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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Közösségi, kulturális, multifunkciós épületté 
alakul a zsinagóga

A beruházás célja, hogy a kívül és belül megújuló épület olyan közösségi tér-
ként szolgáljon, amely különböző kulturális eseményeknek adhat majd helyet.

Elfogadott költségvetés, közbeszerzés 
kiírása inkubátorház építésére, csatla-
kozás a Debreceni Régió Együttműkö-
dési Tanácsához. Többek között ezek-
ről határoztak a képviselők.

2000 méter szalagból 
készülnek kokárdák

Fontos, jelképes és jö-
vőbe mutató döntések 
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az évfordulóra
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5Megújult az osztály
Megújult formában várja a 
kismamákat és hozzátartozó-
ikat a Gróf Tisza István Kór-
ház Szülészet-nőgyógyászati 
osztálya. A részleg teljes körű 
felújítása több forrásból való-
sult meg.
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Elfogadott költségvetés, közbeszerzés 
kiírása inkubátorház építésére, csat-
lakozás a Debreceni Régió Együtt-
működési Tanácsához. Többek kö-
zött ezekről határoztak a képviselők.
A február 27-i képviselő-testületi ülésen elfo-
gadták a város 2020-as évre vonatkozó költ-
ségvetését, melynek főösszege 5 milliárd 799 
millió forint. 
Az előterjesztés kiegészítésében Muraközi Ist-
ván elmondta, a 2020-as költségvetés bizton-
ságot, gondoskodást, gyarapodást és fejlődést 
jelent az itt élők számára. A város intézményei 
és dolgozói számára a biztonságos működést 
és egzisztenciát szolgálja, a települési támoga-
tások jóvoltából egyre többen részesülhetnek 
segítségben, az pedig, hogy 3,3 milliárd forint 
jut felhalmozási kiadásokra, a fejlődést jelenti 
Berettyóújfalunak. Utóbbi az ebben az évben 
pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztése-
ket, beruházásokat jelenti – mondta el a város-
vezető.  A rendelet tárgyalásakor elhangzott, 
előzetesen valamennyi intézmény-, és hiva-
talvezetővel megtörténtek az egyeztetések, és 
mindannyian támogatták a költségvetés elfo-
gadását. Az ülésen is ezt kérték a képviselők-
től. Berettyóújfalu 2020. évre vonatkozó költ-
ségvetési rendeletét egy tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül fogadta el a tizenegy tagú 
képviselő-testület. 
Inkubátorház építése kapcsán járult hozzá köz-
beszerzési eljárás indításához a testület. Nettó 
122 millió forintból a József Attila utcán az is-
kola melletti üres területen épülhet fel a kezdő 
vállalkozásokat segítő ingatlan.
Két városközponti ingatlan eladásáról is ha-
tároztak a képviselők. A mozi melletti és a 
buszmegálló melletti Szent István téren talál-
ható telkeket versenytárgyalás útján értékesíti 
a város. Korábban, 2016-ban már kijelölte ér-
tékesítésre az önkormányzat, de akkor, és azóta 
sem érkezett vételi szándék. A napirend kiegé-
szítéséből kiderült ezúttal megkeresés érkezett 
vételi szándékkal az önkormányzathoz.
Egy jelképes támogatói határozat is született az 
ülésen. Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
egyetért a Székely Nemzeti Tanács által indí-
tott „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért 
és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” 

elnevezésű polgári kezdeményezés tárgyával, 
céljaival és támogatja azt. A kezdeményezés 
arra irányul, hogy az Európai Unió kohéziós 
politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat 
a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kultu-
rális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztet-
nek meg az őket körülvevő régióktól. Ahhoz, 
hogy az Európai Bizottság vizsgálja az ügyet 
egy millió uniós állampolgár papír alapú, vagy 
online aláírására van szükség. Az előterjesztés 
úgy fogalmaz, a kezdeményezés sikeressége 
hosszútávon hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa 
őshonos nemzeti közösségei, köztük a határon 
túli, a székelyföldi, kalotaszegi, pártiumi és 
felvidéki magyarok is megőrizhessék kulturális 
identitásukat, mégpedig a saját szülőföldjükön.
Két új utcanévről is döntés született. A Bihar 
Termálliget mellett húzódó, a művelődési ház-
tól a piac üzletsoráig tartó közterület a Fürdő 
utca nevet viseli a jövőben. Erre azért volt 
szükség, mert új ingatlanra kértek házszámot a 
területen. A Központi Címregiszter létrehozá-
sa már több éve zajlik az országban, és három 
adatbázis összefésülésével jár. A címrendezé-
sek folyamán Berettyóújfaluban is sok olyan 
ingatlan van, amely a földhivatalban a „felül-
vizsgálat alatt” jelzést kapta. Mint az ülésen 
elhangzott sajnos nagyon sok olyan cím van 
a városban, ahol szükség lesz a rendezésre és 
ezek egy része címváltozással is jár az ott élő 
lakosok számára. A Kádár vitéz utcai címren-
dezések során derült ki, hogy jelenleg ehhez 
az utcanévhez két helyrajzi szám tartozik úgy, 
hogy a páros oldal számozása egy vele párhu-
zamos utcán folytatódik. Ennek megoldása, 
hogy ez a szakasz a Harmat utca nevet kapja, 
így lehetővé válik a Kádár Vitéz utca szabá-
lyos házszám kiosztása. Az új lakcímkártya 
kiadása ingyenes lesz. Nagy István képviselő 
szerint más megoldást kellene találni, mert a 
lakcímváltás jogos elégedetlenséget válthat ki 
az itt élőkből. A napirend levételét is kérte, de 
ezt nem támogatták a képviselők. Elhangzott, 
minden szempontból megvizsgálták a lehetősé-
geket, és a szabályosság figyelembe vételével és 
szem előtt tartásával ez a megoldás a legjobb.  
Újabb „Zöld Pihenőpont” épül a városban. Ez-
úttal Nagy Istvánné képviselő adott be kérel-
met, és a megvalósítás helyszínéül a Rákóczi 
utca és a Budai Nagy Antal utca találkozásánál 
lévő területet javasolta. A helyszínen új padok, 
hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, to-
vábbá fákat, cserjéket is ültetnek.
Berettyóújfalu csatlakozik a megye 22 települé-
sének részvételével létrejövő Debreceni Régió 
Együttműködési Tanácshoz, melynek célja a 
térség gazdasági versenyképességének növelé-
se, a fejlettebb régiókhoz való felzárkózás elő-
segítése. A tanács célkitűzése még az optimális 

munkaerő-piaci viszonyok kialakítása, a lakos-
ság, a szakképzett munkaerő elvándorlásának 
lassítása, megállítása révén a térség megtartó 
erejét növelése. Muraközi István elmondta, a 
megyeszékhelyre települő autóipari vállalko-
zások gazdaságélénkítő hatása túlmutat Deb-
recenen, ezért is fontos a régiós közös tervek 
meghatározása.
Arról is határozat született, hogy térítésmente-
sen, öt év határozott időtartamra (a közüzemi 
díjak megfizetése mellett) adja bérbe az önkor-
mányzat a kórházi bölcsőde épületét a Refor-
mátus Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény részére gyógypedagógiai óvoda 
kialakítása céljából. 
Az ülésen szó volt arról is, hogy képviselő-tes-
tületi ülések ezentúl nem csak élőben követhe-
tőek, hanem felvételről is elérhetőek a város 
honlapján. K.Zs.

Elfogadott költségvetés – a részletek
Az önkormányzat által működtetett szociá-
lis támogatási rendszer 2020-ban is jelentős 
támogatást tud nyújtani, 59 millió forinttal 
tervez a nehéz anyagi helyzetben lévő embe-
rek megsegítésére. Ebben az évben jelentős 
változás a hulladékszállítási díj támogatásá-
ra jogosultak körének bővülése, hiszen már a 
70. életévüket betöltöttek számolhatnak ez-
zel a kedvezménnyel. 
Az önkormányzat intézményeiben és a pol-
gármesteri hivatalnál foglalkoztatottak is 
számolhatnak az illetmények esetében a ga-
rantált összegre történő emeléssel.
A településüzemeltetési kiadás 382 millió 
forint lesz 2020-ban. Helyi utak kátyúzá-
sára, és szilárd burkolatú utak felújítására 
20-20 millió, útalapos utak karbantartására              
20 millió, belterületi utak emelt műszaki tar-
talmú felújítására 35 millió, járdafenntartás-
ra 5 millió forint jut majd.
A belvízelvezéssel kapcsolatos munkák, il-
letve üzemeltetési költségek tekintetében 25 
millió forint kiadással kalkulál a rendelet.
Közművelődési-, és sportfeladatokra nyújt-
ható, a bizottságok hatáskörébe tartozó tá-
mogatások 18 millió forintra emelkednek.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 354, a 
Köz intézmények Szolgáltató Irodája 433, a 
Polgármesteri Hivatal 250 még a Berettyó 
Kulturális Központ 342 millió forintos költ-
ségvetéssel gazdálkodik.
A szociális feladatellátásra átadott összeg 
emelkedik 2020-ban, az önkormányzat által 
igényelt támogatást a Bihari Önkormányza-
tok Többcélú Kistérségi Társulásán keresztül 
a Bihari Szociális Szolgáltató Központ részé-
re juttatja el, ez 315 millió forint. K.Zs.

