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Korszerűbb lámpák
világítják meg
esténként a várost

212 millió forint a helyi
civil élet erősítésére
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Mostantól korszerűbb lámpatestek adnak fényt esténként Berettyóújfalunak.
A megújult, LED-es közvilágítási rendszert május 22-én,
a város napjának előestéjén
adták át.
A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXX. évfolyam 6. szám | 2020. június
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Köszönjük, Berettyóújfalu! 2

Elültették a második életfát Berettyóújfaluban 3

A koronavírus-járvány elleni védekezés első szakasza lezárult. A világviszonylatban is egyedülálló helyzet
Magyarország, benne Berettyóújfalu
polgárai számára is új helyzetet teremtettek, melyhez mindnyájunknak
sikerült a leghatékonyabban alkalmazkodni.

100 évvel ezelőtt írták
alá
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Folytatódik a templom
felújítása
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Idén második alkalommal ültettek babafát a berettyóújfalui újszülöttek tiszteletére. Május 23-án, a város napján az országos veszélyhelyzetben bevezetett
korlátozások miatt az önkormányzati rendezvények ugyan elmaradtak, de a
2019-ben útnak indított hagyományt folytatták, a szülők és nagyobb gyerekeik
segítségével a második gömbkőris is a helyére került.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Köszönjük, Berettyóújfalu!

A koronavírus-járvány elleni védekezés első szakasza lezárult. A világviszonylatban is egyedülálló helyzet Magyarország, benne Berettyóújfalu polgárai számára
is új helyzetet teremtettek, melyhez mindnyájunknak sikerült a leghatékonyabban
alkalmazkodni. A kormányzati és az önkormányzati döntések, intézkedések önmagukban nem lettek volna hatásosak, ha nem a kellő módon álltunk volna hozzá. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az első vonalban – az egészségügyi és szociális ellátásban, a köznevelésben, oktatásban, a közétkeztetésben, a kereskedelemben
és a szolgáltató ágazatban – dolgozóknak, az intézményeinknek, a vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek az odaadó munkájukért, és minden polgártársunknak a
türelméért és kitartásáért. Együtt ez is sikerült!
Vigyázzunk egymásra ezután is!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Tájékoztatás
Tájékoztatás az engedély nélkül
fúrt vagy ásott kutakról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 2020. július 1-jén hatályba lépő módosítása alapján:
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki
2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt (ásott vagy fúrt kutat), ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2023. december 31-ig kérelmezi.
A korábbi, 2020. december 31-i határidő tehát meghosszabbításra került három évvel.
Részletes tájékoztatás a fúrt vagy ásott kutak jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezéséről, a kérelmezés részleteiről a www.
berettyoujfalu.hu oldalon a Hírek – Hirdetmények linken olvasható.
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

Hírek a KÖSZI-ből
Nyári étkezési lehetőségek gyermekek részére
Intézényi gyermekétkeztetés nyáron: Az
az állami fenntartású intézménybe járó általános iskolás, aki 2020.06.26-ig az ügyeleti
ellátás keretében iskolába jár, természetesen
a szokásos rend szerint étkezhet az iskolában,
amennyiben az étkezést igényelte a törvényes
képviselője.
Az önkormányzati fenntartású óvodák és a
bölcsőde a nyár folyamán – két hét kivételével – folyamatosan nyitva tart. Az étkezés
az ellátást igénybe vevő gyermekek részére
biztosított.
Az étkezés az előbbi esetekben mindhárom
csoport számára (általános iskolás/óvodás/
bölcsődés) a tanév során megszokott rend
szerint vehető igénybe. Aki a nevelési év/tanév során térítési díjat fizetett, annak ebben az
időszakban is kell fizetnie a kedvezményekkel csökkentett díjat.
Fentiekkel kapcsolatban bármilyen változás
esetén honlapunkon (www.kosziberettyo.hu)
és facebook oldalunkon (www.facebook.
com/koszi.bujfalu) adunk tájékoztatást. Kérjük, figyeljék ezeket!

Nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata a
nyári szünetben, 2020. június 16. és 2020.
augusztus 19. közötti 47 munkanapon biztosítja szülői igénybejelentés alapján a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére az ingyenes szünidei
étkezést.
A Képviselő-testület 2016. évi döntése alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (előző két kategóriába nem tartozó) gyermekek is igénybe vehetik a lehetőséget szülői
nyilatkozat alapján. Részükre az étkezést az
Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A lehetőségről minden érintett névre szóló
levélben kapott tájékoztatást.
A nyári szünidei ingyenes étkezést azok a
gyermekek vehetik igénybe, akik a 2020.
június 26-ig tartó iskolai ügyeletbe, vagy a
nyári időszakban bölcsődébe, óvodába nem
járnak.
Az ebéd az igénybejelentésben megjelölt
konyháról, Berettyóújfaluban a Rákóczi u. 1.
szám, vagy a berettyószentmártoni városrészben a Puskin u. 106. szám alatti konyháról
saját ételhordóban munkanapokon 11 és 13
óra között szállítható el.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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212 millió forint a helyi civil élet erősítésére

Sajtótájékoztató keretében ismertették a Berettyóújfalui Helyi Közösség
Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezetéhez tartozó „Berettyóújfalu Mindannyiunk Városa” című projekt pályázatait május 13-án.
A Polgármesteri Hivatal kabinet-tárgyalójában
megtartott alkalmon Bónácz János, a Beret�tyóújfalui HACS elnöke elmondta, a TOP-os
felhívásra a város önkormányzata, intézményei
és civil szervezetei egy közös pályázatot nyújtottak be még 2016-ban, melyről a következő
évben született pozitív támogatási döntés. – A
folyamatok eléggé lelassultak, az irányító hatóság által jóváhagyott valamennyi felhívástervezet május 7-én érkezett meg. A projekt ki-

lenc felhívást foglal magába, a Berettyóújfalui
HACS 250 millió forintos támogatásban részesült – ismertette a részleteket Bónácz János. A
helyi székhelyű civil szervezetek 212.501.700
forintra pályázhatnak, ebből 166.750.000 forint
(67%) infrastrukturális fejlesztésre, 83.250.000
forint (33%) a programokat tartalmazó felhívásokra fordítható. A fennmaradó összeg a
munkaszervezet költségeit fedezi. Megtudtuk,
a Helyi Akciócsoport a kilencből kettő kulcsprojektet hirdetett meg. – Ebből az egyik, a
Civil Udvar épületkorszerűsítése már folyamatban van, ez a hely egy három pályázatból
megvalósuló komplett felújításon fog átesni. A
CLLD-t érintő pályázat jelenleg egy műszaki tartalmú módosítás jóváhagyására vár, azt
követően egy TOP-os forrással közösen kerül
kiírásra a közbeszerzés, ami után elkezdődhetnek a munkálatok. A másik kulcsprojekt a Bihari Népművészeti Egyesületet érinti, amely az
egykori Kasza iskola épületébe költözik át. Az
ingatlan egy arculatváltáson és felújításon fog
átesni. A Civil Udvar 35 millió, a Kasza iskola
épülete 35.083.333 forintból újul meg. A maradék hét felhívás szabadon pályázható – tette
hozzá Bónácz János. A helyi HACS elnöke szerint ez a pályázati forrás rég várt vágya a településen élő civil szervezeteknek, hiszen olyan

programok valósíthatóak meg belőle, melyekre
korábban nem volt lehetőségük, vagy nehezen
tudták megteremteni rá a pénzt.
Széchenyi-Szabó Ildikó munkaszervezet-vezető a pályázatok beadásának gyakorlati teendőiről beszélt. – A jelentkezők egyesületek,
többségi önkormányzati tulajdonú és nonprofit
gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek,
alapítványok, illetve közalapítványok lehetnek.
A tenderek összeállításával kapcsolatban tanácsadást és segítséget nyújtunk, a beadásról
viszont a pályázóknak kell gondoskodniuk.
A felhívások nem írják elő önerő biztosítását,
vagyis 100%-os támogatásból megvalósíthatóak utófinanszírozás formájában. Ez azt jelenti,
hogy a pályázatok benyújtásától kezdve saját
felelősségre megkezdhető a projekt, de a támogatói okiratok kibocsátása után is elindulhatnak a munkálatok. A megvalósításra 24 hónap
áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. február
19-ig be kell fejeződnie a fejlesztéseknek –
mondta Széchenyi-Szabó Ildikó.
A felhívások elérhetőek a clldberettyoujfalu.hu
oldalon, emellett a Polgármesteri Hivatal Kabinet épületében található CLLD ügyfélszolgálati
irodán is állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A pályázatok beadási határideje: 2020. június
29-e.
Sz.M.

