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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Megújult a 47-es főút városon belüli szakasza

Két ütemben készült el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában hazai 
forrásból a 47-es főút teljes felújítása öt kilométer hosszan, mintegy bruttó 
880 millió forint értékben. A projekt részeként a burkolaton túl megújult a 
szakaszon található Berettyó folyó felett átívelő híd is.

Elfogadott módosított költségvetés, 
indulhat a bölcsőde férőhely bővítése, 
új házi gyermekorvos kezdi meg pra-
xisát a városban, és támogatások oda-
ítélése. Döntések a szeptember 24-i 
képviselő-testületi ülésen.
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6Critical Mass – felvonulás 
és kerékpáros nap
Ebben az évben a Szélső Érték 
Kör Egyesület lelkes csapata 
vállalta magára a szervezői te-
endőket, és várta egy egész na-
pos programmal a bringásokat. 
Szeptember 19-én a kerékpáros 
nap a több mint tíz éves hagyo-
mánynak megfelelően 10 órától 
felvonulással kezdődött.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2058
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2056
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2049
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2047


2020. október2

Elfogadott módosított költségvetés, 
indulhat a bölcsőde férőhely bővítése, 
új házi gyermekorvos kezdi meg pra-
xisát a városban és támogatások oda-
ítélése. Döntések a szeptember 24-i 
képviselő-testületi ülésen.
Az elkészült zsinagóga épület a jövőben egy új 
kulturális térként fog működni, ezt a tevékeny-
séget pedig a Berettyó Kulturális Központ látja 
el, és a későbbiekben a BKK telephelyeként fog 
működni. Az ülésen elsőként elfogadott határo-
zat alapján az ingatlan használati, üzemeltetési 
jogát az önkormányzat a BKK részére átadta.
A víziközmű rendszerek hosszútávú, 15 évre 
szóló fejlesztési tervei is szerepeltek az előter-
jesztések között. A napirend kapcsán szó volt a 
szennyvízhálózat régóta meglévő problémáiról, 
a vákuumos rendszer hibáiról is. Az is elhang-
zott, az ivóvíz minőség javítását szolgáló pro-
jekt elindult, a tervezést követően a munkaterü-
let átadása már megtörtént.
Az ülés leghosszabb és egyben legjelentősebb 
előterjesztése a 26 oldalas költségvetési rende-
let módosítása volt. A 2020-as évben a COVID 
vírushelyzet, az elrendelt veszélyhelyzet hó-
napjai az önkormányzat ez évi költségvetésé-
nek átdolgozását is igényelte. Az előterjesztés 
szerint a módosítás során kiemelten fontos 
szempont volt az önkormányzat, a polgármes-
teri hivatal és az intézmények működésének és 
a működéshez szükséges feltételek biztosítása 
és a munkahelyek megőrzése. Dézsi Ferencné 
az ülésen elmondta, több tétellel csökkent a 
költségvetés főösszege. A pénzügyi iroda veze-

tője kiemelte az 52 millió forint értékű gépjár-
műadót, amelyet már nem használhat fel az ön-
kormányzat. Emellett 35 millió forint iparűzési 
adó bevétel csökkenéssel számolnak. Az intéz-
ményektől olyan elvonások történtek, melyek a 
működést nem érintik, azt nem veszélyeztetik 
– tette hozzá. „Egy teljesen más költségvetést 
kellett elkészíteni” – mondta Muraközi István 
a napirend kapcsán. Úgy fogalmazott, a feb-
ruárihoz képest - melyben 60-40% arányban a 
felhalmozási kiadások voltak túlsúlyban - most 
ez megfordult és majdnem kétharmad arányban 
működési jellegű a költségvetés. Hetekig tartó 
egyeztetés előzte meg, hogyan álljon össze ez 
a költségvetés, hogyan legyen egyensúlyban az 
elmaradó bevételek okán is. Az látható, hogy 
ekkora összeget csak felhalmozási kiadások 
csökkentésével nem lehet elérni, ezért volt 
szükség a működési költségek csökkentésére 
is – mondta a polgármester, hozzátéve ezt va-
lamennyi intézményvezetővel egyeztették. A 
legfontosabb prioritás az volt, hogy egyetlen 
munkahely sem szűnik meg és bezárásra sem 
kerülhet sor. Muraközi István azzal zárta gon-
dolatait: Ez az év nem arról szól, hogy a nagy 
ívű terveinket megvalósítsuk. A képviselők 
egybehangzó igennel elfogadták a költségveté-
si rendeletet. 
Az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló a június 30-i állapotot tükrözi. 
Dézsi Ferencné kiegészítésként elmondta, az 
év első hat hónapjára a működési gazdálkodás 
jellemző. A működési bevételek 46%-ban, a ki-
adások 42%-ban teljesültek. Ez – mint elhang-
zott – a pandémiás időszakban jónak mondha-
tó. 
Döntés született arról, hogy 2021-ben is kiírják 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer pályázatait, melyre a 
felsőoktatásban résztvevő berettyóújfalui ta-
nulók adhatnak be kérelmet. A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2020. november 5.
A berettyóújfalui székhelyű, illetve itt tevé-
kenységet folytató társadalmi szervezetek 
sportegyesületek, kulturális, valamint szociá-
lis és egészségügyi szervezetek támogatására 
2020-ban 18 millió forintos keretösszeg állt 