Fontos, jelképes és jövőbe mutató döntések 
a februári képviselő-testületi ülésen
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Ezúton tájékoztatom a Berettyóújfalui járás lakosságát, hogy a fő-
városi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. 
(XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az I. fokú építésügyi ható-
sági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságok a járásszékhely 
települési önkormányzatok jegyzőjétől átkerülnek a megyei kormány-

hivatalokba, helyileg a Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. sz. alatt, a Haj-
dú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal épü-
letében lesznek elérhetők.

Így 2020. március 1. napjától a Berettyóújfalui Polgármesteri Hi-
vatalban építéshatósági ügyek intézésére nem lesz lehetőség.

Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

Lakossági tájékoztatás építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatban
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Megújult formában várja a kismamá-
kat és hozzátartozóikat a Gróf Tisza 
István Kórház Szülészet-nőgyógy-
ászati osztálya. A részleg teljes körű 
felújítása több forrásból valósult meg.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tá-
mogatott „Családbarát, családközpontú szülé-
szeti és koraszülött intenzív ellátás infrastruk-
turális feltételeinek fejlesztése” című pályázat 
zárórendezvényét február 17-én tartották.
A kórház Dr. Böszörményi Nagy Géza-ter-
mében megtartott alkalmon Muraközi István 
elmondta, ez a projekt több szempontból is 
meghatározó volt. Fontos a jó körülmények biz-
tosítása, illetve hogy minél több gyermek szü-
lessen Berettyóújfaluban és az egész országban 
– véli a polgármester. A városvezető említést 
tett a felújításban résztvevőkről, akik mindent 
megtettek azért, hogy a munka hamar befeje-
ződjön. – Ez is mutatja, hogy egymás sikereiben 
érdekeltek vagyunk, hogyha jó ügy érdekében 
össze tudunk fogni, akkor a legkomolyabb ered-
ményeket tudjuk elérni” – tette hozzá.
Dr. Suba László szerint nemzetstratégiai kér-

dés, hogy minél több gyerek szülessen hazánk-
ban. – Magyarországon a demográfiai helyzet 
még mindig messze nem a kívánatosat tükrö-
zi. Habár több kisbaba születik, de továbbra 
is az a feladatunk, hogy olyan körülményeket 
teremtsünk a családok számára, ahol szívesen 
vállalnak minél több gyermeket. Ennek egyik 
része, hogy azokat a kórházi osztályokat, ahol 
a szülések és terhesgondozások történnek, ahol 
az újszülötteket ellátják, megfelelő módon fej-
lesszük – mondta az Állami Egészségügyi El-
látó Központ Észak-alföldi régiójának térségi 
igazgatója. A kormány összesen 10 milliárd 
forintot szánt erre a programra, amiből az első 
pályázati fordulóban 6,4 milliárd forintot osz-
tottak ki. Ez 44 egészségügyi intézményt érin-
tett, 50 szülészetet és 14 újszülött osztályt.
A berettyóújfalui szülészet-nőgyógyászati osz-
tály a projekt első körében 115 millió forinthoz 
jutott hozzá. – Ebből az összegből felújítottuk 
szinte az egész kubatúrát. A pályázat máso-
dik fordulójában 42 millió forintot nyertünk, 
amiből 30 millió forintot eszközfelújításra, a 
maradék összeget a dolgozók továbbképzésé-
re fordítottuk. Emellett a korábban az osztá-
lyunkon működő Egészséges Anya Egészsé-

ges Gyermek Alapítványtól 5 millió forintot 
kaptunk, ebből a bútorok, ágyak és a császár-
metszéses műtő szinte teljes felújítását sikerült 
megvalósítanunk – ismertette a részleteket Dr. 
Osváth Péter, aki szerint az osztály megúju-
lásának legfőbb nyertesei a hozzájuk forduló 
kismamák lesznek. – Ha jó hírét viszik ennek, 
akkor egyre többen fognak hozzánk fordulni a 
szűkebb, illetve tágabb régiókból is, és ez lesz 
az igazi hozománya a felújításnak – véli az osz-
tályvezető főorvos.
A projektzáró ünnepség végén a résztvevők 
személyesen is megtekintették az összesen 162 
millió forintból megújult szülészet-nőgyógy-
ászati osztályt. Sz.M.

Az RMDSZ nagyváradi székházában 
dr. Vitányi István országgyűlési kép-
viselő és Muraközi István Berettyóúj-
falu polgármestere 2000 méter hosszú 
nemzeti színű szalagot adott át a szö-
vetség nőszervezetének. 
Hatodik alkalommal érkezett nemzeti színű 
szalag adomány Nagyváradra, Bihar megyébe, 
melyet Pető Dalma önkormányzati képviselő, 
és Székely Hajnal a nőszervezet nagyváradi el-
nöke fogadott nagy örömmel. Mint elhangzott, 
hasonlóan a 2014-ben indult kezdeményezés-
hez ezúttal is több száz tag szorgos keze fog 
bele a varrásba, hogy nemzeti ünnepünkre el-
készüljön 12 ezer kokárda, amelyből természe-
tesen Berettyóújfaluba is hoznak. Pető Dalma 
azt mondta, öröm számára, hogy Biró Rozália 
kezdeményezéséből hagyomány teremtődött, 
és az évről-évre folytatódik. Úgy folytatta, az 
együttműködés több éves múltra tekint vissza 
és olyannyira megtelt tartalommal, hogy napja-
inkban ma is több síkon tudnak együttműködni, 

nem csupán a magyar kultúra napja apropóján. 
„Minden évben megtiszteltetés és öröm szá-
munkra az RMDSZ Nőszervezete számára, 
hogy a Berettyóújfalui közösség ajándékaként 
érkező szalagból készíthetünk kokárdákat” – 
hangsúlyozta Székely Hajnal nagyváradi elnök. 
Mint mondta, példaértékű az a valóban testvéri 
gondolkodás és cselekedet, mely a Hajdú-Bi-
har megyei magyarságot jellemzi, és melyhez 
ugyanolyan lelkesedéssel kapcsolódik a Bihar 
megyei magyar közösség. 
A közösen megélt ünnepek, az elmúlt évek fo-
kozatos, de folyamatos kapcsolatépítése a határ 
két oldalán élő magyarság között azt mutatja, 
hogy a mesterségesen elválasztott nemzettestek 
természetes módon újra összekapcsolódnak – 
jelentette ki Dr. Vitányi István. Az országgyű-
lési képviselő azt mondta, ahogyan feltűzzük az 
itt készített nemzeti színű szalagot, úgy tűzzük 
össze a szétszakított nemzetrészeket. Felidézte, 
óriási lépés, ami az elmúlt évtizedekben történt, 
hiszen a rendszerváltás előtti években elképzel-
hetetlen lett volna a közös ünneplés.
Muraközi István úgy szólt, március 15-e is csat-

lakozik azon ünnepeink közé, melyet a nagyvá-
radi, Bihar megyei magyar közösségek együtt 
élhetnek meg. Berettyóújfalu polgármestere 
a nemzeti összetartozás éve és a Trianon Em-
lékév kapcsán bejelentette, hogy a városi meg-
emlékezésen ünnepi beszédet Pásztor Sándor, a 
Bihar Megyei Tanács elnöke mond majd. 
A vendéglátók meglepetéssel is készültek, két 
süteménnyel kínálták a jelenlévőket, ugyanis 
Deák Ferenc tortája és a Kossuth kifli lesz a 
március 15-i nagyváradi megemlékezés desz-
szertje. K.Zs.

Megújult a szülészet-nőgyógyászati osztály

2000 méter szalagból készülnek kokárdák
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Beltéri, szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyeket ajándékozott városunk önkor-
mányzata Berettyóújfalu oktatási in-
tézményeinek.
A három különálló, egyenként 80 literes kuká-
kat, valamint a 3x60 literes állomásokat február 
13-án adták át a bölcsőde, óvodák, általános és 
középiskolák, illetve a zeneiskola képviselőinek.
A városháza nagytermében megtartott alkal-
mon Muraközi István elmondta, az átadott 
edényzetekkel az oktató és nevelő munkát 
akarják segíteni. A polgármester emlékeztetett: 
2003 óta számos módon próbálták a hulladék-
gyűjtést jobbá tenni a településen. Említést tett 
a korábban működő szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekről, a zsákos szemétgyűjtésről, vala-
mint a szilárd kukákról is, amelyeket tavaly 