Elültették a második életfát Berettyóújfaluban
Idén második alkalommal ültettek babafát a berettyóújfalui újszülöttek tiszteletére.
Május 23-án, a város napján az országos veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt
az önkormányzati rendezvények ugyan elmaradtak, de a 2019-ben útnak indított hagyományt folytatták, a szülők és nagyobb gyerekeik segítségével a második gömbkőris is a
helyére került.
A József Attila lakótelep parkjában egy emléktáblát helyeztek el a kőris előtt, amelyen

ra állított emléket. Az életfa ültetést követően Muraközi István polgármester és Bónácz
idén húsz névvel több szerepel, hiszen tavaly János alpolgármester koszorút helyezett el a
SKGy
124, most pedig 144 baba neve került fel a Báthory Gábor szobornál.
táblára. Bónácz János alpolgármester örvendetesnek vélte ezt a változást, mint mondta városunk életében ezt nevezhetjük igazi
gyarapodásnak. Köszöntőjében kiemelte, az
önkormányzat beruházásaival és családbarát
intézkedéseivel járul hozzá ahhoz, hogy a családok gyarapodni tudjanak, a felnövekvő generációk pedig a településünkön maradjanak.
A fiataloknak Rácz Anikó „A sárga hasú kicsi kígyócska” történetét mesélte el, a szülök
nagy örömmel fogadták a gyermekeik számá-

Korszerűbb lámpák világítják meg esténként a várost
Mostantól korszerűbb lámpatestek
adnak fényt esténként Berettyóújfalunak. A megújult, LED-es közvilágítási rendszert május 22-én, a
város napjának előestéjén adták át.
„Az idei város napja igen rendhagyóra sikerült,
az egész világot elárasztó koronavírus-járvány
teljesen átírta azokat a forgatókönyveket, amiket erre az évre terveztünk” – kezdte gondolatait Muraközi István. A polgármester szerint
komoly fejlesztés valósult meg a településen
a közvilágítási rendszer korszerűsítésével.
Elmondta, Berettyóújfaluban – műszakilag –
legutóbb 2000-ben zajlott közvilágítási újítás.
Azóta elavult a rendszer, sok meghibásodást
okozott, és a működtetése is sokba került – tette
hozzá Muraközi István. A Vilenta Kft. 2015-ben
egy tanulmánytervet készített, ezt követően az
önkormányzat egy közbeszerzési eljárást folytatott le, aminek eredményeképpen a Mezei-Vill

Kft. végezte el a rendszer teljes korszerűsítését.
2795 meglevő lámpatest cseréje történt meg, és
33 új fényforrást szereltek fel. A városnak évente 52-53 millió forintba kerül a közvilágítási
rendszer üzemeltetése, amit saját forrásból kell
finanszíroznia. – Szükség volt egy olyan megoldásra, mellyel költségeket tudunk megtakarítani. A 12 éves bérleti konstrukció keretében közel 55%-os energiamegtakarítást érünk el, így a
300 millió forintos fejlesztést a megtakarításból
tudjuk kifizetni – mondta a polgármester.
A közvilágítási rendszer megújítása közel egy
évig tartott. A munkát az a Mezei-Vill Kft. végezte, akinek lámpái már közel 140 településen
világítanak hazánkban és külföldön egyaránt.
Mezei József ügyvezető szerint az új fényforrások képviselni fogják a magas műszaki színvonalat. – Az 54%-os megtakarítás konstans,
ami azt jelenti, hogy ennek az ára 12 évig nem
fog emelkedni, 144 hónapig ugyanazt az ös�szeget kell törleszteni. Emellett az évek során
még több (10-20% közötti) megtakarítás lesz,

mint 54% – tudtuk meg. Az új, modernebb lámpáknak nagyobb, de a szemnek barátságosabb
a fénye, és nem mennek olyan gyorsan tönkre,
mint az elődeik. Szinte mindig egy egyenlő világítás alakul ki a városban, ami miatt komfortosabb ez a rendszer. A lámpatestek fényeinél a
tavasz virágainak színét este is ugyanúgy lehet
látni, mint nappal. A kivitelező úgy alakította
ki lámpáit, hogy homogén fény alakuljon ki az
utcákban.
Az ünnepi alkalmat Kocsis Csaba éneke és gitárjátéka tette teljessé.
Sz.M.
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Újrainduló járóbeteg szakellátás a kórházban

A Gróf Tisza István Kórház vezetősége által szerkesztőségünkhöz elküldött
közlemény szerint a kórház járóbeteg
szakellátása fokozatosan – óránként
3-4 beteg fogadásával – elindul. A tájékoztatás alapján a korábban kiadott
előjegyzések érvényüket vesztik.
A kórház arra kéri a vizsgálatra jelentkezőket,
hogy elsőként minden esetben vegyék fel a
kapcsolatot a háziorvosukkal és csak abban az
esetben jelentkezzenek időpontra, ha azt a háziorvos is indokoltnak tartja. A „Beutaló köteles”
szakrendelésre kérik, hozzanak beutalót magukkal. A szakrendelésekre az egyeztetett előjegyzési időpontokra PONTOSAN érkezzenek
és lehetőségük szerint saját szájmaszkot hozzanak magukkal a vizsgálatra. A közleményben
felhívják a figyelmet, hogy a korábban kiadott
szakorvosi javaslatok mind a gyógyszerek,
mind a gyógyászati segédeszközök tekintetében továbbra is érvényesek, azok érvényessége
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig
fennállnak. Receptírásért és szakorvosi javaslat
kérésért nem kell felkeresni a szakrendelést, az
érintett szakmával egyeztetve telefonon keresztül is lehet kérni. (A szakrendelések telefonszámai a honlapon elérhetőek.)
2020.05.14-étől indultak az alábbi diagnosztikai vizsgálatok. Előjegyzési időpont a feltüntetett telefonszámokon kérhető:
- Röntgen, Ultrahang, Mammográfia
(54/507-576)
- CT vizsgálat (54/507-555/657 mellék)

2020.05.18-tól indultak az alábbi szakrendelések. Ezen szakrendelések esetében előjegyzési időpont kérhető a kórház ingyenesen
hívható zöld számán: 06-80-204-448
- Sebészet szakrendelés (SBO mellett változatlanul, a korábbi helyen) – a sürgős eseteket
soron kívül látjuk el
- Traumatológia szakrendelés (Rendelőintézet
emelet) – a sürgős eseteket soron kívül látjuk el
- Gastroenterológia szakrendelés (Belgyógyászat osztály előtere) – csak sürgős esetek ellátása!
- Belgyógyászati szakrendelés (Rendelőintézet
földszint)
- Kardiológia szakrendelés (Belgyógyászat
osztály előtere, Szív UH-os helyiség)
- Diabetológia szakrendelés (Rendelőintézet
emelet)
- Gyermekgyógyászati szakrendelés (a volt
Véradó területe) – a sürgős eseteket soron kívül
látjuk el
- Nőgyógyászati szakrendelés (Terhesambu
lancia helyiségében), az NST vizsgálatokat a
volt nőgyógyászati szakrendelő helyiségében
végeznek 8-15 óráig
Az alábbi szakrendelések szintén 2020.05.18tól indultak, de előjegyzési időpont a szakrendelések mellékszámán kérhető:
- Urológia szakrendelés (Rendelőintézet emelet, 54/507-555/394 mellék)
- Szemészeti szakrendelés (Rendelőintézet
emelet, 54/507-555/159 mellék)
- Fül-orr-gégészeti szakrendelés (Rendelőintézet emelet, 54/507-555/158 mellék)
- Onkológia gondozó (Főépület földszint, változatlan helyen, 54/507-568)
2020.05.19-től indultak az alábbi szakrendelések. Előjegyzési időpont kérhető a kórház ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-204-448
- Ideggyógyászati szakrendelés (Rendelőintézet emelet)
- Fizio- és mozgásterápia szakrendelés (Rendelőintézet emelet)
2020.05.22-től indult az alábbi szakrendelés.

