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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Parkok, közösségi terek, épületek újultak meg 

Ünnepélyes keretek között január 31-én adták át azt a tíz helyszínt, amelyek a „Be-
rettyóújfalu, az egészséges zöld város” címet viselő projekt keretében 700 millió 
forintból újultak meg. A 2014-2020-as ciklusban ez volt a település legnagyobb ösz-
szegű pályázata. Képünkön (b-j): Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester, 
Bónácz János alpolgármester és Kiss Tamás, a városrész önkormányzati képviselője.

Eredményes az ipari park építésére 
kiírt közbeszerzés, rendeletmódosí-
tások, beszámolók elfogadása, támo-
gatás nyújtása. Többek között ezekről 
született döntés a január 30-i képvise-
lő-testületi ülésen.

Három város a 
Mozi Galériában

Kezdődhet az Északi 
Ipari Park építése

Az agyag és én
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Egészségügyi fejlesztések 
határon innen és túl
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Gálaest a magyar 
kultúra ünnepén
Huszadik alkalommal ünnepel-
te Berettyóújfalu Nagyváraddal 
közösen a magyar kultúra nap-
ját. Ehhez a nem mindennapi 
kezdeményezéshez csatlakozott 
öt esztendeje Debrecen és Mar-
gitta is. Az esten átadták az Er-
délyi Gábor-díjat is.
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Eredményes az ipari park építésére 
kiírt közbeszerzés, rendeletmódosítá-
sok, beszámolók elfogadása, támoga-
tás nyújtása. Többek között ezekről 
született döntés a január 30-i képvi-
selő-testületi ülésen.
Csendes főhajtással emlékeztek az ülés elején 
Kapornai Juditra, a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ igazgatójára, az önkormányzat koráb-
bi intézményi irodavezetőjére, aki méltósággal 
és türelemmel viselt betegsége következtében 
2019. december 29-én hunyt el. 
Egy EFOP rendszerben nyertes 
pályázatról számolt be a napirendi 
pontok tárgyalása előtt a polgár-
mester. A 24 hónapos, öt település 
bevonásával létrejövő, a térség fog-
lalkoztatottságát fejlesztő projekt, 
oktatás, képzés, szakmai előadások 
és programok mellett foglalkoztatásra is fordít-
ható összege 500 millió forint.
Rendeletmódosítás tervezete volt a képviselők 
előtt: az önkormányzat tulajdonában álló la-
kások bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló. Az egyik módo-
sítás szerint az összkomfortos mellett a kom-
fortos bérlakás is kijelölhető lenne eladásra, 
ilyen szándék több bérlőtől is érkezett. A bér-
lakásokat kezelő Herpály-Team Kft. javaslatot 
készített a lakbérek emelésére vonatkozóan. A 
dokumentum szerint 2009 óta érdemben nem 
került sor az összegek emelésére, mely kom-
fortfokozattól függően 35 és 350 forint között 
mozog négyzetméterenként. Példaként említve 
egy Béke utcai, félkomfortos lakás havi bérleti 
díja jelenleg 1575 Ft. Az előterjesztés szerint az 
évek óta szükséges karbantartási és felújítási 
munkák elvégzéséhez elengedhetetlen a lak-
bérek nagyobb mértékű emelése. A 136 lakás 
esetében a jelenlegi irreálisan alacsony bérle-
ti díjakkal számolva a Herpály-Team Kft. az 
épületek állagmegóvási feladatainak sem tud 
eleget tenni. A tervezettből kiderül, a havi lak-
bér bevételek megduplázódnának, éves szinten 
pedig közel 17 millió forinttal nőne az ezekből 
származó bevétel a 136 lakás esetében. Mura-
közi István a napirend kapcsán megjegyezte, a 
lakáseladásokból és a lakbérekből származó 
bevételt az önkormányzat kizárólag a bérlaká-
sok fejlesztésére fordítja. Szántai László szerint 
is javítani kell az épületek állagán, azonban a 
nagyarányú emelések okán kialakuló társa-
dalmi és szociális hatásokról nem esik szó a 
hatásvizsgálat és az előkészítés során sem. A 
polgármester válaszában elmondta, 11 éve vál-
tozatlanok a bérleti díjak. Azt is figyelembe 
kell venni az emelés mértékénél – tette hozzá 

Muraközi István – honnan történik. 2020-ban 
1.800 Ft havi bérleti díj egy komfortos laká-
sért, mely az emelkedést követően is 10.000 Ft 
alatt marad még mindig méltányos, a jelenlegi 
piaci számokkal összehasonlítva 
is nagyságrendekkel kedvezőbb. 
A rendelt módosítását végül két 
tartózkodás mellett fogadták el a 
képviselők.
A városgazda elmúlt évben végzett munká-
járól tíz oldalas dokumentumban számolt be. 
A napirend kapcsán szó volt a városgazdál-
kodási csoport munkájáról is, illetve az őket 

leterhelő nem megfelelő lakossági 
hulladék elhelyezésből adódó több-
letfeladatokról is. A képviselők 
tájékoztatást kaptak munkájáról, 
az elvégzett feladatokról, tapaszta-
latokról, a problémás területekről 
és a jövőbeli célkitűzésekről. A 
Berettyóújfalui Polgármesteri Hi-

vatal 2019. évi munkájáról szóló 40 oldalas elő-
terjesztést is olvashattak a képviselők, melyet 
ugyancsak elfogadtak. A napirendek között tár-
gyaltak a városi nevelési, oktatási és szociális 
intézményeiben alkalmazandó térítési díjakról 
is. A Közintézmények Szolgáltató Irodájának 
intézményvezetője elmondta, a nyersanyagok 
áremelkedése indokolja, hogy kis mértékben 
emeljék a térítési díjakat. Ulicsné Erdős Erzsé-
bet hangsúlyozta, a szülők továbbra is csak a 
nyersanyag áfával növelt összegét fizetik meg 
térítési díjként, illetve a kedvezmények to-
vábbra is élnek. Hozzátette, a bölcsődébe és 
az óvodába járó gyermekek 92 százalékának 
továbbra sem kell fizetnie az étezésekért. A Bi-
hari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóúj-
faluban nyújtott szolgáltatásai vonatkozásában 
alkalmazandó térítési díjai ebben az évben sem 
emelkednek.
Elfogadták és támogatták a kép-
viselők azt a rendeletmódosítást, 
mely lehetővé teszi, hogy a tele-
pülésen élő 70. életévüket betöltött 
személyek jövedelemvizsgálat nél-
kül jogosultak lesznek a hulladék-
szállítási díjkedvezményre. Az ülésen elhang-
zott, ezt a támogatási formát a korábbi években 
250, 2019-ben 585, az előzetes számítások sze-
rint ebben az évben már 900 fő veheti igénybe. 
Elfogadták azt az előterjesztést a jelenlévők, 
mely alapján az M4-es autópálya és a 47-es 
főút csomópontja mellett lévő négy hektáros 
területen  lehetővé  válik  az érintett ingatlanok 
tulajdonosa számára – igényesen  kialakított –
idegenforgalmi funkciójú fejlesztési elképzelé-
seinek megvalósítása.  Ez, mint elhangzott étte-
rem, fogadó, benzinkút, konferenciaközpont és 
más turisztikai attrakciókat jelent.

Törvényi szabályozás alapján 2020. március 
1-től valamennyi építésügyi hatáskör a megyei, 
fővárosi kormányhivatalokhoz kerül át. Ennek 
megfelelően határozati javaslatban fogadták 

el a képviselők, hogy az elsőfo-
kú építésügyi igazgatási feladatok 
ellátásához szükséges vagyon 
használatáról és a humánerőforrás 
biztosításáról szóló megállapodást 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatallal kösse meg. 
Nyílt eljárás keretében még az elmúlt évben az 
„Ipari park fejlesztése Berettyóújfaluban” című 
pályázat kivitelezési munkálataira írt ki közbe-
szerzési eljárást az önkormányzat. Ennek egyik 
része az új Északi Ipari Park (TESCO mögötti 
terület) infrastruktúra kiépítése, mely esetében 
megismételt kiírásra volt szükség. Erre január 
10-ig adhattak ajánlatot a jelentkezők. Az ér-
tékelési szempontok és a tartalmi, valamint 
formai követelmények vizsgálata alapján a Be-
rettyó Útép Kft. ajánlata a legkedvezőbb, de ez 
is meghaladja a pályázat nyújtotta összeget. A 
város jövőjének szempontjából az egyik legfon-
tosabb jelentőségű beruházás az ipari parkok 
fejlesztése, és talán a legértékesebb területen 
jönne létre – hangsúlyozta Muraközi István. A 
polgármester azt javasolta, nyilvánítsák ered-
ményessé a közbeszerzést, és a szükséges fe-
dezetet az önkormányzat biztosítsa a 2020. évi 
költségvetéséből, így lehetővé válik a 2,4 hek-
táros területen az ipari fejlesztés, mely meg-
határozó lehet a következő évtizedekben. A 
projekt befejezési határidejéig egy újabb eljárás 
lebonyolítása már nem lehetséges, alacsonyabb 
összegű ajánlat pedig a tapasztalatok szerint 
nem is érkezne – tette hozzá a városvezető. Ar-
ról a megyei fejlesztési ügynökséggel tárgyalá-
sok folynak, hogy a többletforrás egy jelentős 

részét központi finanszírozásból 
nyújtanák. A képviselők névszerin-
ti szavazással egybehangzó igennel 
támogatták a közbeszerzési eljárás 
eredményes lezárását.
Az ülésen 500 ezer forint támo-
gatásról is döntöttek a képviselők, 

melyet a Berettyóújfalui Római Katolikus 
Egyházközség részére nyújt, a jelenleg is zajló 
templomfelújításhoz. Két kis értékű ingatlan 
értékesítésének eredményéről is született dön-
tés az ülésen. Az ülés végén képviselői kérdés 
érkezett a 47-es számú főút, valamint a kerék-
párút berettyószentmártoni szakaszának felújí-
tása kapcsán. A válaszból kiderült, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt., akárcsak az önkormány-
zat március közepén kezdi el a munkákat, szo-
ros együttműködésben és nyár végére fog elké-
szülni a teljes szakasz. 

K.Zs.