rendelkezésére. A kulturális bizottság döntött 
a pályázatokról, az alapítványok és az egyhá-
zi jogi személyek pályázatai esetében pedig a 
képviselő-testület döntött. 
Az önkormányzat a koronavírus járvány elle-
ni védekezés támogatására városi segélyalapot 
hozott létre. A képviselők határoztak arról, 
hogy az eddig befolyt 1,4 millió forintot az 
önkormányzat intézményeinél a járvány elleni 
védekezéshez szükséges egészségügyi felszere-
lések, berendezések, fertőtlenítőszerek beszer-
zésére fordítja.
Hozzájárultak a jelenlévők, hogy a Kálvin tér 
5. szám alatti ingatlanon lévő udvari épületrészt 
a Tiszántúli Református Egyházkerület részé-
re bérbe adja az önkormányzat. Mivel oktatási 
célra használják a jövőben az épületet, ezért té-
rítésmentesen kerül a bérlő használatába.
Módosításra került az ebrendészeti tevékenység 
végzésére kötött szerződés, annak okán mert a 
Kádár Vitéz Városvédő,- Fejlesztő és Kulturá-
lis Egyesület neve és székhelye, valamint az 
egyesület elnökének személye is változott. A 
jövőben ezt a feladatot a Berettyóújfalui Kóbor 
Mancsok Állatvédő Egyesület végzi. Dr. Mé-
száros Gabriella elnök az ülésen elmondta, an-
nak érdekében, hogy a feladat-ellátási szerző-
désből eredő feladataikat minél hatékonyabban 
lássák el, a megfelelő körülményeket biztosít-
va, és a kóbor állatok elhelyezésével kapcsola-
tos esetleges lakossági érzékenységét is szem 
előtt tartva Berettyóújfalu és Mezősas között, 
külterületi részen vesznek bérbe egy ingatlant, 
ahol ebrendészeti telepet alakítanak ki.
Elfogadva a „Bölcsődei férőhely bővítés Be-
rettyóújfaluban” pályázat építési közbeszer-
zésének eredményéről szóló előterjesztést, a 
képviselők valamennyien támogatták, hogy a 
legjobb ajánlatot tevő Generál’98 Építőipari 
Kft. legyen a kivitelező. A beruházás, építkezés 
így hamarosan kezdődhet.
Zárt ülésen született döntés a hónapok óta be-
töltetlen házi gyermekorvosi praxis ügyében. 
A képviselők arról határoztak, hogy Dr. Abdul 
Gafor Faris gyermekorvos szerzi meg a meg-
üresedett praxist, és kezdi meg november 1-től 
a rendelést.    K.Zs.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
2020. április 15-én városi segélyalapot 
hozott létre, a járványügyi és veszély-
helyzet alatt, illetve annak következ-
tében bekövetkező lakossági és közös-
ségi problémák enyhítése érdekében.
A segélyalapba elsőként az eredetileg a pol-
gármester és az alpolgármester költségtéríté-
sére szánt összeget fizette be az önkormány-

zat. Az elkülönített bankszámlára a nagylelkű 
támogatók eddig összesen 1.389.201 forintot 
utaltak. A segélyalapba eddig befolyt összeg 
felhasználásáról a Képviselő-testület 2020. 
szeptember 24-i ülésén döntött.
A határozat értelmében a rendelkezésre álló 
pénzeszköz felhasználásával az Önkormány-
zat intézményei, valamint az egészségügyi 
alapellátást nyújtó rendelőintézet részesül a 
járvány elleni védekezéshez szükséges egész-
ségügyi felszerelésekből, berendezésekből és 
fertőtlenítőszerekből.
Első körben fertőtlenítőszereket és automata 
kézfertőtlenítő adagolókat adtunk át a Bihari 
Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményei, továb-
bá a háziorvosi és gyermekorvosi rendelők 
részére.
Az érvényben lévő járványügyi készültség, a 
járvány elleni védekezés jelenleg is, és sajnos 

úgy tűnik, a jövőben is komoly többletterhet 
ró az Önkormányzatra. Éppen ezért a fizeté-
si számla a továbbiakban is él, melyre várjuk 
azon magánszemélyek, vállalkozók, cégek, 
közösségek felajánlását, akik tudják ilyen 
módon is támogatni a védekezés valamilyen 
formáját.

A fizetési számla adatai:
Az elkülönített bankszámla neve:

BERETTYÓÚJFALU VÁROS 
– SEGÉLYALAP

Számlavezető: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 60600242-00645618

Számlatulajdonos neve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Számlatulajdonos címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

Az Önkormányzat a város valamennyi polgá-
ra nevében tisztelettel megköszöni a támoga-
tásokat, melyek révén sokan példát mutattak a 
közösség iránti felelősségvállalásból. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Képviselő-testületi ülés szeptember végén

Jó helyre került a segélyalap támogatása
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Két ütemben készült el a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. beruházásá-
ban, hazai forrásból a 47-es főút teljes 
felújítása öt kilométer hosszan, mint-
egy bruttó 880 millió forint értékben. 
A projekt részeként a burkolaton túl 
megújult a szakaszon található Be-
rettyó folyó felett átívelő híd is.
Az ünnepélyes átadón Vitányi István úgy fo-
galmazott, hogy az elmúlt időszakban jelentős 
mértékű volt a térségben a közútfejlesztés. Az 
országgyűlési képviselő elmondta, a felújítás 
két részletben valósult meg. Az első a 42-es 
körforgalomtól a Berettyó hídig tartott, most 
pedig a 47-es főút berettyószentmártoni része 
újult meg. Ebből kimaradt a körforgalom – tet-
te hozzá, de a következő időszak egyik fontos 
feladata lesz az ehhez szükséges 130 millió 
forint előteremtése. A képviselő szólt arról is, 
hogy ezzel a projekttel egy időben egy másik 
forrásból elkészült a főút melletti kerékpárút 
is. „Ténylegesen és képletesen is jó úton já-
runk, ami az útfejlesztéseket illeti” – zárta 
gondolatait Vitányi István.
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat elnöke beszédében hangsúlyozta: a 
térség útfelújítási munkálatai egyenletesen 
haladnak. Berettyóújfalu életében a legna-
gyobb öröm a M35-M4-es autópályák átadása, 
ugyanis ezzel jelentős gépjárműforgalom te-