ősz óta használhat a lakosság. – Sose árt azt a 
fajta tájékoztatást, ismeretanyagot átadni az 
embereknek, hogy mit és hogyan kell a szelek-
tív hulladékgyűjtő edényekbe gyűjteni. Ezért 
is tettük meg ezt a lépést az intézmények felé, 
ahol a gyerekek játékos formában, a legkisebb 
kortól kezdve megtanulják helyesen használni 
a szelektív gyűjtés rendszerét. Ezzel környezet-
tudatos magatartásra ösztönözzük őket, emellett 
példát tudnak mutatni az idősebb generáci-
óknak is – véli Muraközi István, aki beszélt a 
környezetvédelem fontosságáról is. – Ha nem 
óvjuk meg a bolygónk környezetét, elképesztő 
károkat tudunk okozni. Ennek elkerülése érde-
kében környezetbarát hozzáállással igyekszünk 
inspirálólag hatni másokra. A napelemes rend-
szerek kiépítése, a fa- és virágültetés, a szelektív 

hulladékgyűjtés elindítása egyaránt a zöld város 
képét sugározza. Minél többet teszünk mi, annál 
többet várhatunk el másoktól, így még hosszú 
ideig egészségesen tudjuk átadni ezt a bolygót 
gyermekeinknek és unokáinknak.
Megyesi Ibolya környezetvédelmi ügyintézőtől 
megtudtuk, a 3x60 literes állomásokat a bölcső-
de és az óvodák, a három, egyenként 80 literes 
edényzeteket az általános és középiskolák kap-
ták. Általánosságban elmondható, hogy a kék 
fedelű kuka a papír, a sárga a műanyag, a zöld 
az üveghulladék összegyűjtésére alkalmas. A 
szelektív hulladékgyűjtők mellé matricakészlet 
is járt, így az oktatási intézményekben tetszés 
szerint eldönthetik, melyik edényben milyen 
szemetet szeretnének gyűjteni.
Az átadón az intézmények képviselői egy kisfilmet 
tekintettek meg a szelektív hulladékgyűjtésről. Az 
esemény végén az emléklapokat és az edényzeteket 
Muraközi István polgármester adta át. Sz.M.

Hulladékgyűjtés szelektíven
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Bölcsődei Tagintézmény
József A. u. 25. 2020. március 24-25. 930 – 1130

Eszterlánc Tagóvoda
Vass Jenő u. 8. 2020. március 19.

1000 – 1200

Székhely Óvoda
Radnóti u. 2. 2020. március 25.

Gyermekkert Tagóvoda
Puskin u. 106. 2020. március 26.

Rákóczi Tagóvoda
Rákóczi u. 25. 2020. március 27.

Széchenyi Tagóvoda
Széchenyi u. 4-6. 2020. április 2.

Nyitott délelőttök a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében
Sok szeretettel fogadjuk a leendő bölcsődéseket és óvodásokat szüle-
ikkel együtt a Bölcsődenyitogatóra és az Ovihívogatóra a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde tagintézményeibe.
Tágas és jól felszerelt csoportszobákkal, korszerű fejlesztőeszközökkel, 
a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékokkal várjuk a lá-
togatókat. Udvarainkon lévő modern, változatos játékeszközök bizto-
sítják a mindennapi szabad mozgás lehetőségét. Gyermekszerető kis-
gyermeknevelők, nagy szakmai tudással rendelkező óvodapedagógusok 
fogadják az érkezőket, derűs, családias légkört, egészséges környezetet 
teremtve a gyermekek számára. A gondozásban szakképzett dajka nénik 
nyújtanak segítséget. A nevelő munkát a pedagógiai asszisztensek haté-
konyan támogatják.
Bölcsődei Tagintézményünk nyitott a 20 hetes – 3 éves korú gyermekek 
számára, akiknek szülei munkaviszonyban állnak, továbbá elsőbbséget 
élveznek a háromgyermekes, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, illetve hátrányos helyzetű családok. A gyermekeket 
630-1700 óráig fogadjuk. Otthonos, derűs, melegséget árasztó kellemes 
környezetben biztosítjuk a szabad játéktevékenységeket, mondókázáso-
kat, énekléseket, nagymozgásos tevékenységeket, a kisgyermekek testi 
szükségleteinek kielégítését. 
Óvodáink 645-1700-ig sokszínű, kreatív tevékenységekkel segítik a gyer-
mekek testi és lelki fejlődését, értelmi képességeik, egyéni adottságaik 
kibontakozását kiscsoportos foglalkozások keretében. A szabad játékot 
tekintjük a gyermekek főtevékenységének, melyhez a folyamatos napi-
rend kialakításával elegendő időt biztosítunk. Az ismeretátadást, a tanu-
lást játékba ágyazva szervezzük. Nagy gondot fordítunk az egészséges 
életmód megalapozására, a környezetvédelemre. Intézményünk akkre-
ditált kiváló tehetségpontként működik. Igyekszünk gyermekeinknek 
színes élményeket, változatos tevékenységeket biztosítani. A nagyobbak 
különböző tehetségműhelyekben, Bozsik-foci programban, birkózásban 
próbálhatják ki magukat. Részt vehetnek kreatív kézműves, logikai, ma-

tematikai, zenei, báb és drámajáték, sakk és egyéb műhelyekben, hittan 
foglalkozásokon. Teret engedünk a gyerekek önkifejező és önérvénye-
sítő törekvéseinek. A szülőkkel kölcsönös, bizalomra épülő együttmű-
ködésre törekszünk. Hangulatos családi programjaink évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz kötődnek.
Az ételallergiás gyermekek részére a KÖSZI biztosítja a diétás étke-
zést. Gondozási díj nincs, az étkezési-térítési díj összege bölcsődében, 
500 Ft/nap, óvodában 400 Ft/nap. Lehetőség van különböző kedvez-
mények igénybevételére, ingyenes étkezésre, melyet jogszabály hatá-
roz meg.
A hozzánk ellátogatók betekintést nyerhetnek intézményünk életébe, 
mindennapjaiba.
A szülők, gyermekek megismerkedhetnek a leendő kisgyermekneve-
lőkkel, óvodapedagógusokkal, dolgozókkal. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

Tóth Klára intézményvezető

Felhívás javaslattételre
– városi kitüntetések 2020.

2014-ben született Kormányrendelet a Köz-

ponti Címregiszter létrehozásáról, mely 

egységes, közhiteles, az ország valamennyi 

címét lefedő címadatbázis. Célja a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás, az ingatlan-

nyilvántartás és a Magyar Posta címadatai-

nak egységesítése, pontosítása és naprakész-

szé tétele. Ha a három adatbázisban nem 

egyeztek meg a címek, ezt a Földhivatal 

az ingatlan-nyilvántartásban „felülvizsgálat 

alatt” jelzéssel látta el. 

Sokan találkozhattak már pl. banki ügyin-

tézésben, ingatlan adás-vétel során azzal, 

hogy az eljárásban csak úgy tudtak tovább 

lépni, ha a Polgármesteri Hivataltól igazo-

lást vittek arról, mi az ingatlan pontos címe, 

mert ilyen bejegyzést tartalmazott a tulaj-

doni lap. Valamennyi, az ingatlan-nyilván-

tartásban „felülvizsgálat alatt” lévő címnél 

meg kell történni a jövőben a címrende-

zésnek. Sajnos nagyon sok olyan cím van 

a városban, ahol szükség lesz a rendezésre 

és ezek egy része címváltozással is jár az 

ott élő lakosok számára. A Hivatal törekszik 

arra, hogy a jogszabályi előírások betartása 

mellett minél kevesebb lakcímváltozással 

járó kellemetlenséget okozzunk a lakosság-

nak, azonban ez néha elkerülhetetlen. Ilyen 

esetek pl., ha az adott házszám sehogyan 

nem illeszthető be a címek logikai sorrend-

jébe: nagyobb házszámok között egy kisebb 

házszám van vagy a páratlan számozású 

utca oldalon páros házszámok vannak a sor-

ban.

Ha a címrendezés során megváltozik a ko-

rábbi lakcím, erről a lakosok előbb a Hiva-

taltól kapnak egy értesítést, majd ezt követő-

en a Kormányablak legyártja az új személyi 

azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

bizonyítványokat (közismert nevén lakcím-

kártyákat) és tértivevényes levélben kézbe-

síti az érintetteknek. A lakcímkártya cseréje 

ezekben az esetekben díjmentesen történik.