Pályázat
A Humánpolitikai Bizottság
2020. évi pályázati felhívásai társadalmi szervezetek részére
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Humánpolitikai
Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 33/2020. (V. 29.) Humánpolitikai Bizottsági
határozata alapján pályázatot hirdet berettyóújfalui székhelyű, valamint a városban –kulturális, sport-, illetve egészségügyi és szociális téren – közösségi tevékenységet folytató
társadalmi szervezetek 2020. évi támogatására.
A pályázati felhívások, valamint az adatlapok letölthetőek a www.berettyoujfalu.hu honlapon a Hírek –> Pályázatok –> Helyi pályázataink menüpont alatt.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető Mező Ildikótól az 54/505-412-es
telefonszámon valamint a mezoildiko@berettyoujfalu.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. július 17. (péntek) 14.00 óra
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Előjegyzési időpont kérhető a kórház ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-204-448
- Orthopédia 2020.06.07-ig csak gyermek csípőszűrés 8-14-ig. 2020.06.08-ától egyéb ortopédiai esetek ellátása is (Rendelőintézet emelet)
2020.06.02-től indultak az alábbi szakrendelések. Előjegyzési időpont kérhető a kórház ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-204-448
- Gyermekpulmonológia (volt Véradó területe)
- Angiológiai, phlebologia rendelés (Rendelőintézet emelet)
- Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozó
(Rendelőintézet földszint)
- Tüdőszűrés (Tüdőgondozó épülete, földszint)
- Alkalmassági szakrendelés (Rendelőintézet
földszint) (54/507-569)
2020.06.15-től indul az alábbi szakrendelés.
Előjegyzési időpont ideiglenesen a Tüdőgondozó alábbi mellékszámán kérhető:
- Tüdőgondozó és szakrendelés (Tüdőgondozó
épülete, földszint, 54/507-555/255 mellék)
Nyári hónapokban még nem indulna (csak telefonon történő egyeztetést követően receptírás
és szakorvosi javaslat elkészítése):
- Osteoporosis, Reumatológia (54/507-555
/163 mellék)
- Ideggondozó (54/507-555/322 mellék)
A fizioterápia- és gyógytorna kezelések egyenlőre nem indulnak, kivételt képeznek azok a
sürgős kezelések, melyeket a szakorvos (traumatológus, ideggyógyász) megbeszél a szakrendeléssel. Ezen rendelések esetében is az
óránkénti négy beteg fogadása engedélyezett. A
kezelések és az egyéni gyógytornák a volt Véradó területén történnek ebben az időszakban.
Előjegyzési időpont az 54/507-555/378 mellékszámon kérhető.
Arra kérik a kórházba érkezőket, amennyiben
lehetőségük van rá, nyomtassák ki a „Koronavírus kérdőív”-et és kitöltve hozzák magukkal,
ezzel is segítve és gördülékenyebbé téve az előszűrést végző dolgozók munkáját. A kérdőív
megtalálható a Gróf Tisza István Kórház honlapján.

Újabb szabályok a
felnőtt háziorvosi
ellátásban

A koronavírus miatti járványhelyzetben fokozatosan lépnek életbe új
rendelkezések. Berettyóújfaluban, a
felnőtt háziorvosi ellátásban május
18-ától új szabályok érvényesek.
A személyes orvos-beteg találkozással járó
vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultáció
előzi meg, minden esetben telefonos egyeztetés szükséges, és előjegyzés alapján érkezhetnek a betegek, kivételt képeznek az akut esetek. A váróteremben egyszerre – orvosonként
– maximum négy páciens tartózkodhat, és a két
méter távolságot tartani kell egymástól. A váróterembe belépés előtt a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek és szájmaszk használata kötelező.
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Kinyitottak az óvodák
Ismét gyerekzsivajtól hangos az óvodák udvara, hiszen május 25-én újra
kinyitotta kapuit a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsőde. Az előző hetekben mindössze negyvenöt gyermek ellátásáról
gondoskodtak. Az újranyitás első
napján már százhetvenöt gyermeket
fogadtak városszerte.
Az intézmények a járvány előtt megszokott
rendre álltak vissza. A beléptetés során újabb
óvintézkedéseket vezettek be; a bejáratnál kötelező a fertőtlenítő lábtörlés, kézfertőtlenítés
és infrasugaras lázmérés után léphetnek be
az intézménybe. Az óvoda területén a szülők

kizárólag szájmaszkban tartózkodhatnak és
csak egy kísérő viheti be a gyermeket. Tóth
Klára, az intézmény vezetője kiemelte, fokozottan ügyelnek arra, hogy minél többet
legyenek a kicsik a szabad levegőn, a játékokat és a használati eszközöket rendszeresen
fertőtlenítik, az alvás időszakában pedig arra
is figyelnek, hogy az ágyak kellő távolságban
legyenek egymástól. Az óvodák nyitvatartása
is változik, idén egész nyáron nyitva tartanak,
mindössze két hétre zárnak be a felújítási és
karbantartási munkálatok ideje alatt. Az óvodákban az intézményi férőhelyek maximálisan
kihasználhatóak, tehát semmilyen létszámbeli
SKGy
korlátozás nincs már érvényben.

Muraközi István polgármester és Bónácz
János alpolgármester újabb adag kézfertőtlenítőt, a játékok fertőtlenítésére szolgáló tisztítószereket és infrasugaras hőmérőket adtak át az óvoda részére, hogy
a szükséges óvintézkedéseket hiánytalanul
be tudják tartani.

Épül az új zeneiskola

Nyári élet a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében

A Széchenyi 2020 pályázat, EFOP4.1.2-17-2017-00026 számú projekt
jóvoltából elkezdődött az új zeneiskola építése. Az új épület a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
Széchenyi István Tagiskolájának az
udvarán épül fel.

2020. május 25-étől a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde intézménye a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik a járványügyi
szabályok betartása mellett. Az óvó nénik,
a kisgyermeknevelők és a dajka nénik nagy
szeretettel várják ismét a gyermekeket. Nagyon örülünk annak, hogy újra gyermekzsivaj tölti be épületeinket.
A bölcsőde 6.30-tól, óvodáink 6.45-től délután 17 óráig tartanak nyitva.
Továbbra is ügyelünk az óvodahasználók és
a dolgozók egészségének védelmére, megóvására.
A nyári időszakban is fontos számunkra,
hogy az óvodai élet színes, változatos és élményekkel teli legyen. A mindennapok más
ritmusban telnek, mert a gyermekek szinte
az egész napot a szabad levegőn tölthetik. Jó
idő esetén már reggel az udvaron gyülekeznek. Igyekszünk kihasználni az udvarok adta
lehetőségeket. A természetes mozgásigény
kielégítésére szolgálnak modern, minősített
udvari játékaink. Változatos hinták, csúszdák, libikókák, mászókák állnak a gyermekek rendelkezésére. Az árnyas fák alatt
kedvük szerint játszhatnak, homokozhatnak,
focizhatnak, rollerezhetnek, biciklizhetnek.
Biztosítjuk számukra a szabályjátékokhoz,
konstrukciós játékokhoz, szerepjátékokhoz
és a vizuális tevékenységekhez az eszközöket (festés, gyurmázás, barkácsolás). Továbbá törekszünk arra, hogy minden nap
hallgassanak mesét, kedvük szerint rajzolhassanak, énekeljenek, mondókázzanak.
Lehetőségük lesz arra, hogy a természetben
történő változásokat, a nyári növényeket, az