relődik el a városból, ugyanakkor az országos 
és nemzetközi úthálózatba is bekapcsolódik a 
település. Mint mondta: a most átadott 47-es 
útszakasz is hozzájárul ehhez és a biztonságo-
sabb közlekedéshez. Az elnök szólt az M47-es 
autóút kijelölt nyomvonaláról is, mely várható-
an a térség számára a kedvezőbb útvonal lesz. 
Hozzátette, ha ez is elkészül, akkor mond-
hatjuk, hogy a térség nemzetközi úthálózatba 
kapcsolata teljessé vált. Pajna Zoltán arról is 
beszélt, hamarosan elérhetővé válnak az új fej-
lesztési stratégiák, amelyek további beruházá-
sokat tesznek lehetővé a térségben. 
Muraközi István polgármester arról az együtt-
működésről szólt, melynek egyik jó példája 
a most átadott felújított főút. Berettyóújfalu 
polgármestere úgy fogalmazott: egy önkor-
mányzat, valamint a magyar állam és a me-
gyei önkormányzat együttműködéséből csak 
jó dolgok születhetnek. A nagy forgalmat 
lebonyolító utat használók biztonságosab-
ban utazhatnak – folytatta a polgármester, de 
fontos, hogy a város elkerülő szakaszai is jó 
minőségben rendelkezésre álljanak. Hozzátet-
te, ezek az útépítések és fejlesztések, mint az 
építőkockák egymásra épülnek és ez mind az 
itt élőket szolgálja.
Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
megyei igazgatója beszámolt a beruházás rész-
leteiről. A főút érintett szakaszán a szakembe-
rek két rétegben megerősítették a burkolatot, 
a szükséges helyeken pályaszerkezet cserét is 

végeztek, átépítették a kiemelt szegélyeket és 
megújították az érintett autóbusz megállóhe-
lyeket is. Kicserélték továbbá a víznyelő aknák 
rácsait, szükség szerint a csatorna fedlapokat, 
kitisztították és rendbehozták az árkokat, át-
ereszeket, aknákat. A 36-os kilométerszel-
vényben gyalogos-átkelőhelyet hoztak létre 
középszigettel, a szakasz végén található hí-
don pedig kicserélték a kötő- és kopóréteget, a 
dilatációs elemet és elvégezték a korlátok, va-
lamint a betonfelületek felületvédelmét. Meg-
újult a szakasz forgalomtechnikai jelzésrend-
szere és új, tartós burkolati jeleket is festettek 
fel.  K.Zs.

Épületbemutató sétán nézhették meg a 
megújult Zsinagógát, és ismerhették meg 
annak történetét az érdeklődők szeptem-
ber 20-án. A felújított épületre rengete-
gen voltak kíváncsiak, a Zsinagóga meg-
tekintésén – 12 csoportban – több mint 
250-en vettek részt.
A program a Kulturális Örökség Napjai kere-
tében valósult meg, amely az Európai Örökség 
Napok magyarországi rendezvénysorozata. – 
Közel harminc éve, hogy – szeptember közepén 
– ezeken a napokon reflektorfénybe kerülnek az 
épített örökségek és azok történelmi értékei. A 
kétnapos eseményen főleg az állami forrásokból 
megújuló kastélyokat, várakat, templomokat és 
egyéb középületeket mutatták be a nagyközön-
ségnek közel háromszáz helyen. Városunkban a 
még félkész állapotban lévő, berendezésre váró 
Zsinagógát tekinthették meg az érdeklődők 15-
20 fős csoportokban – ismertette a részleteket 
Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igaz-
gatója.
A Zsinagóga bemutatásánál elhangzott, az épü-
let a nagyváradi Weiszmann Béla tervei alap-
ján historizáló stílusban épült 1903-ban Blum 

Amram főrabbi, a térség meghatározó vallási 
vezetője működése idején. 1964-ben az ÁFÉSZ 
tulajdonába került, 1965 óta a szintén államo-
sított Konrád-féle vasbolt raktáraként funkcio-
nált. A Mártírok utca 4. szám alatti létesítmény 
2007 óta országosan védett épület, annak meg-
vásárlására 2015-ben került sor, majd 2016-ban 
benyújtásra került a felújítási pályázat.
A tervezők és a kivitelező a Zsinagóga felújítása 
során kívül, illetve belül is törekedett az eredeti 
állapotok helyreállítására. Ahol nem volt archív 
fotó vagy minta, mint például a világítástech-
nikánál, ott a mai kornak megfelelő formákat, 
technikákat alkalmazták. Teljes egészében re-
noválták a padlózatot, a terrazzót, a hajópadlót, 
valamint a zsidó vallási előírásoknak megfelelő-
en kizárólag növényi ornamentikát és absztrakt, 
geometrikus mintákat tartalmazó díszítőfestést. 
A szalagfüggönyökön – a majdani helytörté-
neti kiállítás részeként – XX. század eleji be-
rettyóújfalui városképek láthatóak. Az épület 
főhomlokzatának három bejárata közül egy 
a karzatra vezet, amely eredetileg a nők helye 
volt, és külön kapun keresztül közelítették meg. 
Az előcsarnok – a berendezést és felszentelést 
követően – szakrális térként funkcionál majd, itt 
láthatóak a holokauszt áldozatok emléktáblái, 
emellett tóratartó, imaszekrény és imapad kap 
majd helyet.
A többmint 500 millió forintból megújuló Zsi-
nagóga közel fél év múlva kerülhet közösségi, 
kulturális, részben szakrális multifunkciós épü-
letként a Hajdú-Bihar megyei turisztikai attrak-
ciók sorába, ahol állandó, interaktív, helytörté-
neti jellegű kiállítás, előadások, koncertek és 
konferenciák kapnak majd helyet. Sz.M.

Megújult a 47-es főút városon belüli szakasza

Több százan nézték meg a megújult Zsinagógát
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BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2021
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 141/2020. (IX. 24.) önkor-
mányzati határozatában döntött arról, hogy 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, 
felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok („B” típusú pályázat) támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében, az EPER-Bursa rendszerben 
történő rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2020. 
november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rend-
szerben egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
(Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe.)
A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott kötelező mellékletekkel együtt 
érvényes. 
A pályázati kiírások szövege Berettyóújfa-
lu Város hivatalos honlapjáról tölthető le, a   
„Helyi pályázatok” menüpont alatt.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT

A főút szeptember 9-i ünnepélyes átadásán 
részt vett Dr. Vitányi István országgyűlé-
si képviselő, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke, Muraközi István, Berettyóújfalu 
polgármestere és Szoták Zoltán, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei 
igazgatója.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2047
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Critical Mass – felvonulás és kerékpáros nap

A kerékpározást népszerűsítették

A „Kerékpárút fejlesztése Berettyóúj-
faluban” című TOP-os pályázat kísé-
rőrendezvényeként bringás reggelire 
várták a bicikliseket október 2-án a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola mögöt-
ti parkban.