Kezdődhet az Északi Ipari Park építése – üléseztek a képviselők

2020. március 1-től 
valamennyi építés-
ügyi hatáskör a me-
gyei kormányhivata-
lokhoz kerül át.

a településen élő 70. 
életévüket betöltött 
személyek jövede-
lemvizsgálat nélkül 
jogosultak lesznek 
a hulladékszállítási 
díjkedvezményre.

Az előterjesztés sze-
rint az évek óta szük-
séges karbantartási 
és felújítási munkák 
elvégzéséhez elenged-
hetetlen a lakbérek 
nagyobb mértékű e -
me lése.

ÖNKORMÁNYZAT2

Az Önkormányzat örömmel számol be arról, hogy 2020-tól a 70. élet-
évüket betöltött személyek jövedelemvizsgálat nélkül jogosultak a hul-
ladékszállítási díjkedvezményre Berettyóújfaluban.
Jogosult a támogatásra:
• az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él, 
továbbá a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek
• életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban élő időskorú-
ak járadékában részesülő személy,

ha az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik.
A 2020. március 31-ig benyújtott kérelmek esetében a jogosultság 
megállapítása 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal történik.
A támogatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, a fsz. 7. 
számú irodában (tel: 54/505-454) lehet igényelni erre rendszeresí-
tett nyomtatványon.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Változott az időseket érintő támogatás feltétele

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1918
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Ünnepélyes keretek között január 
31-én adták át azt a tíz helyszínt, 
amelyek a „Berettyóújfalu, az egész-
séges zöld város” címet viselő pro-
jekt keretében 700 millió forintból 
újultak meg. A 2014-2020-as ciklus-
ban ez volt a település legnagyobb 
összegű pályázata.
Berettyóújfalu életében ez volt a harmadik 
városrehabilitációs fejlesztés. A pályázat átfo-
gó célja a közösségi élet fejlesztése volt a helyi 
értékek megerősítésével. A programban mini-
mum 40%-nyi zöldfelület pótlást és felújítást 
kellett megvalósítani.
Az ünnepi alkalmon Dr. Vitányi István úgy 
fogalmazott, jelentős állomás ez Berettyóújfa-
lu életében. – Mi nemcsak szóban beszélünk 
arról, hogy klímavészhelyzet van, hanem te-
szünk is ellene, hisz sok zöldfelület újult meg 

a városban – mondta. Az országgyűlési képvi-
selő szerint ez a projekt hozzájárul a település 
népességmegtartó erejének növeléséhez.
Pajna Zoltán úgy véli, két célt szolgál az egész-
séges zöld város pályázat. – Az egyik, hogy a 
településen élők azt érezzék, a közvetlen kör-
nyezetükben is megtörténnek az életminőség 
javító beruházások. A másik, hogyan lehet azt 
elérni, hogy az emberek ne hagyják el a vidé-
ket. Fontos, legyenek olyan fejlesztések, me-
lyek azt mutatják, jó vidéken élni. Talán a jövő 
üzenetének ez a projekt az egyik legfontosabb 
eleme, miszerint akik ebben a közegben élnek, 
dolgoznak, úgy kelhetnek fel és fekhetnek le, 
hogy azt rendezett környezetben teszik – nyi-
latkozta a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés el-
nöke.
Muraközi István a legkomplexebb projektnek 
nevezte a zöld város pályázatot, hisz – ennek 
keretében – tíz helyszínen valósult meg beru-
házás a településen. A polgármester elmondta, 
figyelemmel kellett lenniük a parkokat haszná-
lók életkori sajátosságaira. Arról is szólt, fon-
tosnak tartották, hogy ne csak a projekt kere-
tein belül gondolkodjanak, hanem még többet 
tudjanak hozzátenni, így – néhány helyszínre 
– önkormányzati forrásból is vásároltak eleme-
ket. – Valamennyi felújítás azt a célt szolgálja, 
hogy egy többfunkciós közeget, olyan közös-
ségi tereket hozzunk létre, amely az itt élők 
életminőségét javítja. Ezen túl azt is biztosítani 
tudják, hogy Berettyóújfalu az elkövetkezendő 
évtizedekben egy lélekszámában gyarapodó 
város legyen. Ehhez hozzájárul még a gyors-
forgalmi úthálózat előrehaladása, valamint az 

iparterületek fejlesztése is, így a település egy 
fejlődési pályára tud állni – zárta gondolatait 
Muraközi István.
Az eredménykommunikációs könyvet De-
mény Zsolt pályázati referens mutatta be, aki 
ismertette a projekt keretében megvalósuló 
beruházásokat is. Fejlesztés a Népligetben, a 
Bajcsy-Zsilinszky-lakótelep parkjában, a Jó-
zsef Attila-lakótelep játszótéri és díszkutas 
parkjában, a Bessenyei-lakótelep parkjaiban, 
a Vörösmarty téren, valamint a Szerelempark-
ban történt. Felújították a sportcsarnok környé-
kén a Lehel és Madách utcákat, ezek mellett 
a Kabos Endre Városi Sportcsarnok épületét 
újították meg.
A zöld város „soft” elemeiről Lisztes Éva be-
szélt. A Berettyó Kulturális Központ igazga-
tóhelyettese elmondta, a pályázat részeként a 
közlekedésbiztonság és a közbiztonság javí-
tását segítő, egészségtudatosságra ösztönző 
rendezvényeket, sportnapokat, versenyeket 
szerveztek.
A programot a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
apróságainak műsora színesítette. Sz.M.

Január utolsó napján tartották a 
„Közigazgatási híd a román-magyar 
határmenti városok között” című 
projekt zárórendezvényét a városhá-
za nagytermében. 
Az öt települést (Berettyóújfalu, Szarvas, 
Élesd, Margitta, Sólyomkővár) magába fog-
laló pályázat összköltsége 362.500 euró volt, 
amely egyenlő arányban oszlott el a résztve-
vők között. 
A projekt legfontosabb célkitűzése a közigaz-
gatás minőségének fejlesztése, valamint a 21. 
századi technológiának való megfelelés volt. 
A fejlesztésre fordítható összeg 85%-a az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alapból került 
finanszírozásra, a többi állami támogatásból, 
illetve önerőből.
A projektzáró rendezvényen Muraközi István 
úgy fogalmazott, legfontosabb feladatuk az 
itt élők, a közjó szolgálata. – Az infrastruk-
turális fejlesztés, a konzultációs kampányok 
és konferenciák mellett az öt önkormányzat 

workshopokat tartott, ahol jó gyakorlatokat 
mutattunk be egymásnak. Sokat tanultunk 
egymástól, emellett személyes kapcsolatok is 
kialakultak – tette hozzá a polgármester.
Todoca Ioan polgármester elmondta, Élesden 
– a pályázat részeként – eszközbeszerzés va-
lósult meg. A projektnek köszönhetően Mar-
gitta számos lehetőséget kapott a fejlődésre 
– hangsúlyozta Botos Sándor polgármesteri 
tanácsadó. Sólyomkővár község polgármes-
tere, Lasak Benedek úgy fogalmazott, jó ta-
pasztalat volt számukra részt venni ebben a 
pályázatban, melynek keretében számos dol-
got tanultak egymástól. Szarvas városának 
ez volt az első határon túli projektje – tudtuk 
meg Prievaráné Mácsár Esztertől. A nem-
zetközi pénzügyi referens arról számolt be, a 
pályázaton elnyert pénzösszeget a tanácskozó 
hangosítására fordították a településen.
Vojtkó Ferenc, a SMAPP Támogató Kft. 
projektmenedzsere Berettyóújfalu megújult 
honlapját mutatta be. A weboldal többnyelvű, 
modern, reszponzív és akadálymentes.
A városháza nagytermében megvalósult fej-
lesztésekről Sólya László, a Városfejlesztési 
Iroda vezetője beszélt. A felújított helyiség-
ben új asztalokat és székeket, audiovizuális 
eszközöket helyeztek el, emellett szavazó-
rendszert is kiépítettek.
Az eseményen a pályázatban, illetve kivitele-
zésben résztvevőknek emléklappal és egy ki-
sebb ajándékkal köszönték meg a munkáját. 

Sz.M.

Átadták a zöld város projekt helyszíneit

72.500 euróból újultak meg közszolgál-
tatások a városban
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Intézményi gyermekétkeztetés 2019: A 2019. 
évi átlagos igénybevétel alapján, minden kor-
csoportot figyelembe véve az étkező gyerme-
kek/tanulók 49%-a volt ingyenes étkezésre 
jogosult, 19%-uk 50%-os kedvezményt vett 
igénybe, 32%-uk után pedig teljes térítési díjat 
fizettek a szülők.
A bölcsődés, óvodás korosztályban az ingye-
nes étkezők aránya 92%, mivel ebben a kor-
csoportban a 2015. szeptember 1-jétől érvényes 
törvénymódosítás eredményeképpen szélesebb 
kör veheti igénybe ezt a kedvezményt. 
A tavalyi évben 1440 gyermek/tanuló étkezésé-
ről gondoskodtunk. A hiányzások miatt az ét-
kező gyermekek átlagos létszáma 1313 fő volt.
Új eszközök: Az Unilever Magyarország Ke-
reskedelmi Kft. és a Közintézmények Szolgál-
tató Irodája 2017 januárjában eszköz kihelye-
zési megállapodást kötött, melynek keretében 
a Kft. a legnagyobb – napi 1200 adag ételt 
főző – konyhánk részére térítésmentesen ren-
delkezésére bocsátott egy nagyértékű, profesz-
szionális, elektromos kombi pároló készüléket. 
Munkatársaink örömmel használják azóta is ezt 
a légkeveréses sütő és a párolószekrényt ötvö-
ző, egészségesebb ételek készítésére alkalmas 
modern berendezést, melyet a napokban a Kft. 
térítésmentesen át is adott a KÖSZI részére, te-
hát már a város tulajdona.
Ugyanilyen konstrukció keretében rövidesen 
a Gyermekkert Tagóvoda épületében működő 
2. sz. Főzőkonyhánkra (Puskin u. 106.) érkezik 
egy 900 ezer Ft értékű nagykonyhai dagasztó-
gép, mely ott is lényegesen megkönnyíti a mun-
kát. Nagyon köszönjük a Kft. támogatását.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1917
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1916
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1916
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Bemutatták a Bihari Múzeum XXIV. 
Évkönyvét A Magyar Kultúra Ün-
nepe programsorozat részeként a 
Nadányi Zoltán Művelődési Házban. 
Az eseményt Török Péter, a múzeum vezető-
je nyitotta meg, aki elmondta, minden évben 
igyekeznek egy újabb kötetet megjelentetni, 
ezzel is gazdagítva a térség írott kulturális ér-
tékeit. 
A könyvet Nagy István a hajdúszoboszlói 
Bocskai István Múzeum muzeológusa mu-
tatta be. A történész rávilágított arra, a kötet 
nem csupán tudományos szempontból fontos, 
ugyanis az érdeklődők a beszámolók olvasása 