A kétszintes épület 663 m2-en szolgálja majd
a zeneoktatást városunkban. A modern felfogásban megtervezett iskolában 12 egyéni
hangszeres, valamint csoportos oktatásra alkalmas hangszigetelt tanterem lesz. Ezenfelül két nagyobb próbaterem is helyet kap az
épületben, ahol a különböző kamaracsoportok és a fúvószenekar is méltó körülmények
között tud majd próbálni. Ezek többfunkciós
termek, melyek összenyithatók: hangversenyeket, tanszaki koncerteket, versenyeket,
illetve egyéb csoportos rendezvényeket lehet
tartani. Az épület akadálymentes kialakítása
biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők önállóan is tudják használni az intézmény helységeit. A pályázat az iskola felépítésén kívül
eszközbeszerzésre is elegendő forrást biztosít.
A különböző iskolabútorokon, valamint videó
és hangfelvételi eszközökön kívül új hangszerek is emelni fogják az iskola fényét, amely
minden szempontból kiemelkedően alkalmas a
zenei tanulmányok magas szintű oktatására. A
munkálatok várható befejezése 2021. szeptember hónapjában lesz.

udvarra berepülő madarakat, bogarakat felfedezzék.
Biztonságot nyújtó derűs légkörben segítjük, hogy rátaláljanak a játszótársaikra, legyenek egymással és a kisebbekkel szemben
segítőkészek, alkalmazkodóak. Udvariasan,
barátságosan viszonyuljanak egymáshoz,
bizalommal forduljanak a kisgyermeknevelők és az óvó nénik felé. Az eddig kialakított
szokások, szabályok betartására ösztönözzük őket. Gyakoroltatjuk az étkezési és a
hozzá kapcsolódó viselkedési szabályokat.
Bölcsődénk és óvodáink tisztaságára, rendjére nyáron is figyelünk. Biztosítjuk a gyermekek számára a balesetmentes környezetet.
Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek
megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak.
Ügyelünk arra, hogy erős UV sugárzás esetén a gyermekek árnyékban vagy az épületben tartózkodjanak.
A megszokott nyári ügyeleti rendtől eltérően
minden tagintézményünk nyitva fog tartani,
ám szükséges a nagytakarításokat, fertőtlenítéseket és egyéb karbantartási munkálatokat elvégezni. Így a Bölcsődei Tagintézmény 2020. augusztus 17-28-ig, óvodáink
2020. augusztus 3-14-ig fognak zárva tartani. Kérjük erre az időszakra a szülők szíves
megértését, és gyermekeik felügyeletéről
való gondoskodást.
A nyár folyamán igyekszünk olyan életet kialakítani, melyben bölcsődés és óvodás korú
gyermekeink vidáman, jókedvűen, önfeledten tölthetik mindennapjaikat a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődében.
Tóth Klára intézményvezető
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Folytatódik a református templom
helyreállítása
Újabb mérföldkőhöz érkezett Beret�tyóújfaluban a református templom
felújítása, hiszen a „Tiszántúl templomépítési program” keretén belül
mintegy százötven millió forint támogatásban részesült a Berettyóújfalui
Református Egyházközség.
Az elmúlt esztendőkben több felújításon esett
át az épület a Tiszántúli Református Egyházkerületnek, a Bihari Református Egyházmegyének, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
és az Emberi Erőforrások Minisztériumának
köszönhetően. 2011-ben a templomhajó feletti
tetőszerkezetet cserélték ki pályázati forrásból.
2015-ben pedig a toronysisakot állították helyre, a károsult fa fedélszéki elemeit cserélték,
valamint a templom körül esővizet elvezető
szivárgót építettek, és utólagosan szigetelték

Könyvtár olvasók nélkül – már nem sokáig…
A 2020-as évet a Sinka István Városi Könyvtár a változások évének tervezte. A megújuló
Kálvin téri épületünkben a könyvtári tereket
is megújítjuk. Az újonnan kialakításra kerülő
rendezvénytermünkben, a kamaszkuckóban, a
gyermekkönyvtár könyvkockájában számos interaktív elemmel gazdagodva tervezzük megmutatni, hogy Berettyóújfaluban van értéke a
kultúrának. Ezt a könyvtári terek igényes kialakításával is igyekszünk erősíteni olvasóinkban.
Terveinket a világjárvány miatt életbe lépő
korlátozások nem változtatták meg, a könyvtár

dolgozóinak mégis megváltozott körülmények
között kell végezniük az utóbbi időben a feladataikat. A könyvtári feldolgozó munkát home
office-ban végezzük. Kollégáink az ingyenessé váló digitális adatbázisokban helytörténeti
kutatásokat végeznek, és előkészítettük az esedékes állományellenőrzés dokumentációját is.
Berettyószentmártonban a fiókkönyvtár jelenleg nem látogatható, de a Digitális Jólét Program Pont (NET-Kuckó) szolgáltatásai telefonon
elérhetők. A zárás ideje alatt leltározunk, és az
alapos fertőtlenítő takarításra is sor kerül.

A

Bihari Népművészeti Egyesület

szeretettel vár minden érdeklődőt a

szeretettel vár minden érdeklődőt a

26. Gyermek Alkotótáborába
2020. július 6–10. között.

2020. július 20–24. között (hétfőtől-péntekig).

Tevékenységeink:

Helyszín: Alkotóház – Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.

szövés
bőrözés
fazekasság
gyöngyfűzés
textilfestés
kötélverés
gyertyamártás
mézeskalács-készítés
papírmerítés
nemezelés
tűzzománc-készítés
rongybaba-készítés
szűrrátét-készítés

Minden nap 8–16 óra között legalább kétféle tevékenység
(fazekasság, szövés, kosárfonás, tűzzománc-készítés,
bőrözés, szalmafonás, szűrrátét-készítés)
az Egyesület mesterei, ifjú mesterei, népi iparművészei vezetésével.

Szerdán egy fél napos szakmai kirándulás
Biharkeresztes, Bojt tájházai

Részvételi díj: egész hétre 18.000 Ft, vagy naponta 4000.-Ft

Egy egész napos szakmai kirándulás, népi játékok,
népdaltanulás, játékos népmese-foglalkozások…

Jelentkezési határidő: 2020. június 25.
Érdeklődni és jelentkezni

az Alkotóházban (4100 Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10. - az 54/400-146
telefonszámon, a nepmuv93@gmail.com e-mail címen), vagy
Kállai Irén táborvezetőnél (a kallai.iren.bujfalu@gmail.com e-mail
címen, illetve a 30/279-1188 telefonszámon) lehet.
Szervező:

Együttműködő partnerünk:

Támogatónk:

Bízunk benne, hogy az enyhítő intézkedések
hamarosan a könyvtárakra is kiterjednek, és a
főépület átadása előtt a berettyószentmártoni
fiókkönyvtárban minél hamarabb újra találkozhatunk olvasóinkkal. Amint lehetőségünk
lesz rá, a Rendezvényházban a Tourinform Iroda munkatársainak segítségével biztosítjuk a
folyóiratok helyben olvasását. A zárás alatt is
beszerezzük a könyvújdonságokat, amiket folyamatosan feldolgozunk, és már csak a könyvbarátokat várják, hogy hazavigyék őket.
Kedves Olvasóink! Reméljük, hamarosan találkozhatunk Önökkel!
SZVG

A

Bihari Népművészeti Egyesület

XXII. Országos Felnőtt Csuhéfonó
és Kézműves Alkotótáborába

a falat. Szintén 2015-ben került sor a templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat helyreállítására, valamint a födémgerendák megerősítésére. A jelenlegi projekt keretein belül, az
engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció elkészülése után a főfalakon mutatkozó
statikai repedéseket javítják ki teljes körű külső
homlokzat felújítással. Az új, festett felületképzéssel az ablakszerkezetek komplett cseréje, és
a bejárati ajtók szükség szerinti felújítása is
megvalósul. A tervekben szerepel az orgona
feljáró tetőzetének, födémének és héjazatának
komplett cseréje vízgyűjtő és vízelvezető csatornákkal együtt. Ugyancsak megújul a presbiteri bejáró és a toronyfeljáró. Megvalósul a
belső oldalfal teljes körű felújítása, teljes erősáramú hálózat korszerűsítése világítótestekkel
együtt, gyengeáramú hálózat kiépítése hangosítással, hangosító berendezéssel együtt, valamint a toronyóra cseréje is.

