésem, hogy a változtatás közös érdekünk és felelősségünk. 
Felelős választópolgárként találkozzunk 2019. október 13-án! A mottó 
amelyben hiszek és végzem a mindennapi munkámat: „Tiszteld a múltat, 
hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”(Széchenyi István)

3.  Lencsésné Gál Mária  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

    folytatás a következő oldalon
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Tisztelt Berettyószentmártoniak!
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt meg-
köszönjem Önöknek az eddigi bizalmat, 
mely révén 13 éve képviselhetem Berety-
tyószentmártont a képviselő-testületben. 
A város egészét véve elmondható, hogy 
azon dolgoztunk az elmúlt években, hogy 
olyan pályázati vagy saját erős beruházá-
sokat valósítsunk meg, amelyek élhetőb-
bé, otthonosabbá tehetik városunkat. Az 
itt lakók mindennapjai szempontjából je-
lentős beruházás volt a Tóhát utca szilárd 

burkolattal való ellátása, további utcák magasabb műszaki tartalmú 
javítása, a járdaszakaszok felújítása. Új, komfortos és biztonságos 
épületbe tudtuk költöztetni a nyugdíjasklubot, a képviselői alap fel-
használásával, önkéntes, civil segítséggel pedig megtörtént a posta 

előtti terület parkosítása, a padok és korlát festése. 
A sikeres pályázatoknak és új együttműködéseknek köszönhetően a 
közeljövőben már biztosan megvalósuló fejlesztések: Kerékpárút fel-
újítása. Közvilágítás korszerűsítése. Szent Márton tér korszerűsítése, 
központi tér kialakítása. Puskin utca útfelújítása /Magyar Közút Zrt. 
beruházása/. Internethálózat fejlesztése /a Magyar Telekom beruhá-
zása/.
Amennyiben a következő öt évre is megtisztelnek bizalmukkal, a 
következő célok megvalósítását támogatják: Tovább virágosítani a 
városrészt önkormányzati segítséggel, természetesen az Önök közre-
működésével. Zöld növényzet telepítése, fásítás. Évi 300 méter járda-
szakasz építése. Környezetünk megóvása érdekében meghirdetett sze-
métszedési akciók. Városrészt érintő rendezvény szervezése. Minden 
évben beszámolás az elvégzett munkáról, valamint a következő évi 
tervekről. Személyes fogadónap minden hónapban.
Számítsunk egymásra a jövőben is!

Gál László Csaba Berettyóújfalu 08. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselőjelöltje vagyok. Berettyószentmártonban szü-
lettem 60 éve, 40 évet autószerelő vállalkozóként dolgoztam. Két 
felnőtt fiam van. 5 éve a Berettyóújfalui képviselő testület, illetve a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésnek vagyok a tagja. Képviselői dön-
téseimmel mindenkor a berettyóújfalui, és Hajdú-Bihar Megyei em-
berek érdekeit képviseltem. Összefogás Berettyószentmártonért! 
Fontosnak tartom, hogy a 08. számú választókörzetben az ott lakó 
emberekkel együttműködve hozzam létre programomat! Fontosnak 
tartom a családok és közösségek összetartó erejének erősítését. Be-
rettyószentmártont évek óta másodrendű városrészként kezelte az ed-
digi városvezetés. Célom, a 08. számú választókörzetben élő emberek 
életkörülményeinek javítása.
Programom a Berettyóújfalui 08. választókörzetben élő emberek 

javaslatai alapján készült: - Gyermek-
orvosi praxis betöltése, képviselői iroda 
megnyitása, - Szociális gondoskodás, 
iható ivóvíz, közösségi ház, gyermek-ját-
szótér, ATM kihelyezése, rend, tisztaság, 
- Szentmárton tér felújítása (parkolók, 
kispiac, pihenőhely. Trianoni emlék-hely 
és ivókút kialakítása, létesítése), - Utak 
aszfaltozása fontossági sorrendben, in-
telligens gyalogátkelőhelyek kialakítása, 
forgalomlassító eszközök felszerelése. A fenti javaslatokon kívül még 
nagyon sok ötlet megvalósításához kérem 2019. október 13. napján az 
Önök szavazatait! Ha összefogunk, Berettyószetmárton is elindul-
hat a fejlődés útján! Tisztesség, Szolgálat, Fejlődés

Szabó Patrik vagyok Önkormányzati kép-
viselőjelölt. 1997-ben születtem Berettyó-
újfaluban és itt is nevelkedtem. 2019-ben 
Sportmenedzsment szakon diplomáztam a 
Debreceni Egyetem Gazdaság Tudományi 
karán. További tanulmányaimat is itt foly-
tatom Sportközgazdász mester képzésen. 
Fontosnak tartom szülővárosom helyzetét 
és segíteni akarom, Berettyószentmártoni 

közösséget lehetőségemhez mérten, minél jobban, hogy egy európai 
színvonalú városban élhessünk, ne felejtsék el, hogy Berettyószent-
márton is Berettyóújfaluhoz tartozik, a támogatások a híd túloldalára 
is jussanak el, a fejlesztési pénzekből a körzetem is egyenlően része-
sedjen, ne a belvárosi részen legyenek szétosztva támogatások. Prog-

ramomhoz tartozik az utak fejlesztése! Bankautomata kialakítása a 
szentmártoni részen is, hisz jelenleg a belvárosba kell bemenni azért, 
ha valaki fizetését, nyugdíját szeretné felvenni. Szennyvízelvezetés 
fejlesztése, árkok kialakítása, kitakarítása. Berettyószentmárton egy 
igencsak forgalmas pontja az orvosi rendelő és környezete, még sincs 
rendes parkolási lehetőség, mely igencsak megnehezíti a mindennapo-
kat, azon túl, hogy a bontásból visszamaradt törmelékek a mai napig 
megtalálhatóak rontva az összképen. Ezen területen parkolót és egy 
kisebb parkot szeretnék kialakítani. Szelektív hulladékgyűjtő kukák 
visszahelyezése is fontos cél számomra, melyekért küzdeni fogok! Ki-
emelt célunkhoz tartozik az önkormányzatiság új alapokon való meg-
teremtése, a civil szervezetekkel együtt a helyi önkormányzatok au-
tonómiájának és működési feltételeinek helyreállítása. A város jövője 
azokon múlik, akik benne élnek, tegyünk együtt szeretett városunkért!