közben láthatják a kutatómunkát. Azt, hogy 
mivel foglalkoznak év közben a múzeum dol-
gozói a látogatási időn túl. A kötet szerkesztő-
je, Sándor Mária elmondta, hogyan épül fel a 
XXIV. Évkönyv. Nyolc tanulmány található a 
kötetben, ebből három a történelem témakö-
rében. Berettyóújfalu háziorvosi történetét, az 
iparosodást dolgozzák fel, illetve Török Péter 
írása is olvasható egy bihari alispánról. Nép-
rajzi témakörben a helyi szűrrátétes techniká-
val ismerkedhetünk. A forrásközlések sorát 
folytatták egy bihartordai háziasszony levele-
zésének bemutatásával, de helyet kaptak egy 
kevéssé ismert berettyóújfalui költő alkotásai, 
valamint egy bibliográfia is. Kállai Irén, a Be-

rettyó Kulturális 
Központ igazga-
tója beszámolót 
készített a múze-
um munkájáról, 
eseményeiről. Az 
évkönyvek azért 
fontosak, mert a legfrissebb kutatási eredmé-
nyeket tartalmazzák. 1974 óta folyamatosan 
jelennek meg ilyen kiadványok, jelenleg is ké-
szül a következő, amelyet várhatóan 2020-ban 
adnak ki. A művelődési ház Erdélyi Gábor ter-
mében megtartott rendezvény méltó nyitánya 
volt A magyar kultúra ünnepe berettyóújfalui 
programsorozatának. SKGy

Óvodai nevelésünk során az egész-
séges életmód alakítása kiemelt fon-
tosságú. Ez év januárjában minden 
óvodánk támogatást nyert az „Ovis 
labdaprogram” keretében. Nagy örö-
münkre megkaptuk a modern sport-
eszközöket tartalmazó egységcsoma-
gokat.
A program célja, hogy valamennyi óvodánk-
ban a kiváló sportszerek használatával a gyer-
mekek örömmel vegyenek részt a változatos 
mozgásos játékokban, amellyel később kiala-
kul igényük a rendszeres testmozgásra, a moz-
gás gazdag életmódra.
Számunkra fontos a gyermekek jó közérzete, 

ezért igyekszünk színes, örömteli óvodai éle-
tet biztosítani. Az új labdákkal, focikapukkal, 
bójakészletekkel, edzőszettekkel, mezekkel 
még sokszínűbbé tudjuk tenni a játékos te-
vékenységeket, mely elősegíti a gyermekek 
harmonikus, összerendezett mozgásfejlődését.
Óvodapedagógusaink magas színvonalú szak-
mai munkája biztosíték arra, hogy óvodása-
ink nevelése és fejlesztése optimális legyen. 
Gyermekszerető dolgozóink nyitottak az új 
dolgokra, és töretlen lelkesedéssel vesznek 
részt a gyermekek testi fejlődésében, a sok-
oldalú mozgás kielégítésében, az egészséges 
személyiségfejlesztésben.
A mozgás a gyermekek természetes igénye, 
amely elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szo-

ciális fejlődést, ezért minden nap biztosítjuk 
annak lehetőségét.
Napjainkra változatos tornaszerekkel, Ayres 
terápiás és mozgáskotta eszközökkel is felsze-
relt intézményeink maximálisan biztosítják az 
óvodás korosztály mozgásigényének kielégí-
tését.
 Tóth Klára intézményvezető

A Gróf Tisza István Kórház adott 
helyet a Bihar és Hajdú-Bihar me-
gyei önkormányzatok és kórhá-
zak által közösen beadott határon 
átnyúló ROHU-449 egészségügyi 
projekt magyarországi nyitókonfe-
renciájának. 
Az együttműködési program keretében az 
egészségügyi szolgáltatásokat és az ezekhez 
való hozzáférést, illetve a sürgősségi esetekkel 
kapcsolatos orvosi beavatkozások fejlesztését 
valósítják meg az elnyert mintegy tízmillió eu-
rós támogatásból.

A kórház mozgásszervi rehabilitációs fejlesz-
tést valósít meg több mint nyolcszázhúszezer 
eurós forrásból. A Bihar Termálliget fejlesz-
téséhez az önkormányzat mintegy 190 millió 
forintos önerőt is biztosít, hogy olyan rehabi-
litációs központot tudjanak létrehozni, amely 
csökkenti az osztály jelenlegi túlterheltségét. 
Dr. Muraközi Zoltán, a kórház főigazgatója 
elmondta, amint elkészül az új egység az intéz-
mény rehabilitációs osztályának teljes járóbeteg 
ellátását ki tudják helyezni a strand területére, 
ahol az új eszközökkel, új kezelési módokkal 
is állnak a betegek rendelkezésére. Természe-
tesen a fejlesztésekkel egyidőben a dolgozói 
létszámot is növelni tudják majd. A fürdőben 
elérhető lesz gyógyvizes medence, iszappa-
kolás, extenziós (nyújtó) kezelés, súlyfürdő, 
szénsavasfürdő, szén-dioxid gyógygázfürdő, 
lézerkezelés, valamint a mozgássérültek ellá-
tása is. A Böszörményi Nagy Géza teremben 
megtartott konferencián pályázati partnerként 
részt vett Nagyvárad, Margitta, Élesd, Belé-
nyes, a Nagyváradi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem, a Crişana Katasztrófavédelmi 

Felügyelőség képviselője és a Bihar megyei 
Salvamont Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat 
vezetője. Szabó József megyemenedzser a Bi-
har Megyei Tanács képviseletében jelent meg 
a rendezvényen. Mint említette, ennyi partner-
rel eddig még senki nem adott le határmenti 
pályázatot, éppen ezért ez az egyik legbonyo-
lultabb projekt a RO-HU programban. Elmon-
dása szerint a határon túli kórházak jelentős 
lemaradásban vannak az itteniekhez képest, 
ezért nagyobb fejlesztésre lenne szükségük a 
korszerű ellátás biztosításához. A tervek sze-
rint az eszközbeszerzéseken kívül létrehoznak 
egy úgynevezett telemedicina-rendszert, amely 
lehetőséget ad az egészségügyi intézmények-
ben dolgozó orvosok szakmai konzultációjára. 
Ez a rendszer azért is fontos, mert a résztvevő 
kórházakon kívül a Bihar-hegységben talál-
ható Biharfüreden és a Pádis-fennsíkon épülő 
két hegyimentő központ is be lesz kötve, így 
a sérülések sürgősségi ellátását már a hegyen 
el tudják kezdeni. A nyitókonferencián számos 
prezentáción keresztül ismertették a projekt 
részleteit.  SKGy

Bemutatták a Bihari Múzeum XXIV. Évkönyvét

Ovis labdaprogram a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében

Egészségügyi fejlesztések határon 
innen és túl 
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A rendezvényen Bónácz János, Berettyóúj-
falu alpolgármestere köszöntötte a résztve-
vőket, majd a város jövőjéről szóló prezen-
tációja után egy sajtótájékoztató keretében 
beszélt a projektről.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1914
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1908
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Több mint hatszáz érdeklődő gyűlt 
össze a Kabos Endre Városi Sport-
csarnokban, hogy meghallgassák a 
bükki füvesember tanácsait. Gyuri 
bácsi a legismertebb képviselője a 
népgyógyászatnak. 
1934-ben az akkori Sajókazinc javasasz-
szonya keresett valakit, akinek átadhatja azt 
a tudást, amit az őseitől örökölt. Választása 
természetkedvelő unokájára esett, akit ma 
mindenki a bükki füvesemberként emleget, 
és bárki bajára tud mondani legalább egy 
gyógynövényt. Előadásainak legfőbb cél-
ja, hogy minél több embernek adja át nagy-
mamájától szerzett tudását. Emlékeztetett 
arra, hogy a gyógyszerek megjelenése előtt 
a gyógynövényeket használták az orvosok a 

gyógyításra. Gyuri bácsi felhívta a figyelmet 
a vegyszerek okozta veszélyekre és napja-
ink népbetegségeire, melyek nem ragályo-
sak, mégis járványszerűen terjednek, ilyen a 
magasvérnyomás, a cukorbetegség, a rák és 
egy tüdőbetegség, a COPD. 1980-tól az em-
beriség kipusztulása megállíthatatlan a vegyi 
anyagok miatt. Egy kutatóorvos könyvéből 
példaként a krumplibogár elleni DDT-t hoz-
ta fel, ami közel négyszáz év alatt bomlik le, 
steril lesz a férfi és a nő is tőle. Megemlített 
néhány különösen magas hatóanyag tartalmú 
növényt, melyeket a gyógyításban is alkal-
maznak. Ilyen a galagonya, a diólevél, és a 
kínaiaknál használatos egynyári üröm, ami a 
malária, a Lyme-kór és számos rák gyógyítá-
sára alkalmas. A 91 esztendős Gyuri bácsi el-
mondása szerint már kétszer is legyőzte a rá-
kot a gyógynövények segítségével. Elárulta a 

hosszú, egészséges élet titka a megelőzésben 
és a stresszmentes mindennapokban rejlik. 
Beszélt a prevencióról és a gyógynövények 
kúraszerű alkalmazásáról is. Az előadás vé-
gén néhány érdeklődőnek személyesen adott 
tanácsot a munkásságával számos kitüntetést 
kiérdemlő füvesember. Az előadása meg-
nézhető a Berettyó Televízióban. SKGy