A címrendezésekkel járó esetleges kelle-

metlenségekért a lakosok türelmét kérjük és 

megértését köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a közeljövőben bekövetkező, esetleges 
lakcímváltozásokról

ÖNKORMÁNYZAT4

Berettyóújfalu város 19/2015. (IX. 25.) szá-
mú rendelete szól az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által alapított kitüntetések oda-
ítéléséről. A rendelet értelmében ebben az 
évben a város napja alkalmából a következő 
kitüntetések adományozására van lehetőség:
 Berettyóújfalu díszpolgára cím 
 Báthory Gábor-díj kitüntetés
 Fráter László-díj kitüntetés
 Csorba György-díj kitüntetés
 Fehér Istvánné-díj kitüntetés
 Kabos Endre-díj kitüntetés
 Berettyóújfalu város jó tanulója 
 – jó sportolója cím
 Elismerő emléklap – legalább 40 éve 
 folyamatosan végzett munkáért
Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos 
írásbeli javaslataikat indoklással, 2020. áp-
rilis 3-ig beérkezően szíveskedjenek benyúj-
tani Muraközi István polgármester címére 
(Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 4100 
Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17–
19.), illetve e-mailben a murakoziistvan@
berettyoujfalu.hu címre.
A rendelet 11. § 3./ pontja értelmében a 
szóbeli, illetve indoklás nélkül beérkezett 
javaslatok nem kerülnek előterjesztésre.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Nyár végén megújult köntösében 
pompázhat a zsinagóga. A beruházás 
célja, hogy a kívül-belül megújuló 
épület olyan közösségi térként szol-
gáljon, amely különböző kulturális 
eseményeknek adhat majd helyet.
A felújítási munkálatok már előző évben el-
kezdődtek, és jelenleg is tartanak. A berettyó-
újfalui zsinagógát Blum Amram rabbi építtette 
1903-ban egy korábbi zsidó templom helyére. 
Az ünnepélyes alapkőletételnél egy pergament 
helyeztek a fundamentumba, amelyre a berety-
tyóújfalui zsidó hitközség történetét írták. Eb-
ben az olvasható, hogy 1757-ben telepedett le 
városunkban az első zsidó család, az 1900-as 
évek elejére pedig már a lakosság tíz százalé-
kát tették ki. Nagyban meghatározták települé-
sünk mezővárosi arculatát, elsősorban a fő utca 
üzletei révén. Kiemelkedő volt Zádor Márton 

divatáru üzlete, továbbá Adler Béla nyomdája. 
A zsidó lakosság deportálása után nagyon ke-
vesen tértek vissza, így a zsinagóga szakrális 
használata megszűnt, az államosítást követően 
pedig a vasbolt raktárépületeként funkcionált.
Városunk lakóinak régi vágya válhat való-
ra a tavalyi évben megkezdődött felújítással, 
melynek során megújul az évek alatt teljesen 
leamortizálódott épület. Ez a több mint fél 
milliárd forintos beruházás a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program turiszti-
kai előirányzatából valósul meg egy Zsákával 
illetve Bakonszeggel közös projekt keretein 
belül. Az építkezés során a műemléki védett-
ségű zsinagógát eredeti állapotába kívánják 
helyreállítani, bár az ingatlan továbbra sem 
fog szakrális funkciót betölteni. Az építkezés 
az ütemtervnek megfelelően halad, a bontási és 
vakolási munkálatok befejeződtek, hamarosan 
pedig megkezdik a belső díszítőfestéseket. A 

létesítményhez csatlakozik egy egyszerű for-
mavilágú épületszárny, amelyben a szociális 
blokkokat helyezik el, valamint helyet kap még 
itt egy kávézó is. A tervek szerint ez egy kö-
zösségi, kulturális, multifunkciós épület lesz, 
ahol állandó és időszakos kiállítások egyaránt 
várják a látogatókat, de természetesen otthont 
adhat szakrális eseményeknek is. A nyár végé-
re tervezett megnyitóra olyan kulturális rendez-
vénnyel készülnek, amely emlékezetessé teszi 
a régóta várt eseményt.  SKGy

Megújult köntösben a zsinagóga

Felújítják a római katolikus templomot

Kívül-belül megújul Berettyóújfa-
luban a Jézus Szíve római katolikus 
templom. A felújítási munkálatok már 
javában zajlanak, hamarosan hozzá-
fognak a tető teljes befejezéséhez. 

A régóta várt beruházás tavaly nyáron kezdődött 
és több mint száztizenhárom millió forintból 
valósul meg, ami magában foglalja a neogóti-
kus stílusú épület komplett renoválását: a falak 
szigetelését, külső-belső vakolást, a homlokzat 
helyreállítását és természetesen a festést, vala-
mint a tetőszerkezet teljes cseréjét. Ez utóbbi 
nagyobb kihívást jelent a kivitelezőnek, mivel a 
világháború során egy bombatalálat érte a temp-
lomot, ami súlyosan megroncsolta a kupolát. 
A károkat egy későbbi helyreállítás során nem 
járható felülettel állították helyre, amire a mos-
tani munkák során kellene a tetőt ráépíteniük. 
Az épület belső vakolása már elkészült, szára-
dás után kezdik a festést, színvilágában változás 
várható az eddigi árnyalatokhoz képest. Rákóczi 
Jenő plébános elmondta, a katolikus egyházme-

gye költségvetéséből fedezett újjáépítéshez ha-
sonló mértékű munkálatok az 1905-ben Sztarill 
Ferenc tervei alapján épült templomon eddig 
még nem zajlottak. Bonczás Tibor a Bon-Sped 
Bt. ügyvezetője, a projekt alvállalkozója hang-
súlyozta, az építkezés az ütemezésnek megfele-
lően a gondosan előkészített tervek alapján fo-
lyik, így egy impozáns, funkcióját még hosszú 
ideig ellátó templomot adhatnak át a nyár végén. 
A tatarozás végeztével a templomot ünnepélyes 
keretek között újraszentelik, így méltó módon 
emlékeznek meg építésének 115. évfordulójá-
ról. A közösség tagjai izgatottan várják, hogy 
elkészüljön a régi új plébániatemplom, hiszen 
még senki sem élhette át, hogy saját templomát 
felszenteljék. Addig is a szertartásokat Berettyó-
szentmártonban tartják. SKGy

Személyi jövedelemadó – 1%
Sokan ismerik a lehetőséget, mégis kevesen rendelkeznek szemé-
lyi jövedelemadójuk azon 1%-áról melyet társadalmi szervezetek 
részére ajánlhatnak fel. Berettyóújfalu Város Önkormányzata kö-
telező és önként vállalt közfeladatainak ellátása során is számos 
ilyen szervezetre támaszkodhat. Kérjük, amennyiben még nem 
döntött, segítse az ő tevékenységüket, ezáltal a helyi közszolgálta-
tások fejlesztéséhez is hozzájárulhat.
Szervezet Tevékenység Adószám
Berettyóújfalu Városért  a helyi kulturális örökség
Közalapítvány gondozása 18548169-1-09
Berettyóújfalu Város Sportjáért  verseny- és tömegsport-
Közalapítvány tevékenység támogatása 19128678-1-09
Bihari Múzeumért Alapítvány a Bihari Múzeum szakmai 
 munkájának támogatása 19128544-1-09
Aranytál Közhasznú Alapítvány települési gyermek- és köz-
 étkeztetés támogatása 18554157-1-09
Fúvószenekarért Alapítvány az Ifjúsági Fúvószenekar 
 működésének támogatása, 
 rendezvényszervezés 19124629-1-09
Bihari Népművészeti Egyesület népművészeti, népi ipar-
 művészeti tevékenység, 
 ismeretterjesztés, 
 az Alkotóház működtetése 18542091-1-09
Bihari Szabadművelődési és  kulturális rendezvények szer-
Népfőiskolai Egyesület vezése, felnőttképzés, 
 felnőttoktatás 18560729-1-09
Összefogás Berettyó- település- és közösség-
szentmártonért Egyesület fejlesztő tevékenység 
 Berettyószentmártonban 18996335-1-09
Kádár Vitéz Városvédő,  településfejlesztő, városvédő,
Fejlesztő és Kulturális valamint állatvédő és –mentő 
Egyesület tevékenység 18337426-1-09

Újítások és változások a moziban
Újabb fejlesztések valósultak 
meg a Makk Kálmán Moziban. 
Az egyik ilyen újítás, hogy az 
épület pénztárfülkéjében egy 
ablakátbeszélő hangrendszert 
alakítottak ki, amely a legkor-
szerűbb eszköz az üvegfallal 
elválasztott terek esetén az ügy-
felekkel történő kommunikáció 
megvalósítására. 

A rendszer különleges kialakításának 
köszönhetően nincs szükség beszéd 
közbeni kapcsolgatásra. Az ablakátbe-
szélő egyidejű, kétirányú kommuniká-
ciót biztosít bármilyen gerjedés vagy 
egyéb zajos mellékhatás nélkül.
A Makk Kálmán Mozi egy bankkártya 
terminált is beszerzett, így mostantól 

lehetőség van bankkártyás fizetésre is. 
A készülék a régi típusú, nem paypass-
os kártyákat is elfogadja, MasterCard, 
Maestro, Visa, Visa Electron, Visa 
Pay és UnionPay típusú kártyával le-
het kiegyenlíteni a vásárlás ellenér-
tékét, SZÉP kártyával azonban nem 
lehet fizetni.
Fontos információ, hogy március 2-tól 
változnak a jegyárak. A művészfilmek 
ára 800-ról 1000 forintra, a 2D-s fil-
meké 1000-ről 1200 forintra, a 3D-s 
filmeké 1300-ról 1400 forintra emel-
kedik. Diákok, nyugdíjasok és Be-
rettyó Kártya tulajdonosok továbbra 
is jogosultak kedvezményre, ők mű-
vészfilm esetén 800, 2D-s film esetén 
1000, 3D-s film esetén 1200 forintért 
válthatnak belépőjegyet. Sz.M.
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A sorozat nyitórendezvénye a „Jobbra át” – po-
litikai radikalizálódás és hangulatképek a jobb-
ratolódás éveiben Biharban és a Hajdúságban 
című  kerekasztal beszélgetés volt, ahol Bagdi 
László, Godzsák Attila és Csarkó Imre a 