1.  Bónácz János  (Jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

2.  Gál László  (Jelölő szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom)

3.  Szabó Patrik  (Jelölő szervezet: Demokratikus Koalíció)

A 8. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei:

a nyugdíjasokra, a fiatal családokra, hajléktalanokra, fogyatékossággal  
élőkre. Csökkenteni szeretném a szegénységet és a kirekesztést. Ne kell-
jen senkinek szégyenkezve lehajtott fejjel járni.  Ez a társadalom hibája. 
Aktuális esélyegyenlőségi programot az itt élőknek! Mi is megérdemel-
jük az európai színvonalat. Helyre kell állítani a helyi önkormányzat 
jogait: - Közvetlen az önkormányzat használja fel az Uniós pénzeket! 
Mi közösen döntsünk annak felhasználásáról! Egyensúlyt a városfejlesz-

tési programba Újfalu és Szentmárton között! Én nem ígérek, én vál-
lalok! - Vállalom azt , hogy mindennapi panaszaikat, javaslataikat meg-
hallgatva, tovább vigyem, egy európai önkormányzathoz, vagy azon túl 
is ahol minden állampolgár egyenlő! SEGÍTSÉGÜKRE leszek, legjobb 
tudásom szerint. Szolgálatra jelentkezem, hogy konstruktív javaslattal 
élhessek az ÖNÖK érdekében! SZAVAZZUNK A DK-RA!
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Az idei strandszezon hagyományo-
san május elsején indult, és az idény 
alatt teljes kapacitással működött, 
és a jó idő miatt egészen szeptember 
15-ig tartott.
Néhány külső és belső medence azonban a sze-
zonzárást követően is tovább üzemel, hiszen a 
Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő egész 
évben nyitva tart. A látogatói létszám idén elérte 
a 61 ezer főt. A legmagasabb látogatószám au-
gusztusban volt, e hónapban majdcsak 21 ezren 

vették igénybe a fürdő szolgáltatásait. A strand 
árbevételeit tekintve hasonló eredményeket 
hozott, mint a 2018-as esztendő. A strandbüfé 
azonban 15 %-os emelkedést mutat. A látogatói 
létszámot továbbra is legfőképpen az időjárás 
befolyásolta. Májusban csupán 3 ezren fürdőz-
tek a városi strandon. Június közepétől táborok 
sokasága zajlott Berettyóújfaluban és az egyik 
kedvelt célpont ezúttal is a fürdő volt. A stran-
dolók között volt Budapestről, Debrecenből, 
Derecskéről, Gesztről, Sápról, Nagykerekiből, 
Berekböszörményből, Zsákáról, Komádiból, 
Csökmőről, Esztárról, Bakonszegről és Sá-
rándról érkező vendég is. Külföldi vendégek 
is előszeretettel vették igénybe a termálliget 
szolgáltatásait, Romániából, Németországból, 
Hollandiából, Svédországból is ellátogattak a 
fürdőbe. Az idei szezont Pintér Timi nyitotta, 
de volt Vakáció indító R&B Party, Brazil-Latin 
Karnevál, Retro Beach Party, Afrika Showtánc, 

Mulatós Fürdőbál, Liget Szépe és Aqua Zumba 
is. Többféle rendezvényt is szerveztek cégek, 
egyesületek. Itt kapcsolódtak ki az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ dolgozói, a 
Tama Hungary Kft. családjai, de szerveztek 
néptánctábort, nemzetközi néptánctalálkozót, 
nyugdíjas találkozót, „NAV gyermekeiért” na-
pot és méhész találkozót. Táborok sokaságának 
is helyt adott a strand: volt kézilabda, foci, Er-
zsébet-tábor, birkózó, valamint úszó tábor is.
A legforróbb augusztusi hétvégéken rekord-
számú fürdőző szórakozott a termálligetben. 
A legnagyobb rendezvény a fürdőben idén is 
a Liget Szépe választás volt, ekkor több mint 
kétezren voltak a strandon. Az augusztus 20-a 
utáni időszak sem hozott nagymértékű vissza-
esést, a jó időnek köszönhetően ezután is sokan 
választották kikapcsolódásuk helyszínéül az 
újfalui fürdőt. KHSz.

Idén már 27. alkalommal ünnepelték 
meg nemzetközi szinten a szoptatás 
világhetét, amelyhez a Gróf Tisza Ist-
ván Kórház is csatlakozott. 
A World Alliance for Breastfeeding Action 
szervezet minden esztendőben kiválasztja az év 
témáját és jelmondatát, mellyel felhívja a figyel-
met a szoptatás jelentőségére. 
Ehhez igazodva a berettyóújfalui Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztály által szervezett elméleti 
továbbképzés, valamint szakmai kerekasztal-be-

szélgetés „A szoptatás sikere mindannyiunkon 
múlik” címet viselte. – Az összejövetel célja 
az volt, hogy megpróbáljuk a szoptatást minél 
inkább arra a helyre helyezni, ami őt megilleti. 
Szeretnénk, ha minél több anyuka választaná ezt 
a természetes módját a baba nevelésének, mert 
ennél – évezredek óta – még jobbat nem tudtunk 
kitalálni. Ezt azzal tudjuk segíteni, hogy szü-
lészeti szempontból elmondunk minden olyan 
előnyt a kismamáknak, ami ebben az esetben 
nagyon fontos – tudtuk meg Dr. Osváth Pétertől. 
A Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály vezető 
főorvosa szerint az egészségügyben dolgozó 
szülésznők, védőnők, csecsemő- és gyermek-
ápolók ismerik leginkább és terjesztik azokat a 
korszerű elveket, amelyek segítséget nyújthat-
nak ebben a témában a családoknak.
A művelődési házban megtartott alkalmon Mu-
raközi István említést tett a szülészetnek ado-
mányozott Családbarát Kórházi Osztály címről, 
ami a részleg és a klinika jó munkáját jelzi. – 
Berettyóújfalu nemrégiben elnyerte a Családba-
rát Önkormányzat Díjat, ami az önök munkája 
nélkül szintén nem jöhetett volna létre – tette 
hozzá a városvezető.
Muraközi Zoltán úgy véli, az, hogy a gyermek 
hat hónapos koráig kizárólag anyatejjel táplá-
lódjon, valóban lényeges dolog. – Nemcsak a 

fejlődéséhez szükséges összes tápanyagot kap-
ja meg az újszülött biztonságos, steril, kényel-
mes és olcsó módon, hanem kialakulhat, illetve 
folytatódhat egy olyan bensőséges anya-gyerek 
kapcsolat, amiből a baba csak profitál. Egy meg-
bízható, szerető és védelmező anyatípus fogja őt 
körülölelni, sőt, ha a kispapa segít, akkor egy 
igazi család van körülötte. Emellett a mamából 
is egy igazi, nagybetűs anya alakul ki – mondta 
a főigazgató, aki szerint fontos a szülőket meg-
győzni arról, hogy a szoptatás igenis jó dolog.
Sziklai Emőke úgy fogalmazott, édesanyaként 
és egészségügyi dolgozóként mindig is szív-
ügyének tekintette az anyatejes táplálás fontos-
ságának hangsúlyozását. Az ápolási igazgató 
megbízott helyettese úgy gondolja, az anyatej 
nem csupán a testet táplálja, hanem – a szoptatás 
folyamán – a mamának és gyermeke lelkének is 
táplálékául szolgál.
A színes és tartalmas előadásokon esett szó 
többek között támasztóasszonyi praktikákról, 
az aranyóra sokoldalú jelentőségéről, az újszü-
löttek kompetenciájáról és a szoptatás normális 
menetéről is.
A nap programjában helyet kapott a Berettyó 
Szülészet babafotósának, Balogh Orsi kiállítá-
sának megnyitója. Sz.M.