Kétszáztizenhat galamb érkezett a 
közel negyven éves galambkiállí-
tásra a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház színháztermébe, ahol a gazdák 
bemutathatták fiatal állataikat is.
Dobai Imre a Berettyóújfalui Kisállatte-
nyésztők Egyesületének elnöke hangsú-
lyozta, ez a szépségverseny gyakorlatilag az 
éves munkájuknak a megmérettetése, mert 
ilyenkor mutatják be a fiatal madarakat.        
A bírálatnak szigorú szabályai vannak, min-
den egyes fajtának van egy pontos leírása, 
amihez a kiállított egyedeket viszonyítják. 
Vizsgálják például a madár alakját, fejé-
nek tartását, tollazatát, a lábát, csőrét, szem 
színét, szemhéját. A szervezőknek előre 
tudniuk kell, hányféle galamb érkezik a ver-
senyre, mert minden fajtához külön bírálót 
szükséges hívni, aki összesen ötven egyedet 
véleményezhet. Horváth György a Magyar 
Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetségének főbírálója elmondta, öröm 

számára ezen a kiállításon dolgozni, hiszen 
évről évre jobb minőséggel találkozik, ezek 
a példányok akár országos viszonylatban is 
megállnák a helyüket. Az óriásposta, a king, 
a mondain mellett idén is láthattunk számos 
különleges szárnyast ilyen például a kakasdi 
székely begyes, a dudoros posta vagy éppen 
az alföldi buga. A huszonnyolc környékbeli 
tenyésztő madarait több kategóriában érté-
kelték. A tenyésztői verseny győztese Dobai 
Imre lett, második helyezést ért el Kovács 
Imre, a harmadik helyen pedig Székely Sán-
dor végzett. A Lakatos Vince emlékkupát 
Simon Barnabásnak ítélték oda. SKGy

Teltházas előadást tartott a bükki füvesember

Több mint kétszáz galamb a művelő-
dési házban
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„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES ZÖLD VÁROS”
Befejeződött Berettyóújfalu III. városrehabilitációs fejlesztése
A „Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros” című TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016 azonosító-
számú projekt bő egy év során, a Széchenyi 2020 program keretében 700 millió Ft-os 
támogatással valósult meg.
A fejlesztés 10 helyszínt foglal magába, melyeknek kiemelet területe a városközpont 
zöldövezeteinek rekonstrukciója volt, továbbá aktív rekreációs területek kialakítá-
sa és fejlesztése, többek között tanösvények, futópálya, szabadtéri kondipark, 
játszóterek, sétány, illetve kerékpártároló kialakításával. 
A projektről bővebb információt a https://www.berettyoujfalu.hu/ oldalon olvas-
hatnak. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Teltház előtt léptek színpadra az újévi 
operettgála idei fellépői a művelődési 
házban. A január 17-ei alkalmon Jenei 
Gábort, a Madách Színház színművészét, 
Pohly Boglárkát, a European Operett tár-
sulat szubrettjét, Simon Boglárkát, a Ma-
dách Színház színművésznőjét, valamint 
Csere Lászlót, a Budapesti Operettszín-
ház Jászai Mari-díjas művészét láthatta 
és hallhatta a közönség. Az esten Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő és Ro-
bert Stolz dalai csendültek fel.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1915
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1906
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Huszadik alkalommal ünnepelte 
Berettyóújfalu Nagyváraddal kö-
zösen a magyar kultúra napját. 
Ehhez a nem mindennapi kezdemé-
nyezéshez csatlakozott öt esztendeje 
Debrecen és Margitta is.

Egy nemzetben gondolkodás
A január 21-ei gálaesten Biró Rozália úgy fo-
galmazott, csak rajtunk áll, mennyire tudunk 
egy nemzetben gondolkodni. – Csak rajtunk 
áll, mennyire tudjuk a mindennapjainkban 
megbecsülni azt, amit nagyjaink ránk hagy-
tak. És nem csupán nagyjaink, mert kultúránk 
nemcsak nagyjaink csillogásából, hihetetlen 
eredményeiből, ránk hagyott értékeiből áll, 
hanem azokból az apró gyöngyszemekből, 
amelyet valamennyien letettek a múltban 
nemzetünk asztalára. Ha méltók szeretnénk 
lenni hozzájuk, akkor kell, hogy legyen bá-
torságunk, felelősségtudatunk, elkötelezettsé-
günk a mában – mondta. A Bihar megyei par-
lamenti képviselő azzal folytatta, hisz abban, 
egyikünk sem kevés ahhoz, hogy felvállalja 
azt a feladatot, amit a gondviselés rábízott. – 
Hogy ott, ahol született, ahol helyt kell állnia, 
tegyen azért, hogy gyarapodjon magyar kul-
túránk. Egyikőnk sem kevés ehhez, hiszen 
nemcsak a nagy tettek, alkotások, gondolatok 
azok, amik a kultúrát alkotják. A mindennapi 
helytállásunk, tenni akarásunk is, ami lehet, 
hogy keveset bár, de ír abba a könyvbe, amibe 
nemzetünk kultúrája íródik, és remélhetőleg 
sok-sok ezer éven keresztül íródni fog még.

Felbecsülhetetlen értékek
Demian Zsolt gondolatait azzal kezdte, ne-
künk, magyaroknak évezredes gyökereink, 

hagyományaink, nemzeti tudatunk, szelle-
mi és tárgyi értékeink vannak. Az RMDSZ 
Margitta körzeti szervezetének elnöke szerint 
kultúránk az évszázadok során rendkívül szí-
nes és változatos lett. – Büszkén mondhatjuk, 
kultúránk bármelyik szeletét ha feltárjuk, 
megszámlálhatatlan és megunhatatlan. Lehet 
az zene, tánc, irodalom, művészet, építészet, 
történelem, és még sorolhatnám. Nem szabad 
egy pillanatra sem feladnunk több mint ezer 
éves kultúránkat, hisz ennek megélése a ga-
rancia arra, hogy fennmaradunk – tette hozzá. 
Demian Zsolt úgy véli, kultúránk több fronton 
is veszélyeztetve van az anyaország határain 
belül és kívül egyaránt, ezért van még dolog 
bőven, amin dolgoznunk kell. Köszöntőjét az-
zal zárta, legyünk büszkék kulturális értéke-
inkre, hagyományainkra, hisz felbecsülhetet-
len értékekről van szó.

Visszatekintés és helyzetelemzés
Muraközi István elsőként a 2020-as év kerek 
évfordulóiról tett említést. – Száz évvel ez-
előtt Európa hatalmasai úgy döntöttek, hogy 
mi, akik évezredes hagyományok szerint egy 
nemzethez, egy országhoz tartoztunk, és 
ugyan abban a vármegyében éltünk, egyik nap-
ról a másikra egy új országhatár két különbö-
ző oldalán találjuk magunkat. Sok nehézség, 
lemondás és veszteség után azonban három 
évtizeddel ezelőtt megdőltek a kelet-európai 
elnyomó rendszerek. Mi is újra egymásra ta-
lálhattunk a határ két oldalán. Berettyóújfalu 
és Margitta, a két Berettyó-parti város között 
tizenöt éve köttetett meg a hivatalos testvér-
városi kapcsolat. Városaink, közösségeink – 
egyenként és együttesen is – komoly lépéseket 
tettek a megmaradásért, a gyarapodásért. A 
Magyar Országgyűlés határozatba foglalta, 
hogy 2020 legyen a nemzeti összetartozás éve. 
Mi itt, Berettyóújfaluban is meghirdettük a 
magunk emlékévét. Emlékezve és emlékeztet-
ve a trianoni döntésre, annak következményei-
re, példaként magunk elé állítva azokat a helyi 
elöljárókat, polgárokat, akik az összetartozás 
és a fennmaradás ügyéért igen sokat tettek. A 
nagyváradi Erdélyi Gábor Berettyóújfalu éle-
tének meghatározó alakítója lett. Formálója és 

megalapozója volt mindannak, amit a magyar 
kultúra napjának előestéjén városunkban ün-
nepelhetünk. Az ő élete pedig jól szimbolizál-
ja a teljes 20. századunkat – mondta városunk 
polgármestere, aki szerint egy-egy évforduló 
mindig jó alkalom a visszatekintésre és a hely-
zetelemzésre. – Megállapítani mindig ugyan-
azt tudjuk: a közösség kovászai és útmutató 
személyiségei minden nehéz időben fenntar-
tották a maradandó értéket, örökséget, egyút-
tal felelősséget hagyva hátra. Vélt vagy valós 
sérelmeink hangoztatása helyett kövessük az ő 
példájukat.

Átadták az Erdélyi Gábor-díjat
A magyar kultúra napja alkalmából Berettyó-
újfalu Képviselő-testülete háromévente ítéli 
oda az Erdélyi Gábor-díjat. A kitüntetés annak 
a személynek adományozható, aki tevékeny-
ségével a város kulturális életét gazdagította, 
vagy a közművelődés területén szolgálta, szol-
gálja az itt élőket. Az elismerést ebben az év-
ben Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház vezetője vehette át.
A gálaesten nyitották meg hivatalosan a Tria-
non- és az Erdélyi Gábor-emlékévet. Az egy-
kori pedagógus 100 évvel ezelőtt született. Az 
est kulturális műsorszámait az ő munkájának 
adózva állították össze. Színpadra lépett az If-
júsági Fúvószenekar, Tóth Gyula, Erdélyi Gá-
bor egykori tanítványa, a Debreceni Egyetem 
Monteverdi Énekkara, valamint Kokas Károly 
és Kokas Erzsébet, akik Tiszapéterfalváról ér-
keztek. Sz.M.

„Az igazi műveltség fellendíti a gazdasági életet és gazdagságot teremt...” 

Gálaest a magyar kultúra ünnepén

A Tibor Ernő Galéria egyik legtermékenyebb 
alkotója elmondta, erre a kiállítására a magyar 
kultúrával kapcsolatos alkotásokat válogatott 

össze, emellett nagyváradi, margittai, vala-

mint berettyóújfalui vonatkozású képeket is 

láthatunk a falakon. Munkáiban nem csupán 

a tájak elevenednek meg, hanem a néphagyo-

mányok is. Különböző technikákat alkalmaz, 

szereti a vízfestéket, a pasztellt, a garfikát, az 

akrilt, és az olajképeket is. A moziba 2016-tól 

készült vászon festményeket hozott magával. 