‚
30-

as évek történéseit járta körbe. Bagdi László a 
Bihari Múzeum történésze, külsős munkatársa 
az MTA Lendület-Trianon 100 munkacsoport-
nak. Jelenleg az 1918. utáni Bihari menekültek 
kérdésével, az 1945. utáni Berettyóújfalu tör-
ténetével valamint az 1989-es rendszerváltás 

kutatásával foglalkozik. Godzsák Attila sátor-
aljaújhelyi történész. Tagja két alapítvány ku-
ratóriumának, Sátoraljaújhely város lexikona 
szerkesztőbizottságának, a sátoraljaújhelyi Tri-
anon 100 munkacsoportnak és a város kulturá-
lis bizottságának. Csarkó Imre történészi mun-
kái alatt sokat foglalkozott a világháborúkkal, 
Trianon mindig is kulcskérdés volt számára. 
Kiemelt figyelmet fordított Berettyóújfalu és a 
Bihar történelmére. A történészek többek kö-
zött beszélgettek a politikai jobbratolódásról, 

az elszakított országrészekről az anyaországba 
menekültek helyzetéről, valamint Trianon előz-
ményeiről, az esetleges okairól, de a tévhiteket 
is körbejárták.  SKGy

Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytár-
gyalás útján történő értékesítéssel:

Hrsz., cím Művelési ág terület  nettó vételár bánatpénz

3392/4  Berettyóújfalu kivett beépítetlen terület, 
 műemléki környezetben 1234  m2 33.200.000 Ft 3.320.000 Ft

3392/6  Berettyóújfalu kivett beépítetlen terület, 
 műemléki környezetben 1030  m2  27.700.000 Ft 2.770.000 Ft

Az engedélyezési tervek elkészítése előtt a „Településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet” 20.§-a szerinti szakmai konzultációt kell lefolytatni a szabályozási 
tervvel való összhang, valamint a településképi követelmények biztosítása érdekében. 
A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tesz a településképi követelmények érvé-
nyesítésének módjára. Az ingatlanok beépítése a városközpont rehabilitációs pályázat során 
készült nyertes pályázati tervek beépítési javaslatainak, a dokumentációban megfogalmazott 
tér-és tömegképzési, anyaghasználati javaslatok figyelembevételével történhet.
A fenti pályázati tervek a Főépítészi irodában – előzetes egyeztetés után – megtekinthetők.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.
A versenytárgyalás időpontja: 2020. 03. 19.  8 óra
                                          helye: Polgármesteri Hivatal kisterme
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz átutalása 2020. 03. 18.         
14 óráig Berettyóújfalu Város Önkormányzata Takarékbank Zrt. Berettyóújfalui Kirendeltségé-
nél vezetett 60600242-11111063 számú bankszámlájára. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a 
megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát. Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kap-
csolatban érdeklődni lehet az 54/505-438-as telefonon.

A szép magyar beszédüket mérték 
össze a diákok a Kazincy Ferencről 
elnevezett verseny területi fordulóján.  

Az általános iskolák felső tagozatosai elő-
ször egy szabadon választott 20-25 soros 
prózai művet olvastak fel, majd egy kötelező 
szöveget.
Idén Fekete István: Az erdő ébredése című 
művéből olvastak fel egy részletet az 5-6- 
osok, Nyiri Péter: Intelmek szövegét pedig 
a 7-8-os korcsoportban indulóknak kellett 
előadniuk. A kisebbik korcsoportban első 
helyezett Gál Bíborka, a Széchenyi István 
Tagiskola diákja lett. A 7-8-os évfolyamon 
Köszörűs Krisztina, szintén a Széchenyi Ist-
ván Tagiskola tanulója végzett elsőként, így 
ő képviselheti városunkat a regionális döntő-
ben Kisújszálláson. SKGy

Képkockákkal emlékeztek Fehér 
Istvánnéra, Soltész Kálmánnéra 
és Erdélyi Gáborra a Biharországi 
Esték elnevezésű rendezvényen. 
Az est házigazdája, Kocsis Csaba vezette fel 

a Kari Sándor által bemutatott közel harminc 

éves videófelvételeket. A Nadányi Zoltán Mű-

velődési Házban meghitt hangulatú vetítésen 

vehettek részt az érdeklődők. Az esemény 

kettős alkalomnak tekinthető, hiszen egyaránt 

csatlakozott a Trianon-, és az Erdélyi Gábor-

Emlékévhez is. SKGy

„Emlékezz és Emlékeztess” – Elindult a Trianon Emlékév

A szép magyar beszédüket mérték össze Képkockákkal emlékez-
tek a művelődési házban

KULTÚRA6

Eladó ingatlanok

Berettyóújfaluban is kezdetét vette a Trianon Emlékév. A százéves évforduló 
alkalmából egy előadássorozatot indítottak útjára a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Házban. Az „Emlékezz és Emlékeztess” elnevezésű programsorozat célja 
olyan rendezvények életre hívása, mellyel az egykori események minden kor-
osztály számára elérhetővé és befogadhatóvá válnak. 

Kárpátaljai tragédia
Kárpátaljáról a II. világháború után több 
ezer magyar civilt hurcoltak el munkatá-
borokba, ahonnan a legtöbben sohasem 
térhettek haza. A kommunista diktatú-
rák áldozatainak emléknapján, február 
25-én rájuk is emlékeztek a Nadányi Zol-
tán Művelődési Ház Erdélyi Gábor ter-
mében. Az est házigazdája Kocsis Csaba 
volt, aki egy vetítéssel igyekezett átfogó 
képet festeni a Kárpátaljai tragédia kö-
rülményeiről. 
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A Magyar Ápolók Napja alkalmá-
ból (2014. óta február 19.) a Magyar 
Ápolási Egyesület a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház Krónikus 
Belgyógyászat Osztály osztályvezető 
főnővérét, Sziklai Emőkét részesítet-
te Miniszteri Elismerő Oklevélben, 
kiemelkedő szakmai munkájáért. A 
díjkiosztó gálát február 24-én a Duna 
Palotában tartották.
Sziklai Emőke 2001 óta a berettyóújfalui Gróf 
Tisza István Kórház dolgozója. Pályafutását 
diplomás ápolóként kezdte a Tüdőosztályon, 
2007 februárjától a Sürgősségi Betegellá-
tó Osztályon dolgozott. 2011-től a Krónikus 
Belgyógyászat Osztályon megbízást kapott 
az osztályvezető főnővéri teendők ellátására. 
Igényességének köszönhetően egészségügyi 
gyakorlatvezetői, majd Okleveles rehabilitáci-
ós szakember végzettséget szerzett. Főnővéri 
teendői mellett aktívan részt vállal az intézeti 
oktatási tevékenységben, az ápoló hallgatók 
betanításában. Küzd és dolgozik a jövő ápo-
lóiért, hatékonyan részt vesz a képzésükben. 
Szaktudásán túl hivatástudat, a szakma irán-
ti alázat, mély empátia jellemzi. Rendkívüli 
problémamegoldó és kapcsolatteremtő képes-
ségekkel rendelkezik. Rátermettségének kö-
szönhetően számos továbbképzésen szerepel 
előadóként. Emberszeretetével, a betegek és 

munkatársak felé nyilvánított pozitív hozzá-
állásával nagy tisztelet övezi személyiségét. 
Aktív tagja a Magyar Ápolási Egyesületnek 
és munkatársai felé is hirdeti a Magyar Ápo-
lási Egyesület fontosságát.
Az eseményen Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere méltatta az ápolónőket. 
Sziklai Emőke kérdésünkre elmondta, a Duna 
Palotában rendkívül színvonalas műsort lát-
hattak a díjazottak. A főnővér úgy fogalma-
zott a díj kapcsán: „teszem a dolgom, ez az 
életem. Szívből dolgozom, szeretettel.” A 
berettyóújfalui főnővér kiemelte a meghívón 
szereplő Márai Sándor idézetet is, amely a kö-
vetkező: „Az életnek értéket csak a szolgálat 
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordu-
lunk.”   KHSz.

Az Euro Foto Art Nemzetközi Egye-
sület, a Romániai Hivatásos Újság-
írók Egyesületének Bihar megyei 
Szervezetével (UZP), és – idén először 
– a debreceni Partium Házzal part-
nerségben, hirdette meg bihari fotó-
riporterek számára kiírt pályázatát.  
A Bihari Fotóriporterek Kupáját ez-
úttal megosztva újságíró, tudósítónk 
Kogyilláné Halics Szófia és Remus 
Toderici a nagyváradi Criºana tudó-
sítója nyerte el.
Kogyilláné Halics Szó-
fia nyertes fotója Rú-
zsa Magdiról készült 
a tavalyi város napja 
zárórendezvényén, Be-
rettyóújfaluban, mely 
a Bihari Hírlap 2019. 
júniusi lapszámában is 
megjelent. A fotográfus 
a díjat megelőzően több 
fotópályázaton sikerrel 
szerepelt, a 2018-ban, ok-
tóber 23-án készült fény-
képe bekerült a 2019-es 
nemzet naptárába, illetve 

a református templomról készült kreatív fotó-
ját a nagytemplomban is láthatta már a közön-
ség, melyet ugyancsak egy pályázat kapcsán 
választottak ki.  A mostani, román és magyar 
fotóriporterek munkáit felvonultató verseny 
mindig az előző év krónikáját adja képekben. 
A pályázók olyan sajtóorgánumokat képvisel-
tek, mint a Biharország, Bihoreanul, Criºana, 
Jurnal Bihorean,  Hajdú-bihari Napló, denagy.
hu, vagy a Bihari Hírlap. A háromtagú zsűri, 
melynek tagjai, Tóth István AFIAP az „Euro 
Foto Art” Nemzetközi Egyesület elnöke, 
ªerban Carþis, a Romániai Hivatásos Újság-

írók Egyesülete Bihar 
megyei szervezetének 
elnöke, valamint Stanik 
István, médiaszakértő 
ezúttal 130 kép közül 
válogatta ki – titkos (ko-
difikált) zsűrizéssel – a 
nyerteseket. Az alkotá-
sokat először Nagyvá-
radon nézhették meg az 
érdeklődők, tavasszal 
pedig Debrecenben és 
Berettyóújfaluban is 
megtekinthető lesz a tár-
lat. Az ünnepélyes meg-
nyitót és a díjakat febru-
ár 8-án adták át.