Érdeklődni és jelentkezni

az Alkotóházban (4100 Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.),
az 54/400-146 és a 20/586-0181 telefonszámokon, valamint a
nepmuv93@gmail.com e-mail címen lehet.
Szervező:

Együttműködő partnereink:

Támogatónk:

EMLÉKEZÉS

2020. június

7

„Emlékezz és emlékeztess” – velünk élő Trianon
2020. június 4-én érkezünk el hazánk egyik
legnagyobb történelmi katasztrófájának, a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójához.
A történelmi magyar királyság megszűnéséhez
egy négy évig tartó, minden addigi képzeletet
felülmúló vérontást, pusztítást hozó háború,
majd ezt követően egy majdnem két évig tartó
zűrzavaros és kaotikus belpolitikai időszakon
keresztül jutott el nemzetünk.
Az 1914-1918 között lezajló nagy háborúban
Magyarország, az Osztrák-Magyar Monarchia
társországaként a központi hatalmak oldalán,
Németország elsőszámú szövetségeseként vett
részt. 1918 őszére a központi országok gazdasága nem bírta tovább tartani a lépést az antant
hadigépezetével szemben, az októberben elszenvedett döntő katonai vereségek után, mind
a magyar hadsereg, mind a Monarchia állama
bomlásnak indul. Így a november 3-án Padovában megkötött fegyverszüneti megállapodást
egy gyakorlatilag már nem létező Osztrák-Magyar Monarchia írta alá.
A fegyverletétel előtti napokban a forrongó Budapesten kitör a forradalom, egy soha
nem látott háborúellenes hangulat uralkodott
az országban. Ezt a népakaratot betetőzve az
uralkodó IV. Károly október 31-én kénytelen
a hazai ellenzéki politika vezéralakját, Károlyi Mihályt kinevezni miniszterelnöknek, aki
még ezen a napon megalakítja koalíciós kormányát. A Károlyi kormány, mely a Károlyipárt mellett a Kunfi Zsigmond vezette szociáldemokrata, és a Jászi Oszkár elnöklete alatt
álló polgári radikális- liberális pártot foglalta
magába, mintegy szűk öt hónapos kormányzását a pacifista békepolitika jellemezte. Károlyi szilárd meggyőződéssel hitte, Magyarország számára ezekben a vészterhes időkben
a konfliktus elkerülése az egyetlen járható út,
melynek köszönhetően az ország számíthat az
antant jóindulatára, és megőrizheti területi épségét. Ma már tisztán látható, ez az irányvonal
legalább akkora illúzió volt, mint négy évvel
korábban azt feltételezni, hogy a Monarchia
hónapokon belül megnyerheti a háborút. Ellenállás hiányában a területre éhes szomszédos
államok 1918 novemberétől elkezdik bekebelezni Magyarországot. Karácsonyra a román
hadsereg bevonul Kolozsvárra, a cseh légiók
január 1-re szinte a teljes Felvidékkel együtt
megszállják Pozsonyt, a szerb hadsereg pedig az egész Délvidéket uralja. A békepolitika
csődje 1919. március 20-án, a Ferdinand Vix
francia alezredestől kapott jegyzékben mutatkozott meg végérvényesen: az antant újabb utasításában a román hadsereg engedélyt kapott a
Szatmárnémeti-Nagyvárad-Arad vonalig való
előrenyomulásra, amivel tulajdonképpen egész
Erdélyt megkapta. Károlyi, szakítva addigi
nézeteivel, kész megszervezni az ország fegyveres ellenállását, amit hatalomból való eltávolítása miatt már nem tudott megvalósítani: a
szociáldemokraták, titkokban kiegyezve a Kun
Béla vezette kommunista párttal, Károlyit félreállítva átvették a hatalmat.
Március 21-én kezdetét vette a proletár-forradalom 133 napos időszaka, és amiben Károlyi
Mihály csak elképzelésig tudott eljutni, annak
megvalósítása a Tanácsköztársaság kormányára maradt: a júniusi északi hadjáratban a fris-

sen toborzott vörös hadsereg visszafoglalja a
Felvidék jelentős részét, amit az antant kecsegtető ajánlata szakít félbe. A visszavett területek
kiürítése fejében nem csupán a román hadsereg Tiszántúlról való kivonulását, hanem a tanácskormány párizsi békekonferenciára való
meghívását is kilátásba helyezték. A túl szépnek hangzó ígéret, melyet Kun Béla elfogad,
valóban hazugság volt: sem román kivonulás,
sem békekonferenciára való meghívás nem következett be, ellenben a harccal megszerzett terület visszaadása szétbomlasztotta az épphogy
megalakult vörös hadsereget. A túlerőben lévő
románok elleni támadás egy legyengült hadsereggel ezért eleve reménytelen vállalkozásnak
bizonyult, a vörös csapatokat üldöző román
hadsereg a Tiszán átkelve megindult a főváros
felé. A reménytelen helyzettel számot vetve augusztus 1-én a tanácskormány lemond, vezetői
Bécsbe menekülnek, a román hadsereg pedig
augusztus 4-én bevonul Budapestre.
A Tanácskormány eltűnése-mely kezdettől
fogva az antanthatalmak kívánalma volt- után
a békekonferencia célja egy tárgyalóképes magyar kormány létrehozása. Az ország hatalmi
viszonyaival számot vetve, a román hadsereg utáni legnagyobb fegyveres erőt a Horthy
Miklós irányítása alatt lévő nemzeti hadsereg
jelentette. Horthy Miklós altengernagy, a monarchia flottájának utolsó parancsnoka katonatiszti múltja és háborús eredményei miatt
élvezte az antant, ezen belül is Anglia bizalmát, így a realitással számot vetve elfogadták
Horthy hatalmának kitejesztését. November
4-én a román csapatok kivonulnak a fővárosból és megkezdik a Dunántúl kiürítését, Horthy Miklós pedig november 16-án hadserege
élén bevonul Budapestre, ezzel kezdetét veszi
a negyedszázadig tartó ellenforradalmi, más
néven Horthy-rendszer, Magyarország pedig
13 hónap után végre meghívást kap a békekonferenciára.
Az Apponyi Albert vezette magyar küldöttség január elején érkezik meg Párizsba, és a
mintegy négy hónapig tartó tárgyalásokban
hiába tesz meg minden erőfeszítést az ország
szétdarabolása ellen, a májusban kézhez kapott
végleges béketervet látva, mely az 1919 tavaszára kialakult határokat rögzítette, keserűen
kellett szembenézniük a rideg ténnyel: ezen a
békekonferencián a racionális érvek mentén
való kompromisszumban bízni illúzió, a valódi méltányos eljárásra való törekvés helyett
kizárólag a büntetés és erődemonstráció elve
érvényesül. Tiltakozása jeléül az Apponyi vezette küldöttség a végleges tervezet átvétele
után lemondott. A békeszerződés aláírására
1920. június 4-én, a Versailles-i királyi palota Grand Trianon nevű kastélyában került sor,
magyar idő szerint 16:32 perckor. Magyar részről az aláírók Drasche Lázár Alfréd rendkívüli
követ, és Benárd Ágoston népjóléti miniszter
voltak. Az esemény napján Magyarországon
nemzeti gyásznapot hirdettek ki,délelőtt tíz
órakor megkondultak a harangok, az iskolák és
az üzletek zárva maradtak, a napilapok gyászkerettel jelentek meg, Budapesten és az ország
nagyvárosaiban tömegtüntetések zajlottak
le. A diktátum értelmében a Magyarországtól elcsatolt területeken hat ország osztozott.
Lengyelország megkapta a Szepességet, Cseh-