A két keréken érkezők péksüteményt, gyü-
mölcsöt, frissítőt és közlekedésbiztonsági 
füzetet kaptak, amiben sok hasznos informá-
ció található a kerékpározásról. Ezenkívül az 
Ethna Kerékpár ingyenesen átvizsgálta a bi-
cikliket. A délután a József Attila Általános 
Iskola udvarán folytatódott, ahol a bringázás 
előnyeivel és szabályaival ismerkedhettek 
meg a tanintézmény alsó tagozatos tanulói. A 
programon résztvevőket elsőként Muraközi 
István köszöntötte. A polgármestere arra hív-
ta fel a gyermekek figyelmét, nagyon lénye-
ges a kerékpározással kapcsolatos előírások 
betartása. – Egyre többen bicikliznek a tele-
pülésen, és egyre több olyan utunk van, ami 
bringázásra alkalmas, így a legkisebbeknek 
is fontos minél hamarabb megtanulni azokat 
az alapvető szabályokat, amelyek a biztonsá-
gos közlekedéshez szükségesek – mondta a 

városvezető. Muraközi István szerint mára a 
szabadidő hasznos eltöltésének eszköze lett a 
kerékpár, és örömét fejezte ki annak kapcsán, 
hogy egyre többen használják a bicikliutakat.
Berettyóújfaluban meghaladja a 10 km-t a 
kerékpárút szakaszok hossza. A településről 
Derecske, Csemetekert irányába, a Berettyó 
töltésen egészen Szeghalomig, vagy a 42-es 
főút mellett egészen Nagyváradig már több 
mint 100 km-en tudunk bicikliúton tekerni.
Lakatos Csaba, a Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 
rendőr őrnagya és Tarr Sándor közlekedési 
szakember, a Koroknai Autósiskola munka-
társa a kerékpáros közlekedés szabályairól, a 
bringák tartozékairól, elengedhetetlen kiegé-
szítőiről beszélt, de szó esett a biciklisek által 
okozott balesetekről is. Sz.M.

AKTUÁLIS4

A programot – az ügyességi versenyek 
mellett – a debreceni Gabitrial extrém-
sport bemutatója színesítette, ami nagy 
sikert aratott a gyerekek körében.

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyte-
remtő és Önkéntes Ház jóvoltából ba-
ba-mama sarkot alakítottak ki a Bihari 
Szociális Szolgáltató Központban. A pe-
lenkázó szekrénynek, a pelenkázáshoz 
szükséges termékeknek és a játékoknak 
a kapcsolattartási ügyelet során fogják 
nagy hasznát venni az intézményben.
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
az egész országban kiemelt figyelmet fordíta-
nak a családokra. Terveik szerint 2021. márci-
us végére minden megyében lesz egy baba-ma-

ma sarok. – Az idei szakmai programtervünk 
keretében nyílt lehetőségünk kialakítani egy 
ilyen sarkot olyan intézményben, ahol valóban 
szükség van rá, így esett a választásunk a Bi-
hari Szociális Szolgáltató Központra – tudtuk 
meg Papp-Sikora Szilviától. A Hajdú-Bihar 
Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház irodavezetője arról is beszélt, a pelenká-
zó komód és feltét mellett a tisztába tevéshez 
szükséges kellékeket (pelenkát, törlőkendőt, 
popsikrémet), valamint játékokat ajándékoz-
tak a berettyóújfalui intézménynek. – Olyan 
eszközöket hoztunk, amik viszonylag köny-
nyen fertőtleníthetőek akár egy törlőkendővel, 
akár könnyen moshatóak. Emellett egyszer 
használatos feltéteket is biztosítunk a szülők 
számára – tette hozzá Papp-Sikora Szilvia. A 
baba-mama sarok azoknak a családoknak lesz 
nagy segítség, akik gyermekeikkel érkeznek az 
intézménybe.
A Bihari Szociális Szolgáltató Központban 
nem a most átadott baba-mama sarok az egyet-
len újdonság. Az intézmény udvarán – saját 
forrásból – egy játszóteret alakítottak ki koráb-
ban, ahol a nyári szünetben ingyenes játszó-
házat biztosítottak a gyermekeknek, emellett 
szabadtéri ügyelet tartására is megfelelő ez a 
helyszín. Sz.M.

A „Bánat sír a száraz ágon…” című emlék-
műsor keretében gondoltak vissza az aradi 
vértanúkra október 6-án. 171 esztendővel 
ezelőtt, 1849-ben ezen a napon, az orosz se-
gítséggel levert szabadságharcot követő csá-
szári megtorlás során Pesten kivégezték gróf 
Batthyány Lajost, a magyar kormány mi-
niszterelnökét. Rajta kívül a szabadságharc 
tizenkét tábornoka és egy főtisztje szenvedett 
vértanúhalált Aradon. A népligeti életfáknál 
tartott megemlékezésen ifj. Miczura Károly 
prímás, Pető István versmondó, Balázs Ama-
rilla népdalénekes és Kocsis Csaba ének-
mondó működött közre.

Berettyóújfalu egyik fontos emléknapja 
szeptember 23-a, amikor az Erdélyre törő 
török seregekkel szembeszálló Kádár vitézre 
emlékezünk. A város arculatát meghatározó, 
a főtéren álló lovasszobor, az évszázadokon 
át fennmaradó mítosz és az abból született 
népballada szellemi örökségére is emlékez-
tet. Török Péter, a Bihari Múzeum vezetője 
beszédében a korszakról és Kádár vitézről 
emlékezett meg. A Kádár vitéz emléknapon 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Be-
rettyó Kulturális Központ, a Borosjenői Ká-
dár István Hagyományőrző Íjász Egyesület 
is helyezett el koszorúkat a mementót állító 
szobor tövébe.