Több mint hatvanezren fürdőztek a 
Bihar Termálligetben

A szoptatás jelentőségére hívták fel a figyelmet
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete 143/2019. (IX. 12.) önkormányzati 
határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók („A” típusú pályázat), valamint a felsőok-
tatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típusú 
pályázat) támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében, az EPER-Bursa rendszerben történő 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszer-

ben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
(Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe.) A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott, kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírások szövege Berettyóújfalu Város hivatalos 
honlapjáról tölthető le, a „Helyi pályázatok” me-
nüpont alatt.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

Szeptember 13-án ünnepelték Kapa István-
né Dömösi Mária 90. születésnapját a berety-
tyóújfalui Fényes-házban. A jeles alkalmon a 
város nevében Bónácz János alpolgármester és 
Körtvélyesi Viktor jegyző, valamint az intéz-
mény vezetője, Karalyos Krisztina is köszön-
tette a szépkorú hölgyet. 

A 90. születésnapján köszöntötték

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1820
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1813
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A 2018-ban alakult Perspektíva Fes-
tőkör tagjai mutatkoznak be a Mozi 
Galériában szeptember 18-án nyílt 
új tárlaton. Az alkotókör „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása” című projekt keretében 
jött létre.
A galéria falain Rácz Anikó, Kovács Dávid, 
Juhász Valéria, Herczeg Imre, Pálfi Kriszti-
na, Magyar László István, Tóth Zsuzsanna 
Mária és Karácsony Krisztina munkái tekint-
hetőek meg. A jelenleg nyolc tagot számláló 
Perspektíva Festőkör születéséről Rácz Anikó 
beszélt. – Azokat az alkotókat hívtuk, vártuk 
ebbe a körbe, akik már rendelkeznek bizonyos 
alapokkal rajzolás, festés terén. Ebben a fes-
tőkörben az a jó, hogy nincs előírt tematika, 

nem egységes témát vagy technikát kell alkal-
mazni. Ez köszön vissza a falakról is: a tájkép-
től kezdve a szürreális, realista stíluson át az 
absztrakt festményekig minden jelen van, te-
hát nagyon sokszínűek vagyunk. Minden tag 
a saját, kedvenc metódusát használhatja, ezen 
a kiállításon pasztell, akril, akvarell és vegyes 
technikával készült képek láthatóak – mondta 
a szakkörvezető, aki a festőkör elnevezéséről 
is szólt. – A perspektíva egy nagyon jó, raj-
zos kifejezés. Sokáig kerestük, mi is legyen 
a nevünk, ami egyedi és csak ránk jellemző. 
Maga a szó távlatot jelent, és van egy pozitív 
kicsengése is: átvitt értelemben valamilyen 
célnak a megvalósulását lehet hozzágondolni. 
Bízunk benne, hogy a pályázat lejártán túl is 
együtt maradhatunk, és létszámban, techniká-
ban, alkotásokban gazdagodva folytathatjuk 

ezt a munkát.
A tárlatmegnyitón Gál Csenge és Sólyom 
Edit fuvolajátékkal működött közre. A Pers-
pektíva Festőkör egy nyitott közösség, ha 
bárki kedvet érez, és bizonyos alapokkal is 
rendelkezik rajzolás, festés terén, bármikor 
csatlakozhat a csoporthoz. A tagok csütörtö-
könként 16-tól 19 óráig alkotnak a Bodorka 
NépmesePontban. Sz.M.

A magyar népmese napja alkalmából szervezett prog-
ramot a Bodorka NépmesePont. A szeptember 25-ei 
összejövetel vendége Bihari Kiss Endre volt, aki elő-
adásában a népmese felnőtteknek szóló üzeneteiről 
beszélt.
A püspökladányi születésű mesefejtő már közel két évtizedet szen-
telt életéből a népmesekutatásnak és a történetek megfejtésének. 
– Ezen az alkalmon két meséről, a Világszép Nádszálkisasszonyról 
és Virág Péterről beszéltem. Az interaktív előadáson szerettem vol-
na – a résztvevőkkel közösen – sok-sok olyan üzenetet felfejteni, 
amit nekünk, felnőtteknek üzen a népmese. A történetek minden 
szavának van valami mondanivalója, minden fordulópontjára oda 
kell figyelnünk, mert a mi életünket képezi le az összes mesefor-
dulat. A legfontosabb üzenet talán az, hogy a szereplők egyszerű 
emberek, akik ha el lehet bukni, akkor elbuknak, de felállnak és 
mennek tovább az útjukon. Ez az, amit nem kellene elfelejteni. 
Mindenkinek a saját életében újra mesehőssé kellene válnia, ami-
hez a legfontosabb lépés, hogy újra elővegyük a meséket. Lénye-
ges az is, hogy gyermekeink ne a televízión nőjenek fel, hanem 
– lehetőleg magyar népmesét – meséljünk nekik – mondta Bihari 
Kiss Endre, aki szerint a mesének varázslatos, gyógyító ereje van.

A mesefejtő úgy 
véli, minden élet-
helyzetre meg-
van az a történet, 
ami segítséget és 
tanácsot adhat 
nekünk a min-
dennapokban.
 Sz.M.

A Sinka István Városi Könyvtár és a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház közös szervezésében 
találkoztak az érdeklődők Takaró Mihály iro-
dalomtörténésszel, aki előadásában Tormay 
Cecile-ről és Sinka Istvánról beszélt, a magyar 
kultúra örök értékeiről. Mindketten bihari gyö-
kerekkel rendelkeztek, valódi nemzeti sorskér-
désekről írtak, sorsuk száműzetés volt. Tormay 

Cecile Nádudvarról indult 
arisztokrata családból, öt 
nyelven beszélt, míg Sin-

ka István a ridegpásztor család leszármazottja, 
négy elemit végzett, a mélyből küzdötte fel ma-
gát. Egész életműve a saját életéből, sorsából 
fakad. 
Életművük bizonyítéka annak, hogy az érték 
örökre korszerű marad. A rendezvénnyel az öt-
ven évvel ezelőtt meghalt költőre emlékeztünk. 

Lackó Györgyné

Bemutatkozott a Perspektíva Festőkör

A népmese üzenetei felnőtteknek

A magyar kultúra örök értékei

KULTÚRA 13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Nyitvatartási idő: Szerda: 8:00 – 16:00
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Állampapír-értékesítés 
Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.