szlovákia a Felvidéket és Kárpátalját, Románia
egész Erdélyt, a Szerb-Horvát-Szlovén királyság a Délvidéket, Horvátországot és a Muraközt, Olaszország Fiume városát, a szintén
vesztes országok között lévő Ausztria pedig
kárpótlásul Burgerlandot és Sopron környékét
kapta. Utóbbi terület ügyében -a Prónay Pál vezette magyar szabadcsapat fegyveres ellenállásának eredményeként- Magyarország el tudta
érni a térség népszavazás útján történő elbírálását. Az 1921. december 14-16 között lezajlott
szavazáson Sopron és környéke kinyilvánította
Magyarországhoz való tartozásának akaratát.
Az ország területe 282000km2-ről 93000kmre zsugorodott, ezzel Magyarország Európai
középhatalomból súlytalan miniállammá változott, a történelmi magyar királyság pedig
hivatalosan is megszűnt létezni. 3 millió magyar ember szorult a trianoni határokon kívülre, 1918 és 1924 között pedig legalább 450000
ember kényszerül elmenekülni az elszakított
országrészekről a csonka anyaországba.A
nemzetgyűlés a Trianoni békeszerződést az
1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatta be a
magyar jogrendbe.
1920 után Magyarország elsőszámú külpolitikai célja a trianoni diktátum felülvizsgálata,
azaz a revízió volt. A két világháború közötti
időszak, és a II. világháború folyamán végbement terület visszacsatolások eredményeként
1941-re ismét Magyarországhoz tartozott a
Felvidék döntően magyarlakta, határmenti
sávja, Kárpátalja, Észak-Erdély és Székelyföld, valamint a Délvidék nyugati fele. Hazánk
II. világháborús veresége és azt követő szovjet
érdekszférába sodródása a visszakerült területeket ismét elszakította Magyarországtól, és
az 1947. február 10-én Párizsban aláírt békeszerződésben gyakorlatilag a Trianoni határok
kerültek visszaállításra.
Bagdi László történész, muzeológus,
Bihari Múzeum
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100 évvel ezelőtt írták alá a trianoni
békeszerződést

A trianoni békeszerződés aláírásának eredeti időpontjában, 16 óra 32
perckor szerte a Kárpát-medencében
megszólaltak a templomok harangjai,
a nemzeti lobogók félárbócra engedve
emlékeztettek a 100 évvel ezelőtti eseményekre.
Így történt ez Berettyóújfaluban is, a harangozást követően a Himnusz csendült fel a város
főterén kezdődött megemlékezésen.
Muraközi István köszöntőjében azt mondta,
elődeink egy vesztes háború, egy felforgató
forradalmi időszak és egy nemzetvesztő bolsevik diktatúra után álltak szembe a trianoni
döntéssel, de az elcsüggedés helyett a jövőbe
kellett tekinteniük. – A gondviselés úgy hozta,
hogy a körülményekhez képest egy felfelé íve-

lő időszak kezdődött el a maradék hazában. Itt,
Biharország maradék szegletében – akárcsak
más, határmentivé vált térségekben – különösen
sok feladat és erőfeszítés várt a polgárokra, valamint az elöljárókra. Hiányos közszolgáltatások,
határon túl rekedt megyeszékhely, szétszakított
birtokok, családok, barátságok. Néhány év alatt
azonban az előretekintés és működőképesség
pártján álló vezetőink, élükön Fráter László
járási főszolgabíróval, majd a csonka vármegye alispánjával olyan eredményeket értek el,
melyek máig meghatározzák Berettyóújfalu, illetve a térség életét – fogalmazott a polgármester. A városvezető említést tett azokról a helyi
emlékművekről és épületekről, amelyek a száz
évvel ezelőtti történésekre emlékeztetnek. – Az
emlékezés és az összetartozásunk megünneplése egyet jelent a Fráter László alispán, személye
által pedig valamennyi vármegye és városépítő elődünk előtti tisztelgéssel. Példát mutattak
összetartozásból, bölcs előrelátásból, hitből és
kitartásból – zárta gondolatait Muraközi István.
A Bajnóca Néptánc Egyesület tagjainak előadásában a helyi gyűjtések alapján Berettyóújfalu
környéki népdalokból és táncokból készült ös�szeállítást láthatta a főtérre kilátogató közönség.
Az emléknap az egykori Vármegyeházán folytatódott, ahol Fráter László egykori alispán
emléktáblájánál a megemlékezés koszorúit helyezték el.
„Emlékezz és emlékeztess!” – ez a berettyóújfalui Trianon Emlékbizottság jelmondata,
amely mindenki számára jelzi, a 100 éve történt
eseményeken változtatni nem tudunk, de kötelességünk arról beszélni és emlékezni. Az erre
az alkalomra készített „… 100 évvel Trianon
után – Él Bihar, élteti szent hite!” című kisfilmet június 4-én mutatták be a művelődési ház-

ban. A közel hetven perces dokumentumfilmmel a berettyóújfalui Trianon Emlékbizottság
a trianoni döntésnek, és a döntés következményeként kialakuló megváltozott világnak kíván
emléket állítani. Török Péter arról beszélt, 100
évvel ezelőtt a magyar nép majdnem eltűnt a
történelem süllyesztőjében, megmaradása sok
esetben csak a szerencsén múlt. – Trianon óta
eltelt száz esztendő, és mégis itt vagyunk Európa közepén, mutatva azt, hogy bármennyire
is nehéz az út, amit az Isten nekünk szánt, mi
azt bejártuk, talpon maradtunk – tette hozzá a
bizottság tagja.
A megemlékezés a művelődési ház udvarán tartott emléktűzgyújtással ért véget.
Sz.M.

Körbetáncolták a Kárpát-medencét

100 évvel Trianon után – dokumentumfilm

Kárpát-medencei néptáncokat és helyi hagyományokat bemutató kisfilm készült június 4-ére, a nemzeti összetartozás napjára. A Trianon 100. évfordulójára induló, országhatárokon
átívelő online kezdeményezéshez berettyóújfalui csoportok is
csatlakoztak.

Az 1920. június 4-én aláírt párizsi békediktátum 100. évfordulója alkalmából Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete emlékévet hirdetett.
Az emlékévhez kapcsolódó események összehangolására városunkban
is megalakult a Trianon emlékévet koordináló bizottság. Bár az évközben kialakult helyzet miatt az emlékév eredetileg tervezett kimenetele
nagyban át kellett alakuljon, a békediktátum június 4-i, 100. évfordulójáról sikerült egy Trianon témáját átfogóan, minden lehetséges szemszögből bemutató dokumentumfilm vetítésével megemlékezni. A film
korabeli forrásokat, népdalokat és prózai elemeket egyaránt tartalmazó,
minden korosztály számára befogadható ismeretterjesztéssel eleveníti
fel nemzeti tragédiánk minden előzményét, okait és következményét.
Az országos események mellett egyúttal betekintést ad szűkebb hazánk, Biharország életében bekövetkezett drámai változásokra, felidézve Csonka-Bihar Trianon utáni talpra állását, Berettyóújfalu vármegye
központtá alakulásának minden hétköznapi nehézségét, kihívását és
eredményét.
A kétnapos forgatáson – ahol majdcsak négy óra nyersanyag készült –
közel negyvenen működtek közre. A hetven perces dokumentumfilm
több mint 50 órányi utómunkával készült el.
A „… 100 évvel Trianon után – Él Bihar, élteti szent hite!” című filmet 2020. június 4-én mutatták be a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A dokumentumfilm megtekinthető a Berettyó Televízió YouTube,
Facebook csatornáján.
A történészek által bemutatott, hazánk történelmének legsűrűbb 26 évét
(1914-1940-ig) részletesen ismertető mintegy nyolcvan percnyi felvételek a későbbiekben teljes terjedelmében is láthatóak lesznek a Beret�tyó Televízióban és online csatornáin.

A kerek évfordulóra számos megemlékezéssel készültek városunkban és országszerte, ezekhez kapcsolódik az „Összetartozás 100 Folk
– Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét” - elnevezésű kezdeményezés,
melynek az a célja, hogy megmutassa, bár a határok elválasztanak
minket, hagyományaink, gyökereink révén mégis mind ugyanahhoz a
közösséghez tartozunk. A szervezők arra kérték a táncosokat, hogy környezetük emblematikus helyszínein készítsenek rövid videófelvételt,
bemutatva saját vidékük tánchagyományát. A beküldött anyagokból
június 4-én egy szerkesztett filmet tettek közzé a közösségi médiában.
A Peszterce szabadidő néptáncegyüttes egy jól ismert Béres András
koreográfiával, a mikepércsi csárdással szerette volna megmutatni a
környékbeli hagyományokat. A felvételek az egykori Csonka-Bihar
vármegye székhelyén, a berettyóújfalui vasútállomáson, az 1927-ben
felavatott Leventeház, a mai Nadányi Zoltán Művelődési Ház előtt és
a Szent István téri országzászlónál készültek. A felhíváshoz a Rengő
Néptánc Egyesület is csatlakozott, ők a Csonkatorony előtt nagyiváni
táncokat mutattak be. A Bajnóca Néptánc Egyesület csoporjainak egy
része pedig a Turulmadár szárnyai alatt olyan berettyóújfalui táncokat
és dalokat mutatott be, melyeket saját maguk gyűjtöttek össze. SKGy
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Bodorka Matiné
Májustól a Berettyó Televízióban
látható a Bodorka NépmesePont
Bodorka Matiné címmel indított
magazinja.
A műsor azoknak a gyermekeknek szól, akik
szeretnek mesét hallgatni, szívesen bekapcsolódnak nyelvi játékokba és kézműves foglalkozásokba. Számukra technika csomagokat
is készítettek, melyeket a népmesepontban
vehettek át a jelentkezők, hogy akadálytalan
legyen az alkotómunka.
Folyamatosan várják az elkészült matiné-mesék figuráit, alkotásait megörökítő fotókat.