A fotógráfusként szintén tevékenykedő mű-

vésznek decemberben volt egy önálló fotóki-

állítása Nagyváradon. A tárlat február 28-áig 

tekinthető meg a Mozi Galériában. SKGy

Három város a Mozi Galériában
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Kokas Károly és Kokas Erzsébet

a Debreceni Egyetem Monteverdi Énekkara

Petru Dalma előadóművész énekével kezdődött Bánházi Gyöngyi festőmű-
vész kiállítása, melyet A Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat ré-
szeként Gavrucza Tibor, ny. református esperes-lelkipásztor nyitott meg.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1912
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1912
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1910
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Lisztes Éva tősgyökeres berettyóújfalui csa-
ládban született, majd 3-as iskolásként Erdélyi 
Gábor tanítványai közé tartozott. Az iskolai 
órák, szakkörök és a Bihar Néptáncegyüttes-
ben töltött évek meghatározták pályaválasz-
tását, sőt, mai munkáját is. Az akkori nevén 
Zalka Máté Szakközépiskolában óvónőként 
végzett, majd 1989-ben Debrecenben tanítói 
oklevelet szerzett. Ezt követően szinte azonnal 
Berettyóújfalu művelődési központjába került, 
így három évtizede dolgozik a közművelődés 
területén. Először a gyermekprogramok felelő-
se volt, a játszóházaktól az óvodás képzőművé-
szeti körig, a pedagógusok továbbképzésétől a 
nagykereki hajdútáborig számos módon járult 
hozzá a legkisebbek kulturális neveléséhez. 
Ezután tevékenysége egyre teljesebb lett. A vá-
rosi nagyrendezvények és a különböző közös-
ségi, művelődési formák szervezése egyaránt 
beletartozott. Irányította a művelődési központ 
felnőttképzési tevékenységét, és a Berettyó 
Filmszínház üzemvezetője is volt. Még az in-
tézmény keretei között kezdtek hozzá munka-
társaival a Bihari Népfőiskola létrehozásához, 
mely azóta önálló és időtálló szervezetté nőtte 
ki magát. Ma pedig a város közművelődési fel-
adatellátásának hivatalos szereplője is. Lisztes 
Éva e szervezetnek alapító tagja, 2009-től tit-

kára, majd 2014 óta az elnöke. 2016-ban lett 
az akkor létrejövő Berettyó Kulturális Köz-
pont igazgatóhelyettese, az intézményen belül 
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a Makk 
Kálmán Mozi vezetője. Kiváló forrásteremtő 
képességének egyik jelentős példája, hogy az 
intézmény és a város egy új kulturális színtér-
rel gazdagodhatott a Bodorka NépmesePont 
létrehozása által. Az elmúlt három évtizedben 
számos hagyományossá vált szakmai program 
és rendezvény elindítója. Sikerrel tudja az ak-
tuális jogszabályi és pénzügyi lehetőségekből 
kihozni a legtöbb eredményt, és mindig szem 
előtt tartja a hiteles tartalmat. Emeljük ki, hogy 
ő volt a javaslattevő az Erdélyi Gábor terem 
elnevezésében, mely aztán mintául szolgált a 
későbbi névadásokhoz. Munkával és a pályá-
zati programokba történő bevonással támogatja 
a város, sőt, a térség köznevelési és kulturális 
intézményeit, művészeti csoportjait. A legelső 
időszaktól aktív részese és formálója Berettyó-
újfalu határon túli kulturális kapcsolatépítésé-
nek, a bihari civil szervezetek közös tevékeny-
ségének. Többek között az ő nevéhez fűződik 
az első Bihari Folkfesztivál megszervezése, 
melynek keretében a Bihar és a Nagyvárad 
Táncegyüttesek egy közös koreográfiát is szín-
padra állítottak. Mindezek elismeréseként ve-

hette át 2009-ben a Bihar Kultúrájáért érmet. 
Ugyancsak jelentős része volt a Berettyóújfa-
lu és Székelylengyelfalva közötti kapcsolatok 
kialakításában. Lisztes Éva a több lábon állás 
és az egész életen át tartó tanulás jeles példája. 
Munkahelyi és civil tevékenysége mellett több 
mint tíz éve működteti sikeresen saját autósis-
koláját, első számú hivatásához kapcsolódóan 
pedig ma is tanul. 2002-ben szerzett kulturális 
menedzseri szakképesítést, jelenleg pedig a 
Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és 
Humán Tanulmányok Tanszékének első éves 
hallgatója. Szerteágazó tevékenysége, szak-
mai felkészültsége és a város közössége iránti 
elkötelezettsége minden szempontból méltóvá 
teszik Erdélyi Gábor örökségéhez.

„Az agyag és én” címmel nyílt ki-
állítása Magyar Zita fazekas népi 
iparművésznek a magyar kultúra 
ünnepe rendezvénysorozat kereté-
ben január 21-én.
A művelődési ház Bihar Vármegye Képga-
lériájában megtartott alkalmon Kolozsvári 
István a kiállító Magyar Zita sokoldalúságát, 
finomszemcsés egyéniségét emelte ki meg-
nyitójában. „Te magad már tudod, mennyi 
munka van a mögött, hogy valaki elnyerje a 
népi iparművész címet, a Népművészet Ifjú 
Mestere kitüntetést, vagy bármiféle alkotói 
pályázatot, nívódíjat. De ezt a tudást és ta-
pasztalatot nem zárod magadba, hanem jó 

szívvel adod át mindazoknak, akik ebbe az 
irányba tartanak. Ahogy te is megkaptad ezt 
annak idején többek között Pálné Rózától, 
és építgetted be abba a szakmai pályafutás-
ba, amelynek lenyomatai szinte kronológiai 
rendben sorakoznak most a falakon.” (…) 
„Ezek mutatják azt a sokoldalúságot, azt a 
finomszemcsés egyéniséget, ami az elmúlt 
nem sok időben kialakult benned és általad” 
– mondta a Bihari Népművészeti Egyesület 
elnöke, aki szerint Magyar Zita a lehető leg-
jobb utat választotta. – Lába nyomába már 
eddig is sokan beleléptek, és még biztosan 
nagyon sokan teszik ezt ezután is – zárta gon-
dolatait Kolozsvári István.
„Gyerekkorom óta az alkotás a lételemem. 
Mindig is keramikus szerettem volna lenni” 
– vallja a fazekas népi iparművész Magyar 
Zita. A Népművészet Ifjú Mestere a tárlat-
megnyitón úgy fogalmazott: lelket melenge-
tő számára, hogy a magyar kultúra ünnepe 
keretében állíthat ki. – Húsz évvel ezelőtt – 
mikor elkezdtem a fazekasságot – elsőként 
barcasági kerámiákat készítettem. A követ-
kező állomás az úgynevezett hódmezővá-
sárhelyi ihletésű zöld rátétes, áttört díszítésű 
tárgyak voltak. Aztán beleszerettem a kerá-
mia képekbe, nemrég pedig címereket is ké-
szítettem megrendelésre, amiket szintén lehet 
látni a galériában – beszélt munkáiról. Ma-
gyar Zita a kiállítás címe kapcsán elmondta, 
úgy érzi, húsz év után kezd egy kicsit bi-
zalmi kapcsolata lenni az agyaggal és a többi 
anyaggal, de ennek az útnak még nagyon az 
elején jár.
Az alkalmat Turzó Boglárka és Magyari 
Anna éneke színesítette. A tárlat február 28-
ig tekinthető meg. Sz.M.

Lisztes Éva kapta az Erdélyi Gábor-díjat

Az agyag és én
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Házi gyermekorvosi praxis be-
töltésére
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki berettyóújfalui 
090095005. számú házi gyermekorvosi praxis 
vállalkozási formában történő működtetése te-
rületi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjú-
ság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfa-
lui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 
éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, 
mely körzet 0-14 éves korú lakosságának szá-
ma 622 fő. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi 
feladatok vonatkozásában – külön megállapo-
dás alapján – 733 fő (óvodás és általános isko-
lás gyermekek) ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő

(4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.)
Gyermekorvosi Rendelő

(4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 5/C.)
A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 20.
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 
Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
A nyertes pályázó részére Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata ingyenes bérleti jogviszony 
létesítésével összkomfortos szolgálati lakást 
ajánl fel (Berettyóújfalu, Bessenyei lakótelep 
1. IV/13.).
A pályázati feltételek, a pályázathoz csato-
landó dokumentumok, a pályázat elbírálásá-
nak határideje és egyéb részletek a pályázati 
felhívásban megtalálhatóak, amely Berettyó-
újfalu Város honlapján megtekinthető.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1909
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„A Magyar Írók Szövetsége mély fájdalom-
mal jelenti, hogy Nadányi Zoltán költő 
(…) [1955.] február 2-án elhunyt. A Szö-
vetség az elhunytat saját halottjának te-
kinti. (…)
A költő, kinek rokonszenves, szerény sze-
mélyét nem látjuk többé,(…) 
figyelemre méltó utat tett 
meg művészként s emberként 
egyaránt.
Pátriájában, Biharban csa-
ládja a megyei dzsentriré-
teghez számított: a nagy-
váradi jogakadémiát végezte 
el, s úgy látszott, megteszi 
majd ő is az utat, mely a 
régi Magyarországon az egy-
re magasabb fizetési osztá-
lyok kaptatóival az ő szá-
mára is kínálkozott. Hanem 
a váradijogász költő volt, 

s újságíró lett, egy darabig Budapesten 
is, de leginkább Váradon, míg el nem bújt 
a bihari Bakonszegen, ahonnan csak 1926-
ban került elő újra, mikor Bihar megye 
főlevéltárosa lett. 1914-től 1935-ig négy 
verseskönyve és egy „Szegény ember nap-
lója” című prózai kötete jelent meg; Az 
ajtó című darabját 1931-ben a budapesti 
Magyar Színház adta elő (…)
…felfigyelt rá kritikai munkássága rendjén 
Tóth Árpád, Kosztolányi, majd Karinthy is 

(…) … verseinek formai tö-
kélye, virtuóz játékossága, 
már-már sanszon-könnyedségű 
tánca egyre több irónikus, 
itt-ott Heinére emlékeztető 
figurába szökkent, s ez a sa-
játosság, fejlődő művészet 
egy-egy hosszabb vállalko-
zásában költészetünket igaz 
értékkel ajándékozta meg. 
Ilyen volt az a ciklusa, 
mely már annak idején egy 
Piripócs nevű jelképes falun 
dokumentálta kemény társada-
lombírálatát (…)

…amire kivételes formakultúrája, sajá-
tos képessége valósággal predesztinálta: 
egyik buzgó és hasznos munkásává lett az 
utóbbi években felvirágzó verses műfordí-
tás-művészetünknek. Heinét, Johannes R. 
Bechert fordított különös kedvvel; nevé-
vel számos reprezentatív műfordítás-an-
tológiánkban találkozunk (…)
S akik közelebbről ismerték, írótársai, 
barátai szívből meggyászolják halk, ked-
ves, könnyen meghatódó, csupa emberség 
személyét, hallgatagon, amint aranykere-
tes szemüvege mögül figyelmesen követte 
Írószövetségünk vitáit arról, ami az éle-
te volt, s aminek neve: magyar irodalmi 
költészet, magyar irodalom.”