(a Kormányhivatal épületében) 
 Szolgáltatásaink: 

Ingyenes Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás és 
vezetés, amelyre Babakötvény vásárolható 

100%-os állami garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra 

Díjmentes számlanyitás és vezetés 
WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások 

Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések 
 Online időpontfoglalás és ügyfél-regisztráció 

 

hirdetés
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Hatvankilenc főzőcsapat háromszáz 
versenyzője és kétszáznál is több 
tájjellegű étel készült szeptember 
14-én a Tájak-Házak–Ízek Feszti-
válon, a Morotva Ligetben.
A mára már nemzetközivé vált gasz-
trofesztiválon a nap legfinomabb ételeit neves 
és elismert szakemberekből álló zsűri bírálta. A 
zsűri elnöke Opóczky István, életműdíjas mes-
terszakács, az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend tagja, a Magyar Cukrász Szakács Szövet-
ség zsűritagja, a külügyminisztérium protokoll 
séfje volt. A zsűritagok Klötzl Géza, Szathmári 
János, Dézsi Ferenc és Szegedi Róbert voltak.  
A menüsorokban volt hagyományos és reform 
étel is. A főzőcsapatok között már sok versenyt 
megjárt profi és kezdő szakácsok is megméret-
tettek. A napindító jó hangulatról a Sonivius 
Vappae (Lármás Semmirekellők) gondosko-
dott. A zenekar középkori dallamokat vará-
zsolt közönségének.  Közben a legfiatalabb 

korosztály sem maradt programok nélkül. A 
gyerekek kosaras körhintán, tréfás népi játszó-
téren mozoghattak. A hagyományos és a mo-
dern dallamokat a színpadon Danics Dóra és 
a Cimbaliband ötvözte. A csapat egyórás kon-
certje alapozta meg a délutáni eredményhirde-
tést, amit már minden versenyző várt. Az első 
helyezéssel járó vándorkupát idén a Sopronból 
érkező Hermesi Hegylakók csapata vitte el. A 
dobogó második fokára a berettyóújfalui Pénz-
ügyesek állhattak, a bronzérmet a körösszakáli 
önkormányzat ver-
senyzői érdemelték ki. 
A zsűri külön díjazta 
a diákok főzőcsapa-
tait is. Első helye-
zett a „Piros Arany” 
(BSZC Arany János 
Gimnáziuma) csapa-
ta, második a BSZC 
Bessenyei György 
Szakg imnáz iumá -
nak II-es csapatának 
versenyzői, harma-
dik pedig a Széche-
nyi István Tagiskola 
6. d osztályosainak 
főzőcsapata lett. Az 
ízek utcájában bárki 

megkóstolhatta környékünk ízeit, borkósto-
ló és viseletbemutató is volt a Bajnóca Nép-
tánc Egyesület sátrában. Különleges prog-
ramelem volt a „Talányos mese” a Bodorka 
NépmesePont standjánál. Gulyás László ván-
dormuzsikus adta elő meséjét a gyerekek nagy 
örömére. A Tájak-Házak-Ízek Fesztiválon sok 
önarckép készült a rendezvény nevével fém-
jelzett szelfifalnál is. A napot a TNT zenekar 
másfél órás retro hangulatú koncertje zárta. 

KHSz.

A bihari térség tájházai, kiállítóhe-
lyei és múzeumai mutatkoztak be 
szeptember 23-án a művelődési ház-
ban. A „Szomszédolás” címet viselő 
alkalomra – kortalanságából kifo-
lyólag – nem csupán az óvodásokat, 
iskolásokat várták, hanem minden-
kit, akit érdekel Bihar múltja és a 
közös örökségünk továbbélése.
A Bihari Múzeum, a Borosjenői Kádár István 
Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Bihari Mú-
zeum Baráti Köre és a Bihari Népművészeti 
Egyesület közös szervezésében, a Berettyóúj-
falui Tankerületi Központ támogatásával meg-
valósult program célja az volt, hogy megmutas-
sák a helyi lakosoknak, milyen értékek vannak, 
miket lehet megnézni a bihari térségben. Az 
eseményre Biharnagybajomtól Püspökladá-

nyig, Létavértestől Nagykerekiig kilenc kiállító 
érkezett.
Berettyóújfalu egyik fontos emléknapja szept-
ember 23-a, amikor az Erdélyre törő török 
seregekkel szembeszálló Kádár vitézre gon-
dolunk vissza. A város arculatát meghatározó 
lovasszobor, az évszázadokon át fennmaradó 
mítosz és az abból született népballada szellemi 
örökségét viszi tovább a Borosjenői Kádár Ist-
ván Hagyományőrző Íjász Egyesület, akik idén 
új formáját választották a hagyományőrzésnek. 
Két részből álló történelmi vetélkedőt szervez-
tek általános iskolások számára. A húsz kérdés-
ből álló teszt kitöltését követően ügyességi ver-
senyen mérték össze tudásukat a fiatalok.
A nap programjában helyet kapott a XI. Bihari 
Múzeumpedagógiai Évnyitó. Az eseményre a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ valameny-
nyi iskolaigazgatóját, helyettesét, pedagógusát 
várták, akik egy gazdag programcsomag kí-
nálatot kaptak, amin gyerekekkel, osztályok-
kal egész évben részt vehetnek. Az évnyitón 
Bónácz János alpolgármester a muzeális intéz-
mények, magángyűjtemények által nyújtott vá-
lasztékról és számos lehetőségről szólt. Majosi 
Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
szakmai helyettese elmondta: tovább fejlődött 
és létszámban is emelkedett a múzeumpedagó-
giai foglalkozásokon résztvevők száma, hiszen 
mára már több mint négyezer diák kapcsolódott 
be – négy járásban – a programokba. Az EFOP 

pályázat keretében kidolgozott mintaprojekte-
ket és azok további hasznosulási lehetőségeit 
Bolyácz Róbert koordinátorhálózati csoportve-
zető ismertette.
A Kádár vitéz emléknap a főtéren folytatódott, 
ahol Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
a Berettyó Kulturális Központ, a Borosjenői 
Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület 
– köztük Kádár István leszármazottja, Kádár 
Gyula –, illetve a Bakonszegi Vezértollak Íjász 
Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat 
és virágaikat a mementót állító szobor tövébe.
A nap zárásaként – a művelődési ház színház-
termében – a népzene és a néptánc segítségével 
idézték fel áldozatkész őseink korát helyi éne-
kesek, zenészek, valamint csoportok közremű-
ködésével. Sz.M.

Tájak-Házak-Ízek Fesztivál 
a Morotva Ligetben

Egy nap Bihar múltjáról és a közös örökségünk továbbéléséről
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Az Európai Mobilitási Hét keretében 
vetélkedtek a város általános iskolás 
tanulói szeptember 19-én. A verse-
nyen mind az öt berettyóújfalui tan-
intézmény – hat-hat fővel – képvisel-
tette magát.
Az eseményt Muraközi István nyitotta meg, 
aki elmondta: az európai kezdeményezés arra 
hívja fel a figyelmet, hogy óvjuk környeze-
tünket, a közösségi közlekedésnek egy olyan 
formáját használjuk, ami fenntartható, kör-
nyezetbarát és egészséges. Ehhez a célhoz – a 
polgármester szerint – a versenyen résztvevő 
fiatalok nagyban hozzájárultak.
A mobilitási hetet és autómentes napot minden 
évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik 
meg Európa valamennyi csatlakozó országá-
ban. Berettyóújfalu hetedik alkalommal vett 
részt a programokon. – A verseny egy klasszi-
kus triatlont (kerékpározás, futás, úszás) fog-
lalt magába. Pontozásos rendszert alakítottunk 
ki, minden számnál mértük az időket, végül az 
eredmények összesítése után derült ki, melyik 
a legjobb csapat. A résztvevők egy-egy póló-
val, hátizsákkal, emlékéremmel és az elmarad-
hatatlan pizzával gazdagodtak – tudtuk meg a 
részleteket Megyesi Ibolya szervezőtől.