A Critical Mass egyik jelképe a fej felé emelt 
bicikli, ami ezúttal sem maradt el, ahogyan a 
felvonulás sem a városban.  Ebben az évben 
a Szélső Érték Kör Egyesület lelkes csapata 
vállalta magára a szervezői teendőket, és várta 
egy egész napos programmal a bringásokat. 
Szeptember 19-én a kerékpáros nap a több 

mint tíz éves hagyománynak megfelelően 10 
órától felvonulással kezdődött, melyet a lassan 
már szokásosnak mondható gyors hőmérés és 
regisztráció előzött meg. Délután a Civil Ud-
var vált bázissá, itt kerékpáros börze, bringás 
zsibi, ügyességi és gyorsulási verseny és csen-
gőfestés is volt. Kívánhattak is a résztvevők, 16 

órától Bicajosok kérték címmel 
kívánságműsor volt a helyszín-
ről a Berettyó Rádióban. Él-
ménybeszámolót is hallhattak 
a Civil Udvarban, a vasfüggöny 
expedícióról, a több ezer kilo-
méteres és több mint egy tucat 
országot érintő útjáról Erdélyi 
Zsolt túrakerékpáros beszélt. 
A nap pedig egy jó hangulatú 
bringás bulival ért véget. K.Zs.

Baba-mama sarkot alakítottak ki Bánat sír a száraz ágon

Kádár vitézre emlékeztek

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2064
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2062
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2055
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2053
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Intézményi gyermekétkezés lehetősége a 
tanév során: Kérem azokat a szülőket, akik-
nek állami fenntartású, helyi köznevelési in-
tézményben tanuló felsős vagy középiskolás 
gyermeke nem étkezik a KÖSZI-nél, fontol-
ják meg az étkezés intézményünknél történő 
igénybevételének lehetőségét. Az ételek min-
den nap frissen, friss nyersanyagokból, ellen-
őrzött formában, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően készülnek. Jelenleg egy felsős 
tanulói ebéd ára – mely csak a nyersanyag 
árát és az általános forgalmi adót tartalmaz-
za – 420 Ft, a középiskolás esetében 490 Ft. 
Felsős gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosult tanuló étkezése ingyenes. Ha a tanuló 
kedvezményre jogosult (nagycsaládos, tar-
tósan beteg v. középiskolai tanuló esetében 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult), 
akkor csak fentiek 50%-át kell megfizetni. 
Két helyi középiskolában 20 perces ebéd-
idő áll a tanulók rendelkezésére, amelyben 
el tudják fogyasztani az általunk készített 
ételeket. Az étlapokról, árainkról, az igény-
lésről, a kedvezményekről, egyéb feltéte-
lekről honlapunkon tájékozódhatnak (www.
kosziberettyo.hu). További tájékoztatással 
szívesen állunk rendelkezésükre telefonon 
(54/500-048, 30/368-47-86) vagy személye-
sen irodánkban.

Őszi szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az őszi 
szünet munkanapjain, 2020. október 26-30-ig 
(hétfőtől péntekig), 5 munkanapon keresztül 
biztosítja – szülői igénybejelentés alapján – a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek részére – az ingyenes szünidei 
étkezést. A Képviselő-testület korábbi dönté-
se alapján előző két kategóriába nem tarto-
zó gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek is igénybe vehetik a lehetőséget, 
szintén szülői nyilatkozat alapján. A lehető-
ségről minden érintett szülő levélben tájékoz-
tatást kapott.
Ellenőrzés az 1. sz. Főzőkonyhán: A Rá-
kóczi u. 1. sz. alatt üzemelő, legnagyobb 
adagszámú főzőkonyhánkon 2020 szeptem-
berében a Megyei Kormányhivatal hatósági 
ellenőrzést tartott, melynek során a fokozott 
járványügyi előírások mellett is mindent 
rendben találtak. Köszönöm munkatársaim-
nak, hogy az új előírások miatti többletfel-
adatok között is mindenre odafigyelnek.
Sikert aratott az országos döntőben a köszi 
diétás csapata: Munkatársaim az Országos 
Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjében 
sikerrel szerepeltek, az Oldalas magazin kü-
löndíjában részesültek. Az eseményről külön 
cikkünkben olvashatnak bővebben.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

Korábban már hírt adtunk róla, hogy Munka-
társaim az idén újra megmérettették magukat 
az Országos Közétkeztetési Szakácsversenyen. 
Földesiné Dávid Ibolya és Dézsi Ferenc diétás 
szakácsok egy háromfogásos menü receptjével, 
fotóival, tálalási javaslatával és nyersanyagszá-
mításával jelentkezett a versenyre 2020 febru-
árjában, és az első fordulóban bekerültek az or-
szágos döntő 12 csapata közé. Felkészülésüket, 
munkájukat Kathóné Papp Éva élelmezésvezető 
segítette. Mindhárman a speciális étrendre szo-
ruló gyermekek részére ételeket készítő Diétás 
főzőkonyhánkon dolgoznak. Ezúton is köszön-
jük Berettyóújfalu Város Önkormányzatának a 
támogatást, mely lehetővé teszi a jelentkezés, 
felkészülés, szereplés feltételeinek biztosítását.
Az országos döntőre 2020. szeptember 26-án 
Felcsúton került sor. A neves szakmai zsűri 

mellett Gyermekzsűri is értékelte az elkészült 
ételeket. Versenyzőink munkáját az Oldalas 
magazin különdíjával ismerték el. Köszönöm 
munkatársaimnak, hogy felelősségteljes mun-
kájuk mellett időt és energiát áldoztak a ver-
senyre történő jelentkezésre, felkészülésre, 
szereplésre.
Ez évi részvételükkel elmondhatjuk, hogy csa-
patuk másodjára, Földesiné Ibolya harmadjára, 
a KÖSZI csapata már 4. alkalommal vett részt 
ilyen kihíváson. Idei eredményük az eddigi leg-
jobb.
A versenyen elért kimagasló eredményükkel 
erősítették intézményünk és városunk jó hír-
nevét. Munkájuk színvonaláért, kitartásukért, 
eredményükért köszönet és elismerés illeti 
Őket.
Fontosak az ilyen alkalmak, jó megállni, érté-
kelni, örülni a sok pozitívumnak, de később is 

fontos, hogy visszaemlékezzünk. A verseny so-
rán is jó volt visszagondolni a régebbi megmé-
rettetésekre, a körülményekre, a közösen meg-
élt élményekre. Az ilyen alkalmakból mindig 
töltekezhetünk.
Szívből gratulálunk, további sok sikert, nagyon 
jó egészséget kívánunk! 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

A TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00012 azonosí-
tószámú „Ipari Park és iparterület fejlesztése 
Berettyóújfaluban” című projekt két helyszínen 
valósult meg a Széchenyi 2020 program kere-
tében, 595,55 millió forintos vissza nem térí-
tendő támogatás segítségével. A 3,314 ha ön-
kormányzati tulajdonú, bérbeadható iparterület 
(Északi Iparterület) részen, valamint a meglévő 
26,5 ha Bihari Regionális Ipari Park területén.
A projekt egyik helyszínén, a Bihari Regionális 
Ipari Park területén az elérhetőséget erősítő 

önkormányzati tulajdonú helyi utak fejlesztése 
valósult meg. A következő utak újultak meg: 
Kádár Vitéz utca (a Kádár Vitéz utca Szabó 
Pál-Széchenyi utca szakasza), a Vállalkozók 
útja (teljes hosszban), a Téglaparti utca (a Ká-
dár Vitéz-Széchenyi utca szakasza) és a Körös 
utca (a Széchenyi utcától a 2045 helyrajzi szá-
mú ingatlan lakóingatlanok felöli telekhatárig).
A projektről bővebb információt a https://www.
berettyoujfalu.hu/ oldalon olvashatnak.

Különdíj az Országos Közétkeztetési 
Szakácsversenyen

„Ipari park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban”

Befejeződtek a munkálatok a Bihari Regionális Ipari Park területén

MOZAIK 5

A Berettyó Kártya ügyfélszolgálat 
2020. október 1-től az alábbi megváltozott 
nyitvatartással várja a meglévő és új kártya-
tulajdonosokat:

hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00
kedd, csütörtök: 13.00-16.00
szombat, vasárnap: ZÁRVA

A szezonális Tourinform iroda
2020. október 1-től 2021. május 1-ig

ZÁRVA tart.
Nyitás: 2021. május 3.

A megvásárolható termékek továbbra is el-
érhetőek a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat 
nyitvatartási idejében. Termékeinkről on-
line katalógusunkban tájékozódhat az aláb-
bi linken és a QR-kód használatával: http://
berettyokk.hu/page/tourinform

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2061
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Égig érő – Kolozsvári-Donkó Rebeka mesés kiállítása

Nyitott Templomok Napja

KULTÚRA

A népmese jelenik meg, e köré épül 
Kolozsvári-Donkó Rebeka „Égig érő” 
címet viselő tárlata a művelődési ház 
Bihar Vármegye Képgalériájában.
A szeptember 22-én nyílt kiállítást Dr. Lovas 
Kiss Antal nyitotta meg. A kulturális antropo-
lógus úgy fogalmazott, Kolozsvári-Donkó Re-
beka a mesék világában éli az életét, és mindez 
megjelenik a munkáin is. A kiállító egykori 
tanára szerint sokat számít a családi indíttatás, 
hogy mit kap, mit tud otthonról magával hozni 

az ember. – Ha a gyerekkor valami pluszt tud 
adni, az egy egész életre szóló csomag lehet. 
Így történt ez Rebekával is, aki egy többgene-
rációs kézműves családban nőtt fel – mondta 
Lovas Kiss Antal. Azzal folytatta, egy hihetet-
len világ van Kolozsvári-Donkó Rebeka lelké-
ben, ami sok „eszközön” keresztül jelenik meg 
a tárlaton. – Hol a textil, hol a mézeskalács, hol 
a ceruza alkalmas arra, hogy elmondjon vala-
mit. És hogy mi a megfelelőbb erre a közlésre, 
azt Rebeka dönti el – tette hozzá. A kulturális 
antropológus arról is szólt, Kolozsvári-Donkó 
Rebeka nem másol, hanem egy olyan eszköz-
készlet van a kezében, amit több évszázad 
paraszti műveltsége hagyott ránk. – Rebeka 
többszörösen is túllép azon, hogy skatulyák-
ba tudjuk zárni. Túllép azon, hogy bármilyen 
sztereotípiát rá tudjunk akasztani. Megkeresi 
azokat a pontokat, amivel sok mindent el tud 
mondani, és ez a kiállítás ilyen. Rebeka mun-
kája arról szól, hogy újra élővé váljon a mese. 
Pontosan érti ezeket a történeteket, ezért tudja 
megtenni azt, hogy egyetlen képben benne van 
az egész mese. Lovas Kiss gondolatait azzal 
zárta, a tárlaton látható összes alkotásnak kü-
lön-külön mondanivalója van, és mindenkinek 

annyit üzennek, amennyit ki tudnak olvasni 
belőlük.
Kolozsvári-Donkó Rebekának a mostani a má-
sodik kiállítása a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház képgalériájában. A zománcműves, mézes-
bábos számára nagyon fontos a mese és annak 
képi kivetülése, mert ha népmesét hallgatunk, 
mindenkiben megjelenik egy világ, világkép. 
– Ezt a magyar nyelv is erősíti bennünk, és 
megadja számunkra, hogy egy nagyon szép vi-
zuális világot képzelhetünk a népmesék mögé, 
mellé” – véli az alkotó, akinek tárlatán többfé-
le technika van jelen. A papírfigurák és bábok 
mellett zománc-, batik, illetve kevert techniká-
val készült képek, mézeskalács, valamint fes-
tett fa installációk kaptak helyet a galériában. 
Kolozsvári-Donkó Rebeka arról is beszélt, az 
időkerettől függ, milyen módon alkotja meg 
az adott mesét. – Ha több, ha kevesebb időm 
van az aktuális munkára, mindkét esetben tük-
röznie kell azt a népmesei hangulatot, azt a vi-
lágot, amit a Bodorka NépmesePontban is át 
szeretnénk adni a gyerekeknek.
A kiállításmegnyitót Rácz Anikó mesemon-
dása színesítette, aki Szűcs Sándor „A rest 
legényről” című történetét mesélte el. A tárlat 
október 23-ig tekinthető meg a művelődési 
házban. Sz.M.