Eddig a televízióban megismerkedhettek A
három testvér meg a fekete kutya történetével,
a Mátyás király lusta húgával, Kóka Rozália
Mátyás király rózsát nyíló ostornyele című
népmesegyűjteményéből. Bukovinai székely
népmesék körül Kovács Ágnes Az eltáncolt
papucsok nevet viselő mesekönyvéből A sárga hasú kicsi kígyó történetét hallhatták a fiatalok. Szűcs Sándor Madárkereső királyfiak
népmesegyűjteményéből pedig A zöld szakállú király fiát láthatták. A mesék népzenei aláfestéséről Nagy András Balázs gondoskodott.

„Házhoz vittük” az istentiszteleteket
A koronavírus miatti veszélyhelyzet idején sem maradtak a hívők istentiszteletek nélkül. Március második felétől május végéig összesen tizenháromszor közvetítettük
a Berettyó Televízióban, illetve a tévé YouTube csatornáján a református egyházközség, a római katolikus plébánia és a baptista gyülekezet igei alkalmait.
Tízszer láthatták a nézők a Berettyóújfalui Református Egyházközség istentiszteleteit. A református imaházban megtartott alkalmakon Majláth József, Szabóné Nagy Andrea, Répási István,
Tóth József, illetve Matkóné Cseh Brigitta református lelkipásztorok hirdettek igét, orgonán Majláth József és Szabóné Nagy
Andrea működött közre.
Rákóczi Jenő római katolikus plébános Húsvét harmadik vasárnapján tartott szentmisét a berettyószentmártoni Tours-i Szent
Márton templomban.
A Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet istentiszteletét – mely
felvételeket Kiss Dániel és Kiss Máté készítette – két alkalommal adtuk le csatornáinkon. Igét Kiss János baptista lelkipásztor
hirdetett, a témák a 23. zsoltár és Jézus mennybemenetele voltak. Az ének szolgálatban a gyülekezet ifjúsági csoportja, a Kiss
család és Laczkovszki Miriam vett részt.
Sz.M.

A népmesepont csapata újabb matinékkal várja az érdeklődőket, amelyek az online felületeken, a Digi és a Vodafone hálózatán egyaránt
elérhetőek lesznek.

A Berettyó Kártya ügyfélszolgálat és
Tourinform iroda hírei
2020. június 2-től újra a megszokott nyitvatartással várnak mindenkit a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat és a Tourinform iroda munkatársai. A Berettyó
Kártya használatával kedvezményesen vásárolhatnak a berettyóújfalui elfogadóhelyeken, emellett az ország számos pontján is. Az elfogadóhelyek listáját
és minden további fontos információt a www.berettyokartya.hu honlapon olvashatnak. Érdemes követni a kártya Facebook oldalát is, ahol minden újdonságról értesülhetnek. (https://www.facebook.com/Berettyó-Kártya) Továbbra
is várjuk leendő kártya elfogadóhely partnereink csatlakozását!
A Tourinform iroda termékeinél is igénybe vehető a Berettyó Kártya. Kedvezményes áron vásárolhatják meg a Berettyóújfalu bögréket, nyakpasst, kulcstartót, hűtőmágnest, tarisznyát, térképet, az Y-FOOD Kft. által kifejlesztett
új, különleges, fűszernövény alapú mézkészítményeket. Egyéb termékeink, a
papírfonással készült fényképes dobozok, bortartók, a Bihari Múzeum kiadványai, egyéb helytörténeti, népzenei kiadványok, szűrrátétek,
valamint a furtai Brill természetes lúgos és jódos ásványvíz
is megtalálható a polcokon. Újra kaphatók irodánkban Terézia Mama Gyógynövényes Kertje termékei is! Termékeinkről
online katalógusunkból tájékozódhat az alábbi linken és a QRkód használatával: http://berettyokk.hu/page/tourinform.
A Tourinform iroda és a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat nyitvatartása 2020.
június 2-től: hétfő, kedd, szerda: 8:00-16:00, csütörtök: 10:00-18:00, péntek:
8:00-16:00, szombat: 8.00-14.00, vasárnap: zárva.
Az előírásnak megfelelően egyszerre csak egy ember tartózkodhat az ügyfélszolgálaton, továbbá kötelező a száj és orr eltakarása!
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. (Rendezvényház)

Búcsú Jakab György Istvántól
Ismét egy fáradhatatlan, a város közössége
iránt elkötelezett lokálpatriótával lettünk szegényebbek. 2020. május 10-én, türelemmel
viselt betegsége következtében elhunyt Jakab György István. Nagyváradon látta meg a
napvilágot, 1947. május 23-án, majd még az
év őszén költözött a család Berettyóújfaluba.
Nehéz, megpróbáltatásokkal teli gyermek- és
ifjúkora volt, de kitartóan dolgozott és tanult
– városától pedig lényegében soha nem vált
meg. Itt járta iskoláit, az Arany János Gimnáziumban érettségizett 1965-ben. Budapesten
szerezte közigazgatási diplomáját, hazajött
és a Tanácsnál, majd a Földhivatalnál dolgozott. Addigi életét és pályáját 1978-ban
egy súlyos autóbaleset törte meg, de ebből
is talpra állt. Családot alapított, majd ahogy
egészsége engedte, vállalkozásba kezdett. A
rendszerváltás után agrárkereskedelmi és vidékfejlesztési felsőfokú képesítést szerzett,

vállalkozóként a kereskedelemben és a kutatás-fejlesztés területén dolgozott.
Hasonló elkötelezettséggel vett részt a város
közéletében is. Az utóbbi időkben rendre
szóba is került, hogy még a születésnapja is
a város napjára esik, szóval elrendelt útja és
dolga volt közöttünk. 2002-ben került pártlistáról Berettyóújfalu képviselő-testületébe,
ahol két önkormányzati cikluson keresztül
dolgozott, az Ügyrendi, majd az Ügyrendi és
Közrendvédelmi Bizottság tagjaként. Közéleti, képviselői munkáját sosem a politika,
sokkal inkább az elkötelezett közösségi gondolkodás és munkálkodás jellemezte. A közélet e műfajától igazán sosem szakadt el, de
napi munkáját az utóbbi évtizedben inkább a
civil tevékenység töltötte ki. 2012-től alapító
elnöke a Kádár Vitéz Városvédő Egyesületnek, mely szervezet számos, a város működtetése, komfortjának javítása érdekében tett
lépése nyomán hamarosan közfeladatot is
kapott. Jakab György elkötelezett állatbarát