Három csoport PET palack hajókat is készített 
erre a napra, melynek célja szintén a figyelem 
felhívása volt arra, hogy minél hasznosabb és 
környezettudatosabb eszközökkel próbáljunk 
meg közlekedni, ezzel is elősegítve, hogy mi-
nél jobban kialakuljon a fenntartható fejlődés 
iránti igény az ifjúságban. A csónakok építését 
jövőre versenyszerűen is szeretnék megszer-
vezni a mobilitási hét keretében.
Az eredményhirdetésen a három hajóépítő 
csapat tagjai a Makk Kálmán Moziba szóló 
jegyekkel gazdagodtak, a diákokat kísérő taná-
rok két-két tuját vehettek át, amiket saját isko-
lájukban ültetnek majd el.

A triatlon verseny végeredménye:

1.  József Attila Általános Iskola
2.  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3.  Széchenyi István Tagiskola
4.  Hunyadi Mátyás Tagiskola
5.  Diószegi Kis István Református Ált. Iskola

A Mobilitási Hét 2019 rendezvényeinek kere-
tében versíró pályázatot is hirdettek a szerve-
zők, amelynek témája a „Séta a városban” volt. 
Az első helyet Szabó Jázmin, a József Attila 
Általános Iskola tanulója érdemelte ki az aláb-
bi versével:

Szabó Jázmin: Az én városom
Ebben a városban születtem,
És idáig itt nevelkedtem.
Ismerem már zegét-zugát,
Bejártam már minden parkját.

Van itt könyvtár,
Ahol sok könyv vár!
És hol vannak a betegek?
A kórházban fekszenek!

A várost kettéosztja a Berettyó folyó,
Aminek a partján ülni nagyon jó!
Télen a töltésen szánkózni jó,
Főleg amikor friss a hó!

Kicsi, de szép ez a város,
És nagy része nagyon látványos.
Talán a KÜLÖNLEGES rá a jó szó,
Mert itt élni nagyon jó! 

(József Attila Általános Iskola,
 felkészítő tanár: Cseke Szilvia)

Csatári Bálint Karcagon született, 
1949-ben, majd – miután édesap-
ja állatorvosként Zsákára került, 
középiskolába már Berettyóújfa-
luban járt. Az Arany János Gim-
názium diákjaként még találkozott 
az iskola első évtizedeinek nagy 
tanáregyéniségeivel, és már a kö-
vetkező nemzedék kiváló, fiatal 
tanáraival is. Kötődése a város-
hoz, az iskolához, az itteni isme-
rősökhöz mindvégig megmaradt. 
A szegedi egyetemi évek, majd a 
földrajzi doktori iskola elvégzési 
után vissza is tért, és öt tanéven át 
volt egykori alma materének munkatársa. És ő maga is olyan hatással 
volt tanítványaira, mint amilyen hatások őt is érték korábban az in-
tézmény falai között. Elkötelezettsége, tudása, nyitottsága sokak előtt 
lett és maradt is követendő példa. 1984-ben aztán a tudományos pá-
lyára lépett, ekkor került Kecskemétre, a Magyar Tudományos Aka-
démia Regionális Kutatások Központjához. 1992–2008. között az 
intézet igazgatója is volt. Emellett pedig régi egyetemére, Szegedre 
is visszament tanítani, a Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék 
docense lett. Számos eredmények mellett elévülhetetlen érdemei van-
nak az Alföld, ezen belül is a Sárrét és a bihari térség társadalom- és 
gazdaságföldrajzi kutatásaiban. Iránymutatásai révén a mai terület-
fejlesztési gyakorlatra is nagy hatást tett, kimutatott eredményeit – 
úgyis, mint a vidék jó ismerőjéét – mindennapi munkánk során is 
napi szinten tudjuk hasznosítani. Ezeket kiadványokban, és a Berety-
tyóújfaluban, illetve bihari településeken tartott előadásaiban is volt 
módunk számos alkalommal megismerni. Egyik létrehozója, majd 
elnöke volt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak. Számos állami és 
szakmai elismerésben részesült, de számunkra volt igazán kitüntető, 
amikor 2014-ben elfogadta Berettyóújfalu város díszpolgári címét.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

„Ha Nagyvárad a Nap, akkor a 
Hold kétségkívül Berettyóújfalu...” 
– sokszor idézzük büszkén ezt a 
mondatot, melyet Konrád György 
gyermekkori élményei, a helyi kö-
zösség 20. század eleji történelmi 
helyzete kapcsán fogalmazott meg 
önéletírásában. Az volt az a század, 
mely egyaránt próbára tette a nem-
zet egészét, az országot, a város-
okat és sok ezer emberi életet is. És 
bármennyi megpróbáltatás is érte 
élete kezdetén, úgy nyilatkozott, 
hogy „nemcsak hazafi, lokálpatrióta is voltam...”. 
Konrád György élete során valódi világpolgárrá vált, de őszintén, 
bevallottan mindig megmaradt berettyóújfaluinak is. Számos alka-
lommal látogatott haza, és nemcsak azért, mert a rendszerváltást kö-
vetően a város díszpolgára lett. Számunkra, akik a mindennapjainkat 
Berettyóújfaluban töltjük, mindig nagy élmény, egyúttal lehetőség 
volt a találkozás. Beszélgetni a város múltjáról, általa ismert rész-
letekről, meghallgatni véleményét, javaslatait. Így volt ez akkor is, 
amikor Makk Károllyal együtt látogattak haza, és akkor is, amikor 
a zsinagóga ügyében tett lépéseinkről tájékoztattuk egymást. Berety-
tyóújfalu és az egyetemes magyarság közelmúltjának – a múlt század 
eleji polgári világnak, az azt követő háborús borzalmaknak, a rend-
szerváltásnak és a minket körülvevő világ konszolidációjának – élő 
tanúja, mindennapjaink egyik formálója és alakítója távozott most 
az Ő személyében. Konrád György életének 87. évében, 2019. szep-
tember 13-án hunyt el budapesti otthonában. Elkísértük utolsó földi 
útjára, emlékét erőnk kitartásáig őrizzük, tanítását megtartjuk, és az 
utánunk jövőknek is továbbadjuk.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Európai Mobilitási Hét