Kiemelkedő szakmai munkájáért kapott 
elismerő oklevelet 

A város napján készült a nyertes fotó
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Röviden

Kogyilláné H. Szófia

Rocklegendák énekórán
Rendhagyó énekórán vehettek részt vá-
rosunk és a környékbeli iskolák tanu-
lói. Berettyóújfaluba érkezett a Házhoz 
megy a Zenede Kárpát- medence Turné, 
ahol rocklegendák ismert klasszikusa-
it elevenítik meg a színpadon. Baricz 
Gergő, Bordás József, Nagy Zoltán és 
Megyaszay István egy órás interaktív 
koncertje a hazai és a nemzetközi rock 
zene fejlődését mutatta be.

Disznótornak adott otthont a Szász Ta-
nya február 15-én. A paraszti háztartá-
sok egyik legnépszerűbb tradíciójának 
számító alkalomra mindenkit vártak, 
aki kedvet érzett egy kis hurka- és kol-
básztöltéshez, hagymás vér, kenyérlán-
gos, orjaleves, toroskáposzta, valamint 
tepertő elfogyasztásához. Az ízletes éte-
lek mellől nem hiányozhatott az ilyen-
kor szokásos forralt bor, tea és egy-egy 
kupica pálinka sem. A családias légkörű 
disznóvágást a beszélgetések és a hangos 
nevetések tették még hangulatosabbá.

Farsangi táncházzal, játékokkal és az el-
maradhatatlan jelmezversennyel búcsúz-
tatták a telet február végén a gyerekek. A 
Bajnóca Néptánc Egyesület programját 
a Nadányi Zoltán Művelődési Házban 
tartották, ahol az ügyesebbek a Bodorka 
Népmesepont által felállított kézműves 
sarokban próbálhatták ki magukat. 
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Idén ünnepli harmincadik születésnapját a Bihari Hírlap. 
Ebből az alkalomból induló új rovatunkban szemezgetünk 
a régebbi lapszámok hasábjai között. Olyan írásokat, fény-
képeket, táblázatokat, cikkeket idézünk fel városunk újság-
jának archívumából, melyek érdekesek vagy napjaink ak-
tualitásához kötődnek. Az 1991-től megjelenő hírlap cikkei 
között olvasóink is böngészhetnek a www.biharihirlap.hu 
oldalunkon.

Új forgalmi rend
A több külföldi térképen sírkereszt-
tel jelölt 42-47. sz. főutak keresz-
teződése tavasztól a mellékelt ábra 
szerint átalakul körforgalommá. A 
statisztikák szerint 1990. július 18-
tól (a Berettyó-híd átadása) 1991. 
októberéig 17 csak anyagi kárt oko-
zó, 10 könnyű, 5 súlyos, 3 halálos 
baleset történt – az anyagi kár 6.644.000 Ft volt. A károsultak között 
német, román, angol, szovjet, holland, koreai, francia, török állampol-
gárok is voltak. A körforgalom tavaszi megvalósulása után az önkor-
mányzati testület döntése alapján a Földesi út 42 sz. főúti elágazásánál 
és a 47 sz. főút szentmártoni bevezető szakasza előtt „tehergépjárművel 

behajtani tilos” jelzőtáblát „kivéve célforgalom” kiegészítő táblával, 
valamint a körforgalmú csomópont városba vezető leágazása előtt a 
„tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtáblát helyezik el. A Kossuth u. 
Szentpéterszeg felé vezető szakasza zsákutcává válik, csak a körforgal-
mon keresztül lesz lehetséges a Péterszegi út megközelítése.
Bízunk benne, hogy az új forgalmi rend jelentősen csökkenteni fogja a 
balesetek számát.
(Megjelent: A Bihari Hírlap 1992. január 3-i lapszámában)

Február 22-én elrajtolt a tava-
szi szezon a labdarúgó Megyei 
I. osztályban. A Berettyóújfa-
lui Sportegyesület csapata a 
harmadik, az U19-es együttes 
a második helyről vágott neki 
a folytatásnak.

A BUSE-t a téli felkészülés idősza-
kában látogattuk meg, a klub eddigi 
szerepléséről Szitkó Róbert edző-
vel és Jancsó Attila csapatkapitány-
nyal beszélgettünk.
Jó őszi szereplés
Szitkó Róbert szerint csapata jól 
játszott a 2019/2020-as bajnokság 
első felében. – A társaságban benne 
volt ez a teljesítmény, jó felkészü-
lésünk volt júniustól. Kicsit lehetett 
volna jobb is az őszi szereplésünk, 
az utolsó meccset sajnos elrontot-
tuk, és három pont hátrányba kerül-
tünk – véli az edző.
Jancsó Attila úgy gondolja, a si-
keres nyári felkészülés nagyrészt 
annak volt köszönhető, hogy nagy 
létszámban tudtak jelen lenni az 
edzéseken. – Igazából ez az oka an-
nak, hogy most jelenleg a harmadik 
helyen állunk. A csapat egésze egy-
ben van már évek óta, az összeszo-
kottság és a kemény munka most 
meghozta a gyümölcsét.
Országos főtábla a kupában
A Magyar Kupában az országos 
főtábláig menetelt a BUSE. A me-
gyei selejtezőket simán vette az 
együttes, a 64 közé jutásért a Sza-
jol csapata ellen játszottak Nagy 
Róberték, ahol egy izgalmas mér-
kőzésen – hosszabbítás és bünte-
tők után – sikerült továbbjutniuk. 
A legjobb 32 közé kerülésért a 
BFC Siófokkal sorsolták össze az 
újfaluiakat, a találkozó az NB II-es 
klub 4-0-s győzelmével ért véget. 
– Egy nagyon jó meccset játszot-
tunk itthon, az első félidőben ne-
künk kellett volna akár több góllal 
is vezetnünk, de sajnos kimaradtak 
a helyzeteink. Ezt követően már a 
szépítésre sem futotta tőlünk, el-
fáradtunk a második játékrészre – 
mondta Szitkó Róbert.
Téli felkészülés kisebb létszám-
ban
A BUSE futballistái a téli pihenőt 
követően január közepe óta edzet-
tek megint együtt, programjukban 
– a tréningek mellett – több edző-

meccs is szerepelt. Munkahelyi el-
foglaltság miatt többen nem tudtak 
részt venni az edzéseken. – A 14-15 
fős nyári létszám leredukálódott 
9-10 főre, ez viszont nem lesz elég 
ahhoz, hogy vérmes reményeket 
tápláljunk a bajnokság elé, nagyon 
nehéz lesz így a folytatás – véli a 
Berettyóújfalu edzője.
Az edzőmérkőzések során a csapat 
egy másabb fajta játékrendszerben 
próbált játszani. Ezeken a meccse-
ken a tanulás és a taktika elsajátítá-
sa állt a középpontban.
Stabil védelem és erős támadójá-
ték
Szitkó Róbert szerint védelmük 
stabilnak mondható, hisz ezen a 
poszton évek óta ugyanazok a fo-
cisták játszanak, és a szezon nagy 
részében kevés gólt is kaptak. – 
Emellett nagyon erősek vagyunk a 
pontrúgások és a bedobások terén 
is. Több olyan fegyverünk van, 
amivel tudunk élni, reméljük, ez a 
következő fél évben is segíteni fog 
minket – tette hozzá.
Az elején maradni
A klub célja, hogy a bajnokság 
végén az első öt hely valamelyi-
kén végezzen. – A szezon előtt azt 
mondtuk, szeretnénk dobogón vé-
gezni, ami – az akkori felkészültsé-
günk alapján – elvárható is volt. A 
mostani felkészülésünk nem olyan 
volt, amilyennek szerettük volna, 
viszont így is jó lenne a tabella 
elején maradni. Ha egy jó rajtot 
veszünk, akkor azzal a lendülettel 
remélhetőleg minél tovább tudunk 
jutni, hogy a fizikai állapotunkon 
ne múljon a végén. Bízom benne, 
hogy mindenki egészséges lesz a 
folytatásban, mert akkor van esé-
lyük jó eredményt elérni – mondta 
Szitkó Róbert. – Minden tényezőt 
figyelembe véve – folytatta Jancsó 
Attila – nem igazán reális a bajnoki 
cím megszerzése. Nyilván minden-
ki azon dolgozik, hogy a csapat a 
lehető legsikeresebben szerepeljen, 
de néhány külső szempont nagyban 
befolyásolja a bajnokság menetét.
A Megyei I. osztály 16. játéknapján 
a Berettyóújfalu 0-0-s döntetlent 
játszott a Hajdúböszörmény gárdá-
jával, majd egy héttel később 1-1-
et a Püspökladány együttesével. A 
következő fordulókban a DEAC, a 
Nyíradony és a Derecske ellen lép 
pályára a BUSE. Sz.M.