(Megjelent: Magyar Nemzet 1955. február 4-5. 
oldal)

A „bihari trubadúrra”, a 65 esztendeje 
elhunyt költőre, újságíróra emlékezve a 
következő hónapok lapszámaiban a Berety-
tyóújfaluban 1927-1938 között megjelent 
hetilap, a Bihar hasábjain közölt írásaiból 
válogatunk.

Dr. Krajczárné Sándor Mária

Idén ünnepli harmincadik születésnap-
ját a Bihari Hírlap. Ebből az alkalomból 
induló új rovatunkban szemezgetünk 
a régebbi lapszámok hasábjai között. 
Olyan írásokat, fényképeket, tábláza-
tokat, cikkeket idézünk fel városunk 
újságjának archívumából, melyek ér-
dekesek vagy napjaink aktualitásához 
kötődnek. Az 1991-től megjelenő hírlap 
cikkei között olvasóink is böngészhetnek 
a www.biharihirlap.hu oldalunkon. Ro-
vatunk első részében a magyar kultúra 
ünnepéhez kapcsolódunk, azt a pillana-
tot elevenítjük fel, amikor először adták 
át az Erdélyi Gábor-díjat.
A magyar kultúra napja
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ minden 
évben nívós eseményekkel emlékezik meg a 
nem pirosbetűs, de szellemiségünket tekintve 
jelentős ünnepünkről, a magyar kultúra napjá-
ról. Az idén már az ünnep előtti nap délutánján 

és estéjén gyülekezhettek a kultúra barátai a 
művelődés intézményben. Először kerekasztal-
beszélgetésre került sor „a regionalitás kultu-
rális értékei” címmel, ahol Koczokné Boruzs 
Judit, a Megyei Népfőiskolai Tanács titkára 
vezette a vitát. Beszélgető partnerei Baranyi 
Béla, a történelemtudományok kandidátusa és 
Bakó Endre publicista, irodalomtörténész vol-
tak. Majd meghitt pillanatok tanúi lehettek a 
jelenlévők: átadták az Arany Katedra-, és az Er-
délyi Gábor-díjakat, valamint az Alföld 2000. 
elnevezésű novellapályázat elismeréseit. A 
napot Szarka Csilla festőművész kiállításának 
megnyitója zárta. (…) Balláné Veres Ilona al-
polgármester mondta el, hogy a város képvise-
lő- testülete tavaly ősszel döntött kulturális díj 
alapításáról. Nevét egy mindenki által tisztelt, 
kiváló tanárembertől kapta, Erdélyi Gáborról, 
aki számtalan tevékenysége mellett szervező-
je volt a múzeum és a zeneiskola alapításának. 
Sajnos már csak posztumusz díjként ítélhették 
oda Oberhauser Lászlónak, a Bihari vers- és 
prózamondó verseny létrehívójának, a Bihari 
Irodalmi Társaság titkárának. Az elismerést 

Oberhauser Lászlóné Sápi Józseftől, a kultu-
rális bizottság elnökétől vehette át. A plakett 
egy példányát kapta Erdélyi Gábor özvegye. (A 
művészi munkát Kurucz Imre szobrászművész 
készítette.)
A Kulturális Minisztérium Arany Katedra-díját 
az Eötvös József Szakképző Intézet nyugalma-
zott tanára, Portörő Miklósné vehette át 38 éves 
pályafutása elismeréseként, melyet szintén Sápi 
József adott át. A millennium tiszteletére a múlt 
év tavaszán a Berettyóújfalu Városért Közala-
pítvány novellapályázatot hirdetett meg Alföld 
2000. néven. Kocsis Csaba, a közalapítvány el-
nöke elmondta, hogy 36 jeligés pályázatot bírált 
el a Bényei József vezette zsűri. A művekben 
a magyar vidék alapvető gondjai elevenedtek 
meg: a földhöz való viszony, a munkanélküli-
ség, a morális válság, az életforma konfliktusai, 
az idősek helyzete. A díjazottak a következők 
voltak: „Barnabás” jeligével Polgár András író 
Budapestről a Kicsi fiút nagy futása című no-
vellájával, A toronyház című munka szerzője, 
Pusztai Virág könyvtáros Hajdúszoboszlóról, A 
birtokos című pályamunka írója, Szabó Lajos 
pedagógus Kisújszállásról. (…)
(Megjelent: Bihari Hírlap 2000. X. évfolyam 2. 
szám 1. oldal írta: Harasztosi Csaba)

A Berettyó Cápák SE új tagja, Lukács Dori-
na remekül indítva szenior úszókarrierjét 50 
gyorson, 50 mellen és 50 háton is második he-
lyezést ért el a január 18-ai szentesi országos 
bajnokságon. Bede Zoltán hosszú idő után 
tért vissza a versenyúszáshoz, ki is próbálta 
magát mind a négy úszásnemből, ezzel kiér-
demelve a szenior úszás 50. évének emlékére 
készült érmet. Csörsz Gergely – emlékérme 
mellé – szerzett egy ezüstérmet 200 méter 
háton. Vigh András 200 méter háton kor-
osztálya harmadik helyezettje lett. A Bányai 
Tímea, Lukács Dorina, Bede Zoltán és Vigh 
András összeállításban felálló 4x100 mix ve-

gyes váltó a negyedik helyezést érte el.
Időközben kihirdetésre került a 2019-es év 
MSZÚOSZ által kiírt pontverseny eredménye, 
melyben a Berettyó Cápák SE a 36. helyen zárt 
az 56 regisztrált csapatból. Összesen hat ver-
senyhelyszínen képviseltette magát a csapat, 
ahol 73 dobogós helyezés született, 25 arany-, 
27 ezüst- és 21 bronzérem. A legtöbb dobogós 
helyezéssel Csörsz Gergely büszkélkedhet, aki 
34 érmet szerzett az idényben. A tavalyi évben 
csapatunk legkiemelkedőbb eredményét Tímár 
Krisztina érte el, aki országos bajnoki címet 
szerzett 200 méter mellúszásban.

Bihari Hírlap 30 – Erről is írtunk…

Évindító szenior országos bajnokság

MOZAIK8

AZT ÍRTA AZ ÚJSÁG… 
65 esztendeje.
Nadányi Zoltán 1892–1955
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Augusztus első hetében tartottuk hagyomá-
nyos utánpótlás táborunkat. A tábort tobor-
zás céljából az idei szezonban indítani kívánt 
U10-U11-es korosztálynak hirdettük meg, szi-
vacskézilabdásaink a tavaszi időszakban kap-
csolódnak be a kisiskolás bajnokságba.
A 2019/2020-as évadban 12 csapatunkból 10 
utánpótlás csapat. Az utánpótlás korú játéko-
sokkal hat edző foglalkozik, személycserék 
idén is történtek. Az edzők munkáját idén is 
szakfelügyelő segíti, illetve felügyeli. 132 
utánpótlás korú játékossal jelenleg a megyé-
ben a harmadik legnagyobb utánpótlás bázis-
sal rendelkező egyesület vagyunk, a megyé-
ben lévő egyesületek között mindössze négy 
olyan van, akik mindkét nemben versenyeztet-
nek csapatot, itt jelenleg – a létszámot tekintve 
– a második helyen állunk.
Január 19-én immár második alkalommal ren-
deztük meg utánpótlás tornánkat, a II. Tama 
Kupát az U13-as korosztály számára. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a Tama Hungary 
Kft. támogatását, Győrfi Sándor ügyvezető 
igazgató és Praczuné Mózes Rita segítségét, 

hogy ez a színvonalas torna ismét megvaló-
sulhatott.
Köszönjük a szülők odaadó támogatását, mely-
lyel lehetővé teszik, hogy 
gyermekük egyesületünk-
ben kézilabdázhasson. 
Támogatóinkkal folyama-
tosan tartjuk a kapcsolatot, 
köszönjük támogatásukat.
Közelgő eseményeink:
Február 13. csütörtök: 
U10-es korosztály szá-
mára, a 2010.01.01-
2011.12.31. között szüle-
tett lányok és fiúk részére 
16.30-tól ismét szivacs-
kézilabda csapatunkba to-
borzót szervezünk a városi 
sportcsarnokban, szeretet-
tel várunk minden érdeklő-
dő gyermeket és szüleiket.
Március 14. szombat: 
BMSE BÁL
Csapatainkba folyamato-

san várjuk a kézilabdázni vágyó gyerekeket, 
keressetek minket facebook oldalunkon! 