A XIV. Ars Sacra Fesztivál idén is a 
Nyitott Templomok Napjával vette 
kezdetét szeptember 12-én. Berettyó-
újfaluban és Berettyószentmárton-
ban a református és a római katolikus 
templomok történetével, közösségi 
életével, fejlesztéseivel ismerkedhetett 
meg az a közel negyven érdeklődő, 
aki regisztrált a programra.
Az országos fesztivál célja felszínre hozni az 
európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit, a 
kultúra mélyén nyugvó szakralitást a művé-
szet majd minden ágában, elősegítve a lelkek 
felemelkedését és spirituális egységét. Az egy-
hetes alkalom során sok értéket feltárnak, ami 
az évszázadok alatt a különböző felekezeteknél 
felszínre és megőrzésre került. – Ezen a napon 
azokat is meg akartuk hívni a templomokba, 
akik nem biztos, hogy máskor bekapcsolódnak 
a közösségi életbe, és felfedni előttük, milyen 
értékek rejlenek az istenházakban – mondta Rá-
kóczi Jenő római katolikus plébános.
A templomjárás a berettyóújfalui katolikus 
templomtól indult, melynek történetét, közös-
ségi életét és felújításait Rákóczi Jenő mutatta 
be. A plébános elmondta, a templom alapkövét 
1904. július 6-án tették le, az épület ünnepélyes 
megáldását 1905 novemberével tartották. 1905. 
november 21-től – Berettyószentmárton helyett 
– a berettyóújfalui templom lett az anyaegy-
ház, a továbbiakban itt hangzott el minden nap 
szentmise. A főleg betonból és téglából épült 
templom főhomlokzata nyugatnak néz, így a 
templom keletelve van, azaz szentélye a régi 
keresztény szokás szerint keletnek van fordítva.
A berettyóújfalui református templomról a fő-
téri Rendezvényház előtt Kállai Irén beszélt. 

Az épületet – a jelenleg is zajló felújítási mun-
kálatok miatt – csak kívülről nézhették meg a 
résztvevők, akik ennek ellenére is sok érdekes 
dolgot tudtak meg a templomról a Berettyó 
Kulturális Központ igazgatójának köszönhe-
tően. Elhangzott, a Berettyóújfalui Református 
Egyháznak fennállása óta három temploma 
volt. A jelenlegi, késő barokk stílusú épület 
1805 és 1808 között, közadakozásból épült, 
nyugat-kelet tájolású, félkör alakban végződik.
A berettyószentmártoni református templom 
történetét, fejlesztéseit Nagyné Bakó Katalin 
ismertette. A lelkipásztor beszámolójából kide-
rült, a késő barokk stílusú épületet Síp György 
1787-ben építette, míg tornyát 1811-ben kezd-
ték el készíteni. A torony a II. világháború 
idején megsérült, melyet 1948-ban állítottak 
helyre. Nagyné Bakó Katalin – a történelmi is-
mertető mellett – szólt a nyári időszakban meg-
tartott templomkerti alkalmaikról és azokról a 
programokról, melyek által szeretnék elérni a 
különböző korú és élethelyzetben élőket.
A berettyószentmártoni katolikus templomról 
Rákóczi Jenőtől tudhattak meg érdekességeket 
a jelenlévők. A mai templom alapkövét 1817. 
augusztus 25-én helyezték el, az épületet 1818. 
május végén szentelték fel. Stílusa nem hatá-
rozható meg, leginkább késő parasztbarokk je-
gyeket visel. Berendezése jobbára klasszicista 
stílusú, s a kor, amelyben épült, szintén a klasz-
szicizmus időszaka volt. Három – a katolikus 
valláshoz köthető – kereszt található ma Berety-
tyószentmártonban, egy a templom előtt, kettő 
pedig a köztemetőben. Az épületben található 
130 éves orgona ötven év után – egy névtelen 
adományozónak köszönhetően – szólalt meg 
ismét, a hangszer felújításához Karancsi Lajos 
és Vincze István nyújtott segítséget. Az orgo-
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A zene világnapja alkalmából gyűltek ösz-
sze a városi zeneiskola tanárai és növendékei 
a főtéren. A fellépőket még a zord időjárás 
sem riasztotta el attól, hogy egy szabadtéri 
koncert keretében ünnepeljék meg október 
1-jét, amely a világ minden pontján a zene 
világnapja.

A zene világnapján

nán – hosszú idő után először – a „Boldogasz-
szony Anyánk” című régi magyar himnusz 
csendült fel.
A Nyitott Templomok Napja – a berettyó-
szentmártoni katolikus templom kertjében – az 
egyházközségek közös szeretetvendégségével 
ért véget. Sz.M.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2060
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2056
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2049
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Szabadtéri koncertre várták az érdeklődőket 
szeptember 12-én a Makk Kálmán Mozinál. A 
nyíregyházi Dongó Együttes a Térzene Prog-
ram keretében érkezett városunkba. A zenekar 
45 éve zenésíti meg a legjobb hazai és nemzet-
közi költők verseit. Minden megjelent és elő-
készületben lévő lemezükről játszottak nótákat, 
ezenkívül megzenésített találós kérdésekkel is 
készültek a közönségnek.
Egy szabadtéri hangverseny hangulata sem-
mihez nem fogható. A térzenei program pedig 
pontosan arról szól, hogy a komolyzene kilép a 
négy fal közül, és testközelbe hozza a klasszi-
kus muzsikát. A NyírBrass térzene koncertjén a 
klasszikusok mellett filmzenék is megszólaltak 
a fúvós hangszereken.