és állatvédő volt,
így egyesülete
számára is hamar
megtalálta azt a
lehetőséget, hogy
a város és a térség elhagyott állataiért, ezáltal a
városi közterületek biztonságáért
dolgozhassanak.
Odaadó férj és
édesapa, aktív társasági ember, nagy műveltségű és tájékozott közszereplő, hűséges barát:
Isten Veled!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Jakab György István temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
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Lövészet és vírushelyzet 2020-ban
A 2020-as év a Bihari Lövészklub számára is a megszokott módon indult.
Az évet február 9-én közgyűléssel indítottuk, melyen megbeszéltük az előző
évi eredményeket, meghallgattuk a beszámolókat, valamint elfogadtuk az ez
évi versenynaptárat és munkatervet. A
közgyűlést követőn a napot gyorspont
versennyel folytattuk, melyet hamarosan egy újabb lövészverseny követett
március 1-én.
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre. A berettyóújfalui általános iskolákban tavaly elkezdett lézer-hibrid lövészeteket a nagy érdeklődésre tekintettel 2020-ban is
folytattuk, sőt március elején a Berettyóújfalui
József Attila Általános Iskolában és a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
az első lövészszakkör foglalkozásokat is megtartottuk, amiket havi rendszerességgel folytatni kívántuk. Úgy éreztük, hogy a jól sikerült
2019-es év után ismét szép reményeket ígérő
évad áll előttünk.
Ezek után bekövetkezett az, amire nem számítottunk jött az ,,Újratervezés”. Bíztunk abban,
hogy elkerüli Magyarországot, de sajnos megjelent hazánkban is egy láthatatlan ellenfél, a
korona vírus okozta COVID-19 járvány. A
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása érdekében az
országban kihirdették az egészségügyi veszélyhelyzet és a hozzá tartozó korlátozásokat. Mint
minden sportban, a lövészetben is nagy változásokat hozott a védekezés miatt bevezetett
kijárási korlátozás. A sportági szakszövetségek
törölték a minősítő versenyeket és kérték a tagegyesületeket, hogy vegyék komolyan a véde-

kezést.
Egyesületünk is hasonlóképpen járt el, törölte a
tervezett versenyeit és edzéseit a kormány által
kihirdetett korlátozó intézkedések visszavonásáig. Erről online módon értesítettük tagjainkat
és a tervezett versenyeinkre regisztráltakat. A
kényszerpihenő alatt mindenki lehetőségeihez
mérten otthon erőnléti edzésekkel és száraz
gyakorlással (célra tartással) készülhetett az
enyhítések utáni első versenyre.
Az országban bevezetett márciusi korlátozásoknak és óvintézkedéseknek köszönhetően május
4-től vidéken enyhítettek a szabályokon. Eljött
a mindenki által nagyon várt időszak, amikor
újra lehetett zárt kapukkal, nézők nélkül, versenyeket és edzéseket rendezni. Természetesen
a lőtérre való belépéskor felirat figyelmeztet
mindenkit a kihelyezett kézfertőtlenítő használatára, a megfelelő védőtávolság betartására, és
ahol az nem lehetséges a szájmaszk viselésére.
Az előbbi szabályok betartásával május 28-án
kezdhettük újra a versenyzést. Légfegyveres
sziluett és kiskaliberű precíziós puska versenyszámokban reményen felüli 39 nevezés volt.
Terveink szerint havonta egy lövészversenyt
szervezünk év végéig. Ezek közül kiemelkedik
majd két nagyobb, az augusztus 23-i XX. Bihari Lövészverseny, ami családi nap is egyben, és
a július 25-26-ai Big Bill Emlékverseny, amire
már nemcsak magyar, hanem külföldi versenyzők is eljöttek az előző években. Az iskolai lézerlövészeteket is folytatni kívánjuk, hiszen az
utánpótlás nevelés és tehetségkutatás nagyon
fontos a lövészsport jövője szempontjából.
Röviden összefoglalva remélhetőleg túl vagyunk a nehezén, bizakodva nézünk az elkövetkezendő időre és kívánunk mindenkinek
vírusmentes jó egészséget!
A Bihari Lövészklub
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Születés
2020. március

18. Szatmári Réka (Szatmári Szabolcs – Szoboszlai Fanni)
2020. április

22. Veress Péter (Veress Péter – Nánási Mónika)
30. Sápi Benett (Sápi Roland – Varga Beáta)
2020. május

3.
4.
12.
14.
27.

Kolozsi Kristóf (Kolozsi Gyula Krisztián – Monoszi Renáta)
Csörsz Boglárka (Csörsz Gergely – Török Anita)
Békési Hunor (Békési Norbert – Perei Gizella Sarolta)
Szántó Luca (Szántó Zoltán – Pásztor Klaudia)
Tóth Emese (Tóth Ferenc – Vékony Viktória)

Házasságkötés
2020. május

30. Gál Imre – Szász Nikolett Éva

Elhunytak
2020. április:

28. Guba Zoltán (1963.)
29. Papp Károlyné (Bodnár Zsófia) (1934.)
2020. május:

1.
8.
8.
14.
14.
15.
16.
21.
25.
26.
26.

Guba András Józsefné (Sándor Juliánna) (1936.)
Muraközy Endre Tibor (1933.)
Szűcs Gézáné (Soós Magdolna Katalin) (1953.)
Papp Gyuláné (Rácz Erzsébet) (1952.)
Nagy Imre (1958.)
Szabó Kálmánné (Pesti Vilma) (1936.)
Kovács Lajos (1939.)
Bene Gyuláné (Bödő Livia Erzsébet) (1944.)
Bartus Gyuláné (Papp Ilona) (1935.)
Balog Attila (1956.)
Karakas András Dániel (1934.)

Véget ért bajnokságok
Előző lapszámunkban olvashattak
róla, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a 2019/2020-as futsal
és a Megyei I. osztályú labdarúgó
idény. Azóta döntés született a bajnokságok lezárásáról, ennek kapcsán
Szitkó Róbertet, az MVFC Berettyóújfalu szakosztályvezetőjét és a BUSE
vezetőedzőjét kérdeztük.
Nem hirdettek bajnokot
A Mezei-Vill FC május 6-án kapta meg a határozatot a szezon lezárásáról. A tabellát és az
eredményeket véglegesnek tekintették, viszont
nem hirdettek sem bajnokot, sem pedig kiesőt.
– Azzal a döntéssel, hogy befejezettnek tekintik az idényt, teljes mértékben tudtunk azonosulni, hiszen akkor még nem sejtettük, hogy a
vírus miatti helyzet hogyan alakul a későbbiekben. Voltak azonban olyan döntések, amivel nem értettünk egyet – tudtuk meg Szitkó
Róberttől, aki – személy szerint – a helyezésekért mindenképpen osztott volna érmet, mivel
ez egy elismerés lett volna mindenki számára
azért, amiért egész évben dolgozott.
A Bajnokok Ligáját illetően a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) még nem hozott
határozatot arról, ki indulhat a következő
szezonban a sorozatban. – Az MLSZ-be és a

futsalba vetett hitem is megrendülne, ha nem
mi szerepelhetnénk újra a BL-ben – tette hozzá
a szakosztályvezető.
Az MVFC legközelebbi tétmeccsét szeptember környékén fogja játszani, edzeni azonban
már egész júniusban fog a csapat. Július elején
egy kisebb pihenő vár a játékosokra, majd a
hónap végén kezdi meg a felkészülést a következő idényre az együttes.
Harmadik hely kupa és érmek nélkül
A Berettyóújfalui Sportegyesületet májusban
értesítették a bajnokság befejezéséről. Az eredmények alapján a harmadik helyen zárta a szezont a BUSE, ami Szitkó Róbert szerint reálisnak mondható, kupát és érmeket azonban nem
osztottak ki a 2019/2020-as idényben. – Mivel
amatőr sportról beszélünk, az elsődleges cél az
egészség megőrzése volt. Persze nagyon hiányzott a foci, de meg kellett értenünk, hogy ez a
döntés született mindenki érdekében – mondta
a vezetőedző.
Az új szezon várhatóan augusztus közepén fog
elrajtolni Magyar Kupa mérkőzésekkel. – Terveim szerint július elején kezdjük el a felkészülést a következő idényre, heti két edzés és
edzőmeccs vár majd a csapatra. Bízok benne,
hogy minél többen részt tudunk venni a tréningeken, és egy-két poszton a keretet is sikerül
megerősíteni. Volt időnk kipihenni magunkat,
így újult erővel kezdhetünk neki a felkészülésnek – zárta gondolatait Szitkó Róbert. Sz.M.

Keresse a Berettyó Televízió műsorait
kábeltelevízió szolgáltatója
(DIGI, Vodafone kábelhálózatán)
analóg csatornái között.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Sárdi-Kopányi Györgyi, Szutor Mónika
Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Szentannay Mátyás
A szerkesztőség címe: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén
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