Egy alföldi életút végén
Búcsú dr. Csatári Bálinttól

Búcsú Konrád Györgytől
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

LILLAFÜRED
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A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek 
Egyesülete, valamint a Bihari Mézlo-
vagrend szervezésében nyolcadjára 
tartottak szakmai találkozót, méz-, 
illetve eszközvásárt.
Az idei alkalomra az öt hazai (Baja, Jászbe-
rény, Kaposvár, Gyula, Berettyóújfalu) mellett 
három határon túli (Csíkszereda, Székelyud-
varhely, Gyergyószentmiklós) mézlovagrend 
képviselői érkeztek.
Dr. Vitányi István köszöntőjében a gazdag 
programok mellett a színes választékról tett em-
lítést.
Fekete József gondolatait azzal kezdte, a ma-
gyar méhészet az utóbbi időkben nehéz éveket 
élt át, melyből az idei esztendő sem volt kivé-
tel. – Az elmúlt év őszén elveszítettük méhál-
lományunk 20-30%-át. Az idei akác termésünk 
nagyon gyengére sikeredett, vegyes virágméz-
ből is keveset termeltünk, így az ez évi mér-
leg jó, ha egy gyenge közepeset elér. Ezekkel 
a rendezvényekkel a hazai mézfogyasztást 
szeretnénk növelni, hiszen egy olyan csodála-
tos termék van a kezünkben, amely az emberi 
egészségre talán az utolsó készítmény, ami ter-
mészetes módon készül – mondta az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület elnökhelyettese, 

aki szerint lényeges lenne, hogy az egy kg-os 
mézfogyasztásunkat 1,5-2 kg-ra felemeljük.
Muraközi István úgy fogalmazott, Berettyóúj-
falu számára fontos, hogy otthont tudjon adni 
ennek az eseménynek, ezzel is felhívva a figyel-
met a mézfogyasztás jelentőségére, jótékony, 
egészségügyi hatásaira.
A szeptember 28-ai mézes napra minden kor-
osztály számára készültek programokkal és 
újdonságokkal a szervezők. A kisebbeket – a 
Bihar Vármegye Képgalériában – kézműves 
foglalkozás és mesemondó sarok, a nagyobba-
kat kulturális programok és szakmai előadások 
sora várta. A képgalériában egy méhészeti esz-
közkiállítás is helyet kapott. Az egész napos 
méz- és eszközvásáron a méhészethez szüksé-
ges minden kelléket, csomagolóanyagot be le-
hetett szerezni.
A lovagrendek ebben az évben is felvonultak 
a város utcáin, ezt követően Majláth József re-
formátus lelkipásztor kért áldást a mézre és a 
méhészekre.
A nap során lehetőség nyílt mézkóstolásra, va-
lamint a mézek minősítésére is. Akácméz kate-
góriában az „Év méhésze”, Szoboszlai József, 
vegyes méz kategóriában Fele Katalin terméke, 
fajtaméz kategóriában Aranyos Attila selyemfű 
méze, a különleges mézkészítmények közül Da-

róczi Lajos zöld alga méhterméke lett a legjobb.
Az eseményhez kapcsolódóan – Szorgos méhek 
címmel – most is hirdettek rajzpályázatot 1-4. 
osztályos diákok részére. Minden jelentkező 
jelképes, mézes jutalomban részesült, a legsike-
resebb pályamunkákat a Bihar Vármegye Kép-
galériában állították ki. A különdíjasok: Nyika 
Jázmin, Elek Jáhel (Diószegi Kis István Ref. 
Ált. Isk.), Mező Emese, Varga Lili (József At-
tila Ált. Isk.), Tornyi Anna (Igazgyöngy AMI), 
Derzsi Jázmin, Gacsárdi Emese (II. Rákóczi Fe-
renc Ált. Isk.), Hanganu Judit (Széchenyi István 
Tagisk.), Bere Barbara (Barsi Dénes Ált. Isk., 
Komádi).
A művelődési ház színháztermében megtartott 
kulturális programok sorában helyet kapott a 
fúvós- és citerazene, a népdal, különböző tán-
cos produkciók, illetve szavalat is. Sz.M.

Mézes nap nyolcadik alkalommal
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„Vasárnap [1934. október 28-án] nagy ünnep-
re virradt Berettyóújfalu lakossága. Fényes 
külsőségek között, bensőséges érzelmekkel 
tele ünnepség keretében avatták fel az or-
szágzászlót, amely itt, a Nagyvárad felé 
vezető országúton magyarnak, idegennek, 
idevalónak és átutazónak egyformán hirdetni 
fogja, hogy Biharmegye lakosságának lelké-
ben lobogva ég a jövendőbe vetett hit. A 
zászlóavatás másik ünnepi megnyilatkozásra 
is alkalmat adott. Berettyóújfalu lakossá-
gának nevében Dr. Szilágyi Lajos főispán és 
felesége megkoszorúzták a hősök emlékszob-
rát, amely a templomkertbe történt áthelye-
zéssel most már méltó helyére került.
A templomokban tartott ünnepi istentisztele-
tek után a két emlékmű előtti téren, amelyet 
az ünnep idejére a forgalom elől elzártak, 
kezdett gyülekezni a közönség. A hivatalok 
tisztségviselői kara a hivatalok főnökeivel 
az élen, a testületek zászlók alatt vonulnak 
fel. A helyőrség két díszszázada az emlék-
művekkel szemben állott fel, mögötte egy 
levente díszcsapat és lovas leventék sza-
kasza. A leventezenekar a hősök emlékszob-
rával szemben volt elhelyezve. Szemben az 

országzászlóval emelvény a lelkészek részé-
re, rajta díszruhás hajdúk között a főispáni 
pár hatalmas babérkoszorújával. Az emlékmű-
vek közötti járdaszakaszt piros szőnyeggel 
borították be. Az országzászlót félkörben 
árvalányhajas cserkészek vették körül, míg 
előtte 3 levente állott díszőrséget. A szék-
sorokban és a közönség részére fenntartott 
területeken pedig százak és százak várták az 
ünnep megkezdését.
Pontban fél tizenkettőkor érkezett meg dr. 
Szilágyi Lajos főispán feleségével, továbbá 
Urmánczy Nándorral, az Országzászló Emlék-
bizottság elnökével, Przibyslavsky Ferenc 
állomásparancsnokkal, Létay Ernő és Dr. 
Molnár Imre országgyűlési képviselők kísé-
retében. Az Iparosok Dalköre a »Hiszekegy«-
et intonálta, majd Urmánczy Nándor lépett 
az országzászló talapzatára és tartotta meg 
nagyhatású beszédét. […]
[…] Ezután az Iparosok Dalköre adta elő a 
»Bús magyarok imádkoznak« kezdetű hazafias 
dalt, majd Dr. Hajdu Gyula ref. lelkész mon-
dott áldást az új emlékműre. […] Ezután Gye-
nes György róm. kath. lelkész adott egyházi 
áldást az országzászlóra, majd Blum Béla 
izr. főrabbi tartott emelkedett szellemű 
megáldó szónoklatot. […] Ezután Nyiry Ist-
ván lépett az országzászló talapzatára… […]
Dr. Szilágyi Lajos főispán és felesége já-

rultak a vitézek sorfala között a hősök em-
lékszobra elé, és hatalmas, nemzetiszala-
gos babérkoszorút helyeztek el. […] Ezután 
sorban felolvassa a főispán messzehallatszó 
hangon Berettyóújfalu 117 elesett hősének 
nevét, hódolván a hazáért elesettek emlé-
kének és tisztességet adván a hátramara-
dottaknak. Majd arra kérte a közönséget, 
hogy úgy a hősök szobra által kifejezett 
emlékezést, mint az országzászlóban rejlő 
gondolatot köszönéssel tisztelje meg. […]
Az ünnepség lezajlása után társasebéd volt 
a Lisztes vendéglőben, mely igen emelkedett 
hangulatban folyt. […] Este 8 órakor a le-
venteházban hazafias előadás volt.”