Balázsné Szabó Mária alelnök 

Kemény küzdelmek zajlottak a Ka-
bos Endre Városi Sportcsarnokban, 
ahol százötven kisiskolás mérette 
meg magát a Magyar Diáksport Szö-
vetség grundbirkózó diákolimpiai 
elődöntőjén. 
A diákolimpia elődöntőjére I-II. korcsoportú 
fiú és lány csapatok egyaránt neveztek, hogy 
megméressék magukat a három és fél méteres 
átmérőjű küzdőkörben. A hetven berettyóúj-
falui diákot Berde László edző készítette fel 
arra, hogy az ellenfeleiket a talajról felemel-

jék vagy kitolják a körből. Kovács Zoltán a 
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület elnöke elmondta, néhány évvel ez-
előtt Berde László töretlen hittel, lelkesedéssel 
hozta el városunkba ezt a sportágat, most pe-
dig a városvezetés lehetőséget adott a verseny 
megszervezésére. A hét lány és nyolc fiú csapat 
versenyzői Berettyóújfalu mellett Bárándról, 
Jászberényből és Egerből érkeztek. A verseny-
ben első helyezést kiérdemelt birkózók nem 
csupán érmekkel és oklevelekkel gazdagodtak, 
hanem tovább jutottak a Grundbirkózó Diák-
olimpia Országos Döntőjére, ahol elnyerhetik a 

„Magyarország diákolimpiai bajnoka” címet. A 

Berettyóújfaluból érkezett diákok összesen hét 

érmet zsebeltek be az elődöntőn.  SKGy

Magabiztosan őrzi első helyét az 
MVFC Berettyóújfalu a magyar 
futsal bajnokságban. A 2019/2020-
as szezonban eddig 14 győzelem és 
2 döntetlen Gál Istvánék mérlege. 
Az idei évet a Veszprém elleni 3-3-as 
döntetlennel nyitotta a Mezei-Vill, 
emellett a Magyar Kupában is pályá-
ra léptek Nagy Imréék.
Az MVFC-t egyik hétközi edzésükön látogattuk 
meg, az együttest érintő történésekről és válto-
zásokról, valamint a csapat eddigi szerepléséről 
Sergio Mullor Cabrera edzővel beszélgettünk. 
– Sokat dolgoztunk, így sikerült elérnünk ezt a 
pozíciót, ahol most állunk. Öt hónap van még 
hátra a bajnokságból, tehát még van munkánk 
bőven, a szezon hátralévő részében is oda kell 
figyelnünk, hogy megtartsuk az első helyünket. 
Ez azért fontos, mert két pont előnnyel szeret-
nénk érkezni a rájátszásba, ahol szintén az első 

pozíció megszerzése a cél, mert akkor megtart-
hatjuk a pályaelőnyt – tudtuk meg.
A Futsal Magyar Kupa 3. fordulójában a Nyír-
gyulajt fogadta a berettyóújfalui klub. A január 
15-ei találkozón könnyed, 4-0-s győzelmet arat-
tak a hazaiak. – Megtettük az első lépést, hogy 
a legjobb négy közé kerüljünk. Arra kell ké-
szüljünk, hogy a Szombathely hazai pályán fog 
játszani, de előbb még a Nyírgyulajt idegenben 
is le kell győznünk – mondta Cabrera mester, 
aki szerint jó helyzetben van most együttese. – 
Egy remek csapatot építettünk fel, az első cél 
megnyerni a Magyar Kupát februárban, majd 
júniusban a bajnokságot – tette hozzá.
Rábl János eligazolt Olaszországba, az ő helyé-
re érkezett a 31 éves Alvaro de Luis Yubero, 
azaz Alvarito. Az utóbbi két évet Csíkszeredá-
ban töltötte, ahol román bajnok lett, emellett el-
nyerte a liga legjobb játékosa címet is. A meg-
egyezés fél évre szól a spanyol játékossal.
A folytatásban a Rubeola és az Aramis együtte-

sei ellen lép pályára a magyar bajnokságban az 
MVFC. Sz.M.

Kemény küzdelmek a sportcsarnokban

Cél a bajnokság és a Magyar Kupa újbóli megnyerése

A BMSE 2019/2020-as őszi szezonjáról

SPORT 9

 Csapat  Bajnokság Őszi helyezés Edző
 U10 lány
 (2010-2011) Kisiskolás bajnokság  Hajdu Magdolna
 U10 fiú
 (2010-2011) Kisiskolás bajnokság  Kovács Zoltán
 U11 lány Gyermekbajnokság Lejátszott
 (2009-2010)  „A” csoport mérkőzések: 10 Hajdu Magdolna
 U11 fiú Gyermekbajnokság Lejátszott
 (2009-2010)  „C” csoport mérkőzések: 10 Kovács Zoltán
 U13 lány Gyermekbajnokság Lejátszott
 (2007-2008)  „A” csoport mérkőzések: 10 Balázsné Szabó Mária
 U13 fiú Gyermekbajnokság Lejátszott
 (2007-2008)  „A” csoport mérkőzések: 10 Tahóczki Balázs
 U14 fiú Gyermekbajnokság
 (2006-2007) terület II. osztály
  „C” csoport 7. Kiss Béla
 U15 fiú Gyermekbajnokság
 (2005-2006) terület II. osztály
  „B” csoport 5. Kiss Béla
 Leány serdülő III. osztály
 (2004-2006) „C” csoport 5. Ulics István
 Férfi ifjúsági III. osztály
 (2000-2004)  „C” csoport 3. Ulics István
 Női felnőtt Hajdú-Bihar megye 2. Balázsné Szabó Mária, 
    Varga Gábor
 Férfi felnőtt Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. Oláh Barnabás

Az MVFC január végén az Egyesült Arab 
Emírségekben, Khor Fakkan városában 
egy kilenc csapatos nemzetközi tornán vett 
részt. A magas színvonalú eseményen a 
csapatok – remek képességű játékosaikkal 
– taktikailag nagyon felkészültek voltak, 
az újfaluiakra sok izgalmas összecsapás 
várt. A döntőbe kerülésért a szlovák MSK 
Zilina-val mérkőztek meg Mezei Dávidék, 
ahol – egy igen látványos meccsen – bünte-
tőkkel alulmaradtak. Az MVFC újabb ta-
pasztalatokkal gazdagodott, ezek – céljaik 
elérésében – nagy segítséget jelentenek a 
klubnak a továbbiakban.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1913
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1913
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1907
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1904


2020. február10 HIRDETÉS10



2020. február 11

Születés
2019. december

14.  Cséki Hanga (Cséki János Károly – Szél Edit)

2020. január

15.  Dorogi Luca (Dorogi András – Jakus Nikoletta)

29.  Mikó Bálint Áron (Mikó László Zoltán – Kiss Katalin)

Elhunytak
2019. december

28.  Asztalos Pál (1937.)

30.  Tóth Jánosné (Vincze Margit) (1934.)

2020. január

3.  Oláh János (1943.)

6.  Balogh János (1930.)

7.  Kertész Györgyné (Szabó Elvira) (1956.)

9.  Lackó György (1936.)

13.  Aranyi Sándorné (Szatmári Erzsébet) (1942.)

15.  Balog Gyula (1942.)

17.  Szoboszlai Sándorné (Kovács Juliánna) (1938.)

17.  Lakatos Mihályné (Mohácsi Juliánna) (1932.)

20.  Reszelő János (1981.)

23.  Karácsony Gyula (1946.)

24.  Kovács Demeterné (Erdei Margit) (1947.)

26.  Strausz József Pál (1951.)

27.  Veres Imréné (Balogh Mária) (1930.)

29.  Borbiró Béla (1932.)

Anyakönyvi hírek
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
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A Bihari Hírlapban megjelenő hirdetések tartalmáért és az 
azokban megjelenő információkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Február 15. 18.30 Kárpátia koncert

Február 21. 11 óra Ifjúsági Filharmónia 
II. koncert – színházterem

Február 24. 19 óra Színházi esték: Buta-
ságom története – a Körúti színház előadása. 
Belépőjegy: 3.100 Ft

Február 25. 17 óra Kommunizmus áldoza-
tainak emléknapja

Február 25. 10 és 13 óra Házhoz megy a 
Zenede – Rocklegendák országjáró turné-
ja. Tematikus előadás, a rock zene hazai és nem-
zetközi megteremtőit mutatja be.

Március 6. 18 óra Dumaszínház: Dombó-
vári István műsora. Belépőjegy: 3.600 Ft

Trianon előadássorozat
Február 13. 17.00 „Emlékezz és emlékez-
tess” – előadások Trianonról – Erdélyi Gábor-
terem

Berettyóújfalui programok
Biharországi Esték
Február 18. 17 óra Határon túl születtek – 
Emlékezés képkockákkal Fehér Istvánnéra, Soltész 
Kálmánnéra, Erdélyi Gáborra. Vendég: Kari Sándor.

KIÁLLÍTÁS
Bihar Vármegye Galéria
Március 3. 17 óra Gombos 70 – Gombos Fe-
renc fotóművész kiállítása

Mozi Galéria
Március 9. 15 óra A Pasztellfestők Országos 
Egyesületének kiállítása. A kiállítást megnyit-
ja: Dr. Cs. Tóth János művészettörténész.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Február 13. 16.30 Méhész Egyesület egyesületi 
napja
Február 14. 14 óra Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesületének közgyűlése
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdí-
jasok Egyesület Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 15.30-tól a Seniorok Tánccso-
port próbája, 16 órától a papírfonó kör kézműves 
foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 10 órától Fotóklub foglalkozás.
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna.

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A Makk Kálmán Mozi műsora (február)
nap film címe dimenzió kezdés
13,14,15,16 A boldogságvirág 2D 16.00
 Na játssz a tűzzel 2D 18.00
17,18,19 Szex és pszichoanalízis 2D 16.00
 Úriemberek 2D 18.00
20,21,22,23 A mennyországnak kell lennie 2D 16.00
 Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn 
 csodasztikus felszabadulása)  2D 18.00
24,25,26 A búcsú 2D 16.00
 A vadon hívó szava 2D 18.00
27,28,29, márc.1. Isten létezik és Petrunijának hívják 2D 16.00
 Sonic 2D 18.00
2,3,4 A hegyek szigete 2D 16.00
 A vágyak szigete 2D 18.00

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTÁNK:
2020. február 29.