Bihari Hírlap 30 – Erről is írtunk…

Cél az első ötben végezni
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1% felajánlása: Tisztelt Olvasó! 
Amennyiben még nem döntött a 
civil szervezetek részére felajánl-
ható 1%-ról, kérem, hogy azt az 
Aranytál Közhasznú Alapítvány 
részére ajánlja fel, adószám: 
18554157-1-09. Az Alapítvány 
célja a gyerekek kulturált étkez-
tetési feltételeinek biztosítása, 
valamint a hátrányos helyzetű 
gyermekek étkezési térítési díjá-
hoz való hozzájárulás. Az elmúlt 
években több, intézményünknél 
étkező gyermek számára adott 
étkezési térítési díjhoz támoga-
tást, melyet a magánszemélyek 
személyi jövedelemadójából tör-
tént 1%-os felajánlások segítsé-
gével nyújtott. A KÖSZI hon-
lapján (www.kosziberettyo.hu) 
az intézményünk>>partnereink 
menüpont alatt megtalálható az 
alapítvány hosszabb bemutatása. 

Bálok az önkormányzat tá-
mogatásával: Mint közismert a 
Kabos Endre Városi Sportcsar-
nok több, helyi közösség által 
szervezett jótékonysági bálnak 
adott és ad otthont. Rendsze-
resen itt tartják a Sürgősségi, a 
Bajnóca, a Református, a BMSE 
és a Lisztérzékenyek bálját. A 
bálokhoz a helyszínt Berettyóúj-
falu Város Önkormányzata térí-
tésmentesen biztosította, ezzel is 
támogatva a szervezők által meg-

nevezett jótékony célt. Bízunk 
benne, hogy a Tisztelt Vendégek 
a megújult csarnokban nagyon jól 
érezték/érzik magukat, és az ese-
mények bevételükkel hozzájárul-
hatnak a kezdeményezésekhez.  

OKÉS 2020: Örömmel számolok 
be róla, hogy Munkatársaim az 
idén újra megmérettetik magukat 
az Országos Közétkeztetési Sza-
kácsversenyen. Földesiné Dávid 
Ibolya (diétás szakács) és Dézsi 
Ferenc (diétás szakács) egy há-
romfogásos menü receptjével, 
fotóival, tálalási javaslatával és 
nyersanyagszámításával jelentke-
zett a versenyre. Felkészülésüket, 
munkájukat Kathóné Papp Éva 
(élelmezésvezető) segíti. Mind-
hárman a speciális étrendre szo-
ruló gyermekek részére ételeket 
készítő Diétás főzőkonyhánkon 
dolgoznak. A megmérettetés két-
fordulós, az első fordulóból a 
fenti dokumentumok kiértékelése 
után az első 12 csapat jut tovább. 
Köszönöm munkatársaimnak, 
hogy felelősségteljes munkájuk 
mellett időt szakítottak a verseny-
re történő jelentkezésre. Az ezévi 
jelentkezéssel elmondhatjuk, 
hogy csapatuk már másodjára, 
Földesiné Ibolya harmadjára, a 
KÖSZI csapata már 4. alkalom-
mal vesz részt ilyen kihíváson.  

Ulicsné Erdős Erzsébet 
intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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2020. február 8-án tízedik alkalom-
mal került megrendezésre Berettyó-
újfaluban a Morotva Ligeti Jégko-
rong Kupa. A jubileumi rendezvényt 
ebben az évben is magas színvonalú, 
sportszerű és jó hangulatú versennyel 
tisztelték meg a résztvevő csapatok.
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármeste-
re a rangos rendezvényt megnyitó beszédében 
kiemelte, hogy a résztvevők lehet hogy ama-
tőr módon, de nem amatőr szinten űzik ezt a 
sportágat. Fontosnak tartja, hogy ezeken a 
viadalokon mindig sportszerű játékot láthat a 
közönség. 
A nagy hagyományokra visszatekintő jégko-
rong kupa ebben az évben is nemzetközi volt, 
hisz két csapat is érkezett Erdélyből. Örömmel 
láttuk vendégül székely barátainkat, akik Csík-
szeredából és Csíkcsicsóról érkeztek.
A megmérettetés évről évre emelkedő színvo-
nala miatt szükségessé vált, hogy a játékveze-
tés is profi kezekbe kerüljön. Az idei versenyen 
is – hivatásos bíróként működő –jó barátunk, 
Vincze Dániel fújta a sípot. 
A Csíkszeredaiak egy nagy meglepetéssel ké-

szültek. A csapat képviseletében Toma Dániel 
elmondta, egy Székely-Magyar Vándorkupát 
hívtak életre azzal a céllal, hogy ez a „jégko-
rongos család” mindig találkozhasson. Meg-
hívást kaptunk március végén Csíkszeredába, 
az ottani jéghoki kupára, amit örömmel el is 
fogadtunk.
Az egymást követő mérkőzések során az ered-
mény csak másodlagos volt. Míg a jégen adre-
nalintól túlfűtötten egymással küzdöttek a ver-
sengő játékosok, a mérkőzés után már együtt 
énekelve, tapsolva, hangosan szurkolva biztat-
ták a palánk mellől a többi csapat játékosait. 
A góloknak, a cseleknek, a látványos megmoz-
dulásoknak, magának a játék szépségének, a 
közösen eltöltött időnek örültek.
Elmondható, hogy ebben az évben az aktuális 
forma döntött az első négy csapat között. A 
többiek sem vallottak szégyent a jégen, magas 
színvonalú játék volt az összes mérkőzésen.
A kupa végeredménye:
1. Csíkszereda (10 pont), 2. Berettyóújfalu 
(6 pont), 3. Derecske (5 pont – egymás elle-
ni eredmény rangsorol), 4. Püspökladány (5 
pont), 5. Makó (2 pont), 6. Csíkcsicsó (2 pont)
A 15 mérkőzésen összesen 118 gól esett.
Az utolsó meccs után, a nap legfelemelőbb 

pillanatait élhettük át a Morotva Műjégpálya 
jegén. Az Ismerős Arcok zenekar, „Nélküled” 
c. dalát mindannyian együtt énekeltük el. Va-
lóban – „Mi egy vérből valók vagyunk!” Az 
eredményhirdetés előtt a Magyar és a Székely 
himnusz is felcsendült, újabb könnycseppeket 
csalva elő a szemekből. Minden gárda oklevél-
lel és éremmel gazdagodott.
A legjobb góllövők is jutalomban részesültek. 
Ajándékot vehetett át sorrendben: Kopacz 
Zsolt (Csíkszereda), Jakab Levente (Püspökla-
dány) és Kari Csaba (Berettyóújfalu). 

A Lendület Sport és Szabadidő Egyesület 
nevében írta: Kari Sándor

Február 15-én, Pécsen rendezték a 
Grundbirkózó Bajnokság országos 
döntőjét. A januári Berettyóújfalu-
ban rendezett elődöntőből az I. kor-
csoportos lányok jutottak tovább. 

A versenyt heteken át tartó felkészülés előzte 
meg, a gyerekek nagy izgalommal várták a 
megmérettetést. A nagy döntőre hajnal 4-kor 
indult a csapat Pécsre. Reggel már mérlege-
léssel kezdték a napot, majd megkezdődött 
az ünnepélyes megnyitó, felsorakozott a 23 
döntős csapat. Hajdú-Bihar megyét a berety-
tyóújfalui József Attila Általános Iskola kép-
viselte. A zászlók felvonása után esküt tettek a 
kisdiákok.  A nap folyamán kemény és nagyon 
izgalmas meccseken bizonyíthattak. A páston 

volt, hogy 4-1-ről sikerült győzelmet aratni.  

A csapattársak harsány biztatással szurkoltak 

egymásnak. A berettyóújfalui csapat ezúttal 

országos IX. helyezést érte el, amelyre az in-

tézmény és a felkészítők is nagyon büszkék. 

A csapat tagjai voltak: Derzsi Jázmin, Fábi-

án Annabella, Iliszi Bianka, Daróczi Emma, 

Frank Naomi, Gáti Janka, Góz Viktória, Tütös 

Krisztina Alexandra. A szakmai felkészítést 

Berde Lászlónak köszönheti a csapat.