[Bihar, 1934. november 1. 1–3. oldal]
Képünkön: Berettyóújfalu főtere az országzász-
lóval és a templomkertbe áthelyezett hősök em-
lékszobrával 1935 körül (További képek: www.
berettyoujfalu.topoteka.hu)

Azt írja az újság…

Kép címe: Berettyó folyó az őszi csodás nap-
lementében
Készítette: Réfiné Nagy Edit (Berettyóújfalu)
Várjuk az Ön fotóját is új rovatunkba a 
biharihirlap@gmail.com e-mailre, a kép címé-
nek és a készítés helyszínének megjelölésével. 
A hónap kedvenc fotójának készítője egy két-
személyes tiszteletjegyet kap a Makk Kálmán 
Moziba.

Kedvenc képünk októberben

A Berettyóújfalui Református Egyház-
község gyülekezeti kirándulást szerve-
zett szeptember 7-én Szegedre és Ópusz-
taszerre

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1829
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A Makk Kálmán Mozi műsora (október)
nap film címe dimenzió kezdés
10,11,12,13 Ugye boldog vagy? 2D 16.00
 Downton Abby 2D 18.00
14,15,16 Casanova-Az utolsó szerelem 2D 16.00
 Családi vakáció: irány Ibiza 2D 18.00
17,18,19,20 János Vitéz 2D 16.00
 Joker 2D 18.00
21,22,23 A művészet templomai: A Prado Múzeum  2D 16.00
 Angry Birds 2 – A film  3D 18.00
24,25,26,27 Góliát 2D 16.00
 Demóna: A sötétség úrnője 3D 18.00
28,29,30 Esküvő a topon 2D 16.00
 Gemini Man 2D 18.00
31,nov. 1,2,3 Vita és Virginia 2D 16.00
 Terminátor: Sötét végzet 2D 18.00
4,5,6 A legfehérebb nap 2D 16.00
 Zombieland – A második lövés 2D 18.00

A családdal együtt, barátok körében tölthettek el a lakók 
egy kellemes, bensőséges hangulatú műsoros délutánt a 
Fényes-házban működő idősek otthonában.
A BERÉPO Nonprofit Kft. hagyományt teremtett a családi nappal, a 
cél pedig a kezdetek óta megmaradt: a generációk közötti kapcsolatok 
ápolása. A családi nap délutánján Muraközi István polgármester is kö-
szöntötte a Fényes-ház lakóit és családtagjaikat. Mint mondta, minden 
évben nagy ünnep ez a délután, amikor a családdal együtt, nagyszülők, 
gyermekek, unokák tölthetnek el egy kellemes délutánt együtt, szeret-
teik körében.
A BERÉPO Nonprofit Kft. fenntartásában működő idősek otthonában és 
gondozóházában összesen 50 ellátottról gondoskodnak.

Egy délután családi körben 

Vodafone cégcsoport

Emberi csontvázat találtak munkálatok közben egy családi ház-
nál szeptember 3-án. A leleteket a debreceni Déri Múzeum mun-
katársai vizsgálták meg. A feltárás során arra jutottak, hogy az 
eltemetett egyén valószínűleg egy 2-3. századi szarmata személy 
lehetett. A csontok a Déri Múzeum Régészeti Bázisára kerültek, 
ahol a vizsgálatokat követően tudják biztosan megállapítani az 
egyén nemét és korát.

hirdetés

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1817
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Október 16-án szerdán 10 órától Hálaadó Nap a Szivárvány 
Református Óvodában.
Október 17-én csütörtökön Emléknap Berettyóújfaluban a 
II. Világháború berettyóújfalui áldozataira. 
Október 18-án pénteken 12.15 órakor megemlékezés az iskola 
közösségi terében Nemzeti Ünnep alkalmából.
Október 19-én szombaton 10 órakor Emlékező Istentisztelet 
Nagyrábén, F. Varga Lajos esperes – lelkész halálának 85. év-
fordulója alkalmából. Igét hirdet: Dr. Fekete Károly püspök.
Október 20-án vasárnap Családi Istentisztelet
Október 31-én csütörtökön, a Reformáció Ünnepén 17 órakor 
Ünnepi Istentisztelet a Templomban, a Szivárvány Református 
Óvoda kórusának szolgálatával. Megtekinthető Magyar László 
István, tanár-presbiter Biblia-kiállítása.
November 1-én pénteken elhunyt szeretteinkre emlékező Is-
tentiszteletek a temetőkben. Téglaparti temetőben: 11 óra 
Ökumenikus Istentisztelet. Csendes temetőben: 14 óra Ökume-
nikus Istentisztelet.
November 5-8-ig, keddtől – péntekig lesznek Bűnbánati alkal-
maink, az Imaházban 16 órai kezdettel, a Kálvin téri Gyüleke-
zeti Teremben 17 órai kezdettel. 
November 10-én vasárnap Új Bor Ünnepe alkalmából Úrva-
csorás Istentisztelet lesz 9 órakor az Imaházban, 10 órakor 
a Templomban, 14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában. 

A  Berettyóújfalui  Református  
Egyházközség októberi hírei

Október 12. 18.00 és 20.00 óra DUMASZÍNHÁZ 
Hadházi László önálló estje
November 2. 19 óra TRIÁSZ koncert, belépőjegy: 
3.500 Ft
November 9. 18 óra Baraboly Néptáncegyüttes 5 
éves születésnapi gálaműsora és mulatsága, belépés 
ingyenes

Berettyóújfalu Város Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja a város lakosságát az 1956-os 
forradalom és szabadságharc tiszteletére ren-
dezett ünnepi eseményekre!

Október 23.
10 óra: Ünnepi istentisztelet a berettyóújfalui refor-
mátus templomban

11 óra: Megemlékezés az ’56-os emlékműnél
„Maradj hűséges a földhöz!” című ünnepi műsor Ko-
roknai Árpád énekes előadásában. Közreműködik az 
Ifjúsági fúvószenekar, vezényel: Hegedűs Imre 
November 4. 
17 óra Megemlékezés az 1956-os forradalom és sza-
badságharc áldozatainak emléknapján. 1956 nagy-
szüleink harca értünk - egy kötet utóélete, kerekasz-
tal beszélgetés a könyv szerzőivel, gyertyagyújtás a 
népligeti kopjafánál.