ARADI UTCA - TESCO
BERETTYÓÚJFALU

 HELYIJÁRAT

Jelmagyarázat:  csak hétköznap közlekedik (hétfőtől - péntekig munkaszüneti napok kivételével)

INDULÁSI IDŐK: Érvényes: 2018. július 1-től

 minden nap közlekedik (hétfőtől - szombatig)

ÚTVONAL: ARADI UTCA - MOROTVA UTCA - MAKÓ ISTVÁN UTCA - NADÁNYI ZOLTÁN UTCA - PUSKIN UTCA - (VASÚTÁLLOMÁS) - DÓZSA GYÖRGY UTCA -
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - KÓRHÁZ - KOSSUTH UTCA - HONVÉD UTCA - TESCO

▶ TESCO
Megálló
ARADI UTCA 05:20 06:15 07:10 08:20 09:10 10:05 12:05 13:55 14:55 15:55 16:50
Posta 05:21 06:16 07:11 08:21 09:11 10:06 12:06 13:56 14:56 15:56 16:51
Makó István utca 05:23 06:18 07:13 08:23 09:13 10:08 12:08 13:58 14:58 15:58 16:53
Morotva ABC 05:24 06:19 07:14 08:24 09:14 10:09 12:09 13:59 14:59 15:59 16:54
Vasútállomás, bejáró út 05:31 06:26 07:17 08:27 09:17 10:13 12:13 14:03 15:03 16:03 16:58
VASÚTÁLLOMÁS 05:30 06:25 | | | 10:12 12:12 14:02 15:02 16:02 16:57
Malom 05:33 06:28 07:19 08:29 09:19 10:15 12:15 14:05 15:05 16:05 17:00
Városháza 05:35 06:30 07:21 08:31 09:21 10:17 12:17 14:07 15:07 16:07 17:02
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 05:37 06:32 07:23 08:33 09:23 10:19 12:19 14:09 15:09 16:09 17:05
Kórház 05:40 06:35 07:26 08:36 09:26 10:22 12:22 14:12 15:12 16:12 |
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS | | | | | 10:23 12:23 14:13 | | |
Gimnázium 05:43 06:38 07:29 08:39 09:29 10:25 12:25 14:15 15:15 16:15 |
Kossuth utca 05:45 06:40 07:31 08:41 09:31 10:27 12:27 14:17 15:17 16:17 |
Honvéd utca 05:47 06:42 07:33 08:43 09:33 10:29 12:29 14:19 15:19 16:18 |
TESCO 05:48 06:43 07:34 08:44 09:34 10:30 12:30 14:20 15:20 16:19 |

▶ BERETTYÓSZENTMÁRTON, ARADI UTCA
Megálló
TESCO 05:50 06:45 07:55 08:45 09:40 11:30 13:30 14:30 15:30 16:20
Honvéd utca 05:51 06:46 07:56 08:46 09:41 11:31 13:31 14:31 15:31 16:21
Kossuth utca 05:53 06:48 07:58 08:48 09:43 11:33 13:33 14:33 15:33 16:23
Gimnázium 05:55 06:50 08:00 08:50 09:45 11:35 13:35 14:35 15:35 16:25
Kórház 05:57 06:52 08:02 08:52 09:47 11:37 13:37 14:37 15:37 16:27
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 06:00 06:55 08:05 08:55 09:50 11:40 13:40 14:40 15:40 16:35
Városháza 06:02 06:57 08:07 08:57 09:52 11:42 13:42 14:42 15:42 16:37
Malom 06:04 06:59 08:09 08:59 09:54 11:44 13:44 14:44 15:44 16:39
Vasútállomás, bejáró út 06:05 07:00 08:10 09:00 09:55 11:45 13:45 14:45 15:45 16:40
VASÚTÁLLOMÁS | 07:01 | | 09:56 11:46 13:46 14:46 15:46 16:42
Puskin utca 12. 06:07 07:03 08:12 09:02 09:58 11:48 13:48 14:48 15:48 16:43
Makó István utca 06:09 07:05 08:14 09:04 10:00 11:51 13:50 14:50 15:50 16:45
Posta 06:11 07:07 08:16 09:06 10:02 11:53 13:52 14:52 15:52 16:47
ARADI UTCA 06:12 07:08 08:17 09:07 10:03 11:54 13:53 14:53 15:53 16:48

A KIEMELT MEGÁLLÓKBAN AZ AUTÓBUSZ MEGVÁRJA A KIÍRT INDULÁSI IDŐT!

HELYIJÁRATI AUTÓBUSZOKAT ÜZEMELTETI:

 N-R-A BUSZ Kft.
  +36 (30) 607-93-14

 6300 Kecskemét, Katona József tér 18. II/205.

 

VITELDÍJAK:
Vonaljegy: 120,- Ft

Teljes árú havibérlet: 2.510,- Ft
Kedvezményes havibérlet: 800,- Ft

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának megbízásából,
 a szolgáltatók által közzétett adatok alapján összeállította:
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ARADI UTCA - TESCO
BERETTYÓÚJFALU

 HELYIJÁRAT

Jelmagyarázat:  csak hétköznap közlekedik (hétfőtől - péntekig munkaszüneti napok kivételével)

INDULÁSI IDŐK: Érvényes: 2018. július 1-től

 minden nap közlekedik (hétfőtől - szombatig)

ÚTVONAL: ARADI UTCA - MOROTVA UTCA - MAKÓ ISTVÁN UTCA - NADÁNYI ZOLTÁN UTCA - PUSKIN UTCA - (VASÚTÁLLOMÁS) - DÓZSA GYÖRGY UTCA -
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - KÓRHÁZ - KOSSUTH UTCA - HONVÉD UTCA - TESCO

▶ TESCO
Megálló
ARADI UTCA 05:20 06:15 07:10 08:20 09:10 10:05 12:05 13:55 14:55 15:55 16:50
Posta 05:21 06:16 07:11 08:21 09:11 10:06 12:06 13:56 14:56 15:56 16:51
Makó István utca 05:23 06:18 07:13 08:23 09:13 10:08 12:08 13:58 14:58 15:58 16:53
Morotva ABC 05:24 06:19 07:14 08:24 09:14 10:09 12:09 13:59 14:59 15:59 16:54
Vasútállomás, bejáró út 05:31 06:26 07:17 08:27 09:17 10:13 12:13 14:03 15:03 16:03 16:58
VASÚTÁLLOMÁS 05:30 06:25 | | | 10:12 12:12 14:02 15:02 16:02 16:57
Malom 05:33 06:28 07:19 08:29 09:19 10:15 12:15 14:05 15:05 16:05 17:00
Városháza 05:35 06:30 07:21 08:31 09:21 10:17 12:17 14:07 15:07 16:07 17:02
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 05:37 06:32 07:23 08:33 09:23 10:19 12:19 14:09 15:09 16:09 17:05
Kórház 05:40 06:35 07:26 08:36 09:26 10:22 12:22 14:12 15:12 16:12 |
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS | | | | | 10:23 12:23 14:13 | | |
Gimnázium 05:43 06:38 07:29 08:39 09:29 10:25 12:25 14:15 15:15 16:15 |
Kossuth utca 05:45 06:40 07:31 08:41 09:31 10:27 12:27 14:17 15:17 16:17 |
Honvéd utca 05:47 06:42 07:33 08:43 09:33 10:29 12:29 14:19 15:19 16:18 |
TESCO 05:48 06:43 07:34 08:44 09:34 10:30 12:30 14:20 15:20 16:19 |

▶ BERETTYÓSZENTMÁRTON, ARADI UTCA
Megálló
TESCO 05:50 06:45 07:55 08:45 09:40 11:30 13:30 14:30 15:30 16:20
Honvéd utca 05:51 06:46 07:56 08:46 09:41 11:31 13:31 14:31 15:31 16:21
Kossuth utca 05:53 06:48 07:58 08:48 09:43 11:33 13:33 14:33 15:33 16:23
Gimnázium 05:55 06:50 08:00 08:50 09:45 11:35 13:35 14:35 15:35 16:25
Kórház 05:57 06:52 08:02 08:52 09:47 11:37 13:37 14:37 15:37 16:27
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 06:00 06:55 08:05 08:55 09:50 11:40 13:40 14:40 15:40 16:35
Városháza 06:02 06:57 08:07 08:57 09:52 11:42 13:42 14:42 15:42 16:37
Malom 06:04 06:59 08:09 08:59 09:54 11:44 13:44 14:44 15:44 16:39
Vasútállomás, bejáró út 06:05 07:00 08:10 09:00 09:55 11:45 13:45 14:45 15:45 16:40
VASÚTÁLLOMÁS | 07:01 | | 09:56 11:46 13:46 14:46 15:46 16:42
Puskin utca 12. 06:07 07:03 08:12 09:02 09:58 11:48 13:48 14:48 15:48 16:43
Makó István utca 06:09 07:05 08:14 09:04 10:00 11:51 13:50 14:50 15:50 16:45
Posta 06:11 07:07 08:16 09:06 10:02 11:53 13:52 14:52 15:52 16:47
ARADI UTCA 06:12 07:08 08:17 09:07 10:03 11:54 13:53 14:53 15:53 16:48

A KIEMELT MEGÁLLÓKBAN AZ AUTÓBUSZ MEGVÁRJA A KIÍRT INDULÁSI IDŐT!

HELYIJÁRATI AUTÓBUSZOKAT ÜZEMELTETI:

 N-R-A BUSZ Kft.
  +36 (30) 607-93-14

 6300 Kecskemét, Katona József tér 18. II/205.

 

VITELDÍJAK:
Vonaljegy: 120,- Ft

Teljes árú havibérlet: 2.510,- Ft
Kedvezményes havibérlet: 800,- Ft

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának megbízásából,
 a szolgáltatók által közzétett adatok alapján összeállította:

 DEBRECENI REGIONÁLIS KÖZLEKEDÉSI EGYESÜLET

 facebook.com/derkehu
 menetrend.derke.hu DEBRECENI

   REGIONÁLIS

       K
ÖZLEKEDÉSI

         
    EGYESÜLET

1

Útvonal: Aradi Utca - Morotva utca - Makó István Utca - Nadányi Zoltán utca - Puskin utca - (Vas-
útállomás) - Dózsa György utca - Autóbusz-Állomás - Kórház - Kossuth utca - Honvéd utca - Tesco
Viteldíjak:Vonaljegy: 120 Ft, Teljes árú havibérlet: 2.510 Ft, Kedvezményes havibérlet: 800 Ft
Helyijárati autóbuszokat üzemelteti: N-R-A BUSZ Kft., 
Tel.: +36 (30) 607- 93-14, 6300 Kecskemét, Katona József tér 18 . II/205.

A berettyóújfalui helyi buszjárat menetrendje



2020. február12 HIRDETÉS