A Magyar Erőemelő Szövetség és a 
Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum megbízásából a Bihari Szabad-
idő és Sportegyesület rendezésében, 
a Berettyóújfalui SZC Bessenyei 
György Szakgimnáziuma adott ott-
hont a Fekvenyomás Diákolimpia 
Kelet-Magyarországi Országos elő-
döntőjének 2020. február 22-én.  
A versenyen 34 oktatási intézmény rekord-
nak számító 138 tanulója nevezett. A mér-
legelés után Bónácz János, Berettyóújfalu 
alpolgármestere és dr. Marinecz Kornélia, 
a házigazda intézmény igazgatója köszön-
tötték a versenyzőket, a felkészítő tanárokat 
és a gyerekükért szurkoló szülőket, majd dr. 

Szatmáry-Antal Tamás, a diákolimpia ver-
senyrendszer versenyigazgatóját hivatalosan 
megnyitotta a versenyt.
Az egésznapos megmérettetésen három kor-
csoport egyéni és csapatversenyei zajlottak. 
A jó hangulatú nap emlékére minden ver-
senyző részvételi érmet is kapott, a legjobbak 
Encsen, az országos döntőben folytathatják a 
versengést. 
Kiváló eredményt értek el a házigazda Be-
rettyóújfalui SZC Bessenyei György Szak-
gimnázium tanulói, akik egyéniben 6 első, 
4 második, 4 harmadik és 2 negyedik helye-
zést szereztek. A csapatversenyben 1 első és 
2 második helyezéssel öregbítették az iskola 
hírnevét.
Eredmények:
1. helyezés: Bere Mónika, Kovács Orsolya, 

László Emerencia, Mezei Alexandra, Pap 
Zsuzsanna, Vadász Dominika.
2. helyezés: Dede Julianna Vanda, Puskár 
Zoé, Ráduly Vanessza, Titi Ametiszt.
3. helyezés: Fülöp Nóra, Péterszegi Fanni, 
Varga Ramóna, Borza Ábel.
4. helyezés: Tóth Vivien, Magyari Márk. 
Felkészítő testnevelő: Ungai János

Lendületben a jégkorongozók - X. Hoki kupa

Országos döntőn képviselték Hajdú-Bihart 
az újfalui grundbirkózó lányok

Beskós sikerek a Fekvenyomás Diákolimpia elődöntőjén!

SPORT 9

A berettyóújfalui csapat tagjai: Rácz Máté, 
Derzsi Zoltán, Major-Pucsok Albert, Mun-
kácsy Zoltán, Marczin Zsolt, Kari Sándor, 
Mayer András, Marczin Tamás, Kari Csa-
ba, valamint Nagy István és Rácz Sándor 
(képünkön nem szerepelnek)
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Április 6. 19 óra Színházi esték - bérlet 
3. előadása: Körúti Színház - Molnár Ferenc: 
Üvegcipő 

Április 8. Költészet napja

14.30 óra Nadányi Zoltán emléktábla ko-
szorúzás,

15.00 óra Költészet napi beszélgetés Fekete 
Vince József Attila-díjas költővel
helyszín: Járási Hivatal Fráter László-terem

Bihari Polgári Esték
Március 25. 17 óra  Magyar kutyafajták 
– előadó: Simicskó István államtitkár

Biharországi Esték
Március 24. 18 óra Fedák Sári – Szűcs 
Nelli önálló estje, belépés díjtalan, de re-
gisztrációhoz kötött

KIÁLLÍTÁSOK

Mozi Galéria
Március 9. 15 óra Dr. Artner Géza fotó-
kiállítása, megnyitja: Dr. Kóti Csaba főorvos

Bihar Vármegye Képgaléria
Gombos Ferenc 70KÉP – Tájak, emberek 
című fotókiállítása megtekinthető március 31-ig.

Bella Costa Étterem
Március 9-én 17 óra a Pasztellfestők Or-
szágos Egyesületének kiállítása. A kiállí-
tást megnyitja: Dr. Cs. Tóth János művészettör-
ténész.

Klubfoglalkozások
Március 4. 13.00 óra Nők a XXI. század-
ban egyesületi nap

Március 11. 14.00 óra a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesületének nőnapi prog-
ramja

Berettyóújfalui programok
Március 12. 16.30 óra Méhész Egyesület 
egyesületi napja

Március 18. 16.30 óra ÉDES Egyesület 
közgyűlése

Március 26. 17.00 óra Méhész Egyesület 
klubgyűlés

Március 27. 10.00 óra ILCO-klub egyesü-
leti nap

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének pró-
bája

Minden szerdán 15.30 órától a Seniorok 
Tánccsoport próbája

16.00 a papírfonó kör kézműves foglalko-
zása

Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör

Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőr-
ző torna 

Minden szombaton 9 órától Sakk szakkör

Bihari Múzeum
Március 26., csütörtök, 17-18-ig 
Két nemzet, egy haza – Magyar és Román 
közös múlt Erdélyben.
„Emlékezz és emlékeztess” emlékév- be-
szélgetések Trianonról
A Trianonról szóló előadás sorozat újabb epizód-
jában Oborni Teréz, Hegyi Géza és Gulyás Lász-
ló történészek beszélgetnek a Magyar és Román 
nemzet több száz évet felölelő Erdélyi együttélé-
séről, bemutatva a két nép kapcsolatának minden 
konfliktusát, félreértését, és békés egymás mel-
lett élésének folyamatát a 13. század kezdetétől 
egészen a 18. század végéig.
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Er-
délyi Gábor Terem.

Boodorka NépmesePont
Április 3. Mesevásár Mesemondó Ver-
seny

Április 9. Húsvétváró családi délelőtt

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A  Berettyóújfalui  Református  Egyházközség márciusi és húsvéti hírei

Születés
2020. február

9.  Balla Petra (Balla István – Juhász Anikó)

10.  Csengeri Áron (Csengeri Ferenc – Kiss Csilla)

21.  Kiss Erős Hunor (Kiss György – Nagy Ildikó)

22.  Mile Boglárka (Mile Zoltán – Bogáti Bernadett Boglárka)

26.  Virág Áron (Virág Imre – Angyal Mária)

Házasságkötés
2020. február

5.  Simon József – Vekerdi Melinda
12.  Bondár Donát – Diószegi Enikő
15.  Fodor Norbert Zoltán – Dobi Dominika
22.  Kaszai Márk – Nagy Orsolya

Elhunytak
2020. február

2.  Dudás Józsefné (Tóth Ilona Irén) (1950.)

3.  Hajzer Józsefné (Bánszki Mária Magdolna) (1937.)

6.  Fülöp Zsolt (1978.)

8.  Mező Béla (1957.)

9.  Bondár Sándor (1938.)

13.  Kosztya Attila István (1949.)

15.  Marján János (1947.)

17.  Sárosi Károly (1944.)

21.  Ecsedi Pálné (Szabó Ilona) (1937.)

24.  Czékmán Lászlóné (Rácz Margit) (1932.)

27.  Kállai Gyula (1944.)

Tájékoztatjuk kedves Könyvtárlátogató-
inkat, hogy a Sinka István Városi 
Könyvtár Kálvin téri épületében a 

felújítási munkálatok miatt 2020. március 
1-től szünetel a könyvtári szolgáltatás. 

A Fiókkönyvtár és az Információs Központ 
(NET-Kuckó) változatlan nyitvatartással 

várja a látogatókat.
A napilapok a Tourinform Irodában 

(Szent István tér 11.), a folyóiratok pedig a 
Fiókkönyvtárban (Puskin u. 44.) elérhetők.
A nyitás várható időpontjáról később tudjuk 

tájékoztatni Önöket.
Megértésüket köszönjük.

Március 23-24-én beiratkozás a Szivárvány 
Református Óvodába a 2020/2021-es nevelési 
évre.
Március 26-án csütörtökön Nemzetközi Nép-
zenei Verseny a Diószegi Kis István Reformá-
tus Általános Iskola szervezésében. Helyszín: 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ.
Március 30-tól – április 3-ig, hétfőtől – pén-
tekig Kanadai Hét a Diószegi Kis István Refor-
mátus Általános Iskolában.
Április 5-én Virágvasárnap, Istentisztelet 9 
órakor az Imaházban, 10 órakor a Templom-
ban, 14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthoná-
ban és 15.30 órakor a kórházban. 
Nagyheti bűnbánati alkalmaink április 
7-től-10-ig (keddtől – péntekig) 16 órakor az 
Imaházban, 17 órakor a Kálvin téri Gyüleke-
zeti Teremben.

Április 7-én kedden 13.30 órakor tartunk Hús-
véti Istentiszteletet a Mátyás utcai Szociális 
Otthonban a Gyülekezet szolgálatával. 
Április 9-én csütörtökön délután  13.30 órakor 
Húsvéti Istentisztelet a kórházban a Gyüle-
kezet szolgálatával. 
Április 10-én Nagypénteken 9 órakor az Ima-
házban, 10 órakor a Templomban Istentisztelet, 
16 órakor bűnbánati alkalom az Imaházban, 17 
órakor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.
Április 12-én, Húsvét vasárnap 9 órakor Úr-
vacsorás Istentisztelet az Imaházban), 10.30 
órakor a Templomban. 14  órakor Úrvacsorás 
Istentiszteletet a Fényes Ház Idősek Otthoná-
ban a Gyülekezet szolgálatával. 
Április 13-án, Húsvét hétfőn az Imaházban 9 
órai kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel 
lesznek ünnepzáró alkalmaink

Tájékoztatás
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