„Odaveszett Bihar...” A II. világháború berettyóúj-
falui áldozatainak emléknapja 
2019. október 17., csütörtök 
Megemlékezés és koszorúzás
16.30: A kálvin téri és a református templom előtti 
világháborús emlékművek koszorúzása
Igei szolgálatot végez: Majláth József református 
lelkipásztor. Rákóczi Jenő római katolikus plébános
Kiss János baptista lelkész. Közreműködik: 
Brandtner Lilla
Emlékező istentisztelet
17.00: Berettyóújfalu, református templom
Igét hirdet: Juhász Sándor lelkipásztor
17.45: Oláh Zsigmond emléktáblájának koszorúzása
Beszédet mond: Dr. Csejtei Istvánné dr. Oláh Ildikó

Berettyóújfalui programok

Bihari Múzeum

Születés
2019. augusztus
14.  Szőke Regina (Szőke Károly – Madarász Bernadett)

21.  Tikász Zsolt (Tikász Zsolt – Fejes Andrea)

22.  Fekete Noel (Fekete György – Molnár Katalin)

22.  Mező Kármen Mirella (Mező Csaba – Lakatos Ildikó)

28.  Puskár Milán (Puskár László – Gáll Mónika)

2019. szeptember

10.  Ecsedi Irina Tatjána 
 (Ecsedi Balázs Csaba – Bagoly Alexandra)

16.  Hajdu Dániel (Hajdu Imre – Rozsik Magdolna)

16.  Garabuczi Lara (Garabuczi Botond – Bodnár Enikő)

17.  Bereczki Zétény (Bereczki Péter – Kovács Mária)

23.  Molnár Emma (Molnár Lajos – Brumár Noémi Nikolett)

24.  Szűcs Léna Réka (Szűcs Róbert – Novák Beáta Réka)

Házasságkötés
2019. augusztus
17.  Gyöngyösi Viktor – Szentpéteri Andrea
17.  Kövesdi Lajos – Nagy Dóra
21.  Mező Csaba – Lakatos Ildikó
24.  Iliszi László – Nagy Mária
30.  Rácz István – Szabó Renáta Éva
31.  Péter János – Szabó Nikolett
2019. szeptember
11.  Komáromi Elek Zsigmond – Ecsedi Ibolya
14.  Bereczki Bence – Bittmann Viktória
18.  Nyéki Zsolt – Veres Melinda

Elhunytak
2019. augusztus
20.  Bihari Lajos (1934.)

24.  Kocsis Miklósné (Lisztes Margit Eszter) (1939.)

24.  Mike Istvánné (Hegedüs Eszter) (1921.)

27.  Szilágyi Jánosné (Máté Gizella) (1947.)

28.  Csipszer László (1946.)

28.  Csuha Sándorné (Tollas Erzsébet) (1937.)

30.  Kocsi József Mihályné (Mező Juliánna) (1945.)

2019. szeptember
4.  Kocsis Károlyné (Varga Ilona) (1929.)

5.  Herczeg Kálmán (1938.)

6.  Szőke Lajosné (Lakatos Ilona) (1965.)

8.  Balogh Istvánné (Garamvölgyi Irén Ilona) (1936.)

11.  Csipszer Lászlóné (Fehérvári Katalin) (1948.)

16.  Földesi Sándor (1925.)

20.  Máté Sándor (1930.)

22.  Barta József (1932.)

Anyakönyvi hírek
KIÁLLÍTÁSOK

Mozi Galéria
Október 22. 15 óra Gobelin kiállítás
Bihar Vármegye Képgaléria
A Bihari Népművészeti Egyesület XIII. Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-
Alföldi régió kiállítása. Megtekinthető október 31-ig.

Bihari Polgári Esték
Október 10. 17 óra Vendégünk: Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő 
Október 16. 17 óra Vendégünk: Görög Ibolya proto-
koll szaktanácsadó
Biharországi esték
November 6. 17 óra, Dr. Bartha Ákos tudományos 
munkatárs (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Tör-
ténettudományi Intézet, Budapest) előadása: Kállai 
Gyula, a „népfrontos antifasizmus” ideológusa
November 11. 18 óra 
Dalok a labdatérről (ADY 100). Pető István versmon-
dó és a Körömvirág együttes műsora

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Október 15. 16.30 ÉDES Egyesület egyesületi nap
November 7. 17 óra Méhész Egyesület egyesületi napja
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdíja-
sok Egyesület Népdalkörének próbája
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó próbája
15.30 órától a Seniorok Tánccsoport próbája
16.00 a papírfonó kör kézműves foglalkozása
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglalkozás
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna 
az Erdélyi Gábor teremben

XI. Bihari Diéta - Bihar és a háború
2019. november 6. 
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház
A Nagy Háborút lezáró trianoni békediktátum követ-
keztében Bihar vármegye területének háromnegyed 
részét vesztette el, amely mind gazdasági, mind tár-
sadalmi szempontból súlyos következményekkel járt. 
A két világháború közötti időszakban nem pusztán a 
revansvágy, a „Mindent vissza!” gondolatisága járta át a 
magyar társadalom egészét, hanem a Trianonhoz vezető 
út tisztázása, vizsgálata. A Magyar Nemzeti Levéltár 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Bihari Múzeum kö-
zös szervezésében megvalósuló konferencia keretében 
az előadók többek között Bihar román megszállásáról, 
Kratochvill Károly és Nadányi Zoltán kapcsolatáról, a 
Nagy Háború emlékét őrző mementókról, a Debreceni 
Egyetem Tanácsköztársaság alatti történetéről, vala-
mint az alföldi páncéloscsata Berettyóújfalu környéki 
harcairól tartanak gondolatébresztő előadásokat.

Keresse a Berettyó Televízió műsorait 
kábeltelevízió szolgáltatója (Invitel, UPC)

analóg csatornái között.

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTÁNK:
2019. október 31.
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TOVÁBB ÉPÍTJÜK BERETTYÓÚJFALUT!

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJEI:

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2019. OKTÓBER 13.
SZAVAZZON A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEIRE ÉS MEGYEI LISTÁJÁRA!

1. választókörzet: KISS TAMÁS 
2. választókörzet: CSARKÓ IMRE 
3. választókörzet: NAGY ISTVÁNNÉ 
4. választókörzet: NAGY LÁSZLÓ CSABA 

5. választókörzet: MURAKÖZI ISTVÁN 
6. választókörzet: NAGY ISTVÁN 
7. választókörzet: KOLOZSVÁRI ISTVÁN 
8. választókörzet: BÓNÁCZ JÁNOS 

BERETTYÓÚJFALU ÉPÜL!

Muraközi István
Az Ön polgármesterjelöltje
BERETTYÓÚJFALU

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Megrendelő: Fidesz Központi Hivatal (1062 Budapest, VI. ker. Lendvay utca 28.)