„Színvonalas rézfúvós muzsika a barokktól a 
jazzig” – talán így lehetne a legjobban meg-
fogalmazni, milyen zenét játszik a Debreceni 
Egyetem Konzervatóriumának hallgatóiból 
alakult Lituus Rézfúvós Együttes. Az öttagú 
formáció színes repertoárja minden részéből 
igyekezett ízelítőt nyújtani a publikumnak.
A nyíregyházi Orpheum Quartet volt a Térzene 
Program berettyóújfalui alkalmainak október 
3-ai vendége. A másfél évvel ezelőtt alakult 
zenekar repertoárja a klasszikus és világzene, a 
kávéházi jazz, valamint a gipsy swing sajátos 
keverékéből született meg. A jazz mellett san-
zonok és kuplék is felcsendültek a szabadtéri 
koncerten.

A Dongó Együttes koncertje nyitotta a Térzene Programot

Az első zenei ráadás a Körömvirág együttessel

Hírek a Diószegi Refiből

MOZAIK 7

A Körömvirág együttes nyitotta a Zenés Nyári 
Esték ráadás előadásait a kultúrház udvarán. 
És valóban igazi nyáresti hangulat volt a szep-
temberi nyárban. Napnak, holdnak bolondja 
voltam, ezt a címet viselte az együttes műsora.
Másik János énekes volt a programsorozat 
ráadás koncertjeinek idei utolsó vendége. A 

kisbajcsi születésű zeneszerző számos együt-
tesben játszott, Cseh Tamással is zenélt együtt. 
1981 óta huszonkét filmhez szerzett zenét. 
Szeptember 16-ai fellépésének repertoárja 
igen színes volt, több évtizedes munkásságá-
nak minden meghatározó részéből igyekezett 
egy kis ízelítőt adni a közönségnek.

A Diószegi Kis István Református Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola a képviselő-testület egyhangú döntése 
nyomán októbertől teljes egészében birtokba 
veheti a Kálvin tér 5. szám alatti ingatlant. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani Polgár-
mester Úrnak és a döntéshozóknak.
Júniusban elkezdődött a Diószegi Refi felújí-
tásának utolsó szakasza. A három évvel ezelőtt 
megkezdett felújítási program több ütemben 
valósult meg. A több mint 100 millió forintos 
beruházás egy újabb lendületet adhat az isko-
lának mind szakmai, mind a polgári keresztény 
értékek erősítése területén.
2020. szeptember 24-én került megrendezésre 
a II. Diószegi Nemzetközi Népzenei Verseny, 
rendhagyó módon az online térben. Eredetileg 
2020. március 26-ra volt meghirdetve a ver-
seny, ám a koronavírus meghiúsította. Akkor 
92 produkció, közel 350 gyermek vett volna 
részt. A jelentkezők az ország minden pont-
járól, Romániából és Szerbiából is érkeztek 
volna. Az elmúlt fél évben a legtöbb együttes, 
zenekar nem tudott próbálni, így versenyünk 
új időpontjára kevesebben jelentkeztek, de így 
is közel 100 gyermek mutathatta meg tudását, 
immár videófelvételek segítségével. 32 produk-
ció érkezett be: szólisták, együttesek, népi ének 
és hangszeres kategóriában. A nagy érdeklődés 
a gondosan megválasztott szakmai zsűrinek is 
köszönhető: Nauner-Agárdi Éva (adjunktus, 
ének-zene- népzene tanár, etnográfus, a Nép-
művészet Ifjú Mestere, aki számos díjat és 
publikációt tudhat magáénak) és Tiszai Zsuzsa 
(néptáncpedagógus, etnográfus, szintén számos 
díjjal rendelkezik) minősítette a versenyzőket. 
Versenyünk különdíját Babodi István ajánlotta 
fel, egy általa készített citerát, melyet Boglovics 
István dévaványai népzenészpalánta érdemelt 
ki kiemelkedő előadásával.

Dr. László Vilmos Csongor igazgató

Változatos dallamok az Orpheum Quar-
tet előadásában

Másik János a Zenés Nyári Estéken

A bihari haramia
Vitális Imre, a hetek óta keresett és 
hajszolt haramia, a saját házában lelte 
rettenetes halálát. Nem adta meg magát, 
daczára annak, hogy egész csapat csendőr 
vette körül a házát. Még akkor is hasz-
nálta fegyverét, először a csendőrök s 
csak aztán – mikor látta, hogy elveszett 
– maga ellen. Hogy milyen elkeseredett 
harcz folyt a haramia és a csendőrök 
között, ezt a helyszínen készült ere-
deti fényképfelvetéleink illusztrálják 
leghívebben. Valóságos ostrom alá vet-
ték a csendőrök Vitálisnak a házát s 

mindegyik csendőr az életével játszott 
ottan. A fegyveres haramia védekezett, 
kétségbeesetten lövöldözött, s csak úgy 
tehették ártalmatlanná, hogy agyonlőt-
ték. Egyik csendőr meg is sebesült. A 
fülét lőtte keresztül, aki csak akkor 
fogta maga ellen is a fegyvert, amikor 
az egyik bátor csendőr felfeszítette a 
szoba bezárt ajtaját s – mint az 5-ik 
képünkön látható – a szobába lépett. 
Ekkor már sortüzet adtak a csendőrök 
és a golyók egész tömegétől holtan bu-
kott le az elszánt ember, aki rettegés-
ben tartotta az egész vidéket. Emberek 
életbiztonságáról volt szó, tehát köz-
érdeknek tartottik, hogy Vitális Imre 
élve vagy halva kézre kerüljön. Ezért 
tűzött ki – mint ismeretes – a Tol-
nai Világlapja 500 korona jutalomdíjat 
a haramia kézrekerítésére. Az összegez 
a nagyváradi kir. ügyészségnek el is 
küldöttük… […]
A nyomozó csendőrök figyelmét Vitális 
hollétére, mint ismeretes, Szilágyi 
Sándorné hívta fel, de ezért a kitű-
zött jutalomdíj nagy részét a csendőrök 
kapják meg.
(A Tolnai Világlapja 1910. október 2. 2309. 
oldal.) A cikkben emlegetett felvétekleket a 
helyszínen Varga Imre berettyóújfalui fényké-
pész készítette. További fotók megtekinthetők: 
berettyoujfalu.topoteka.net

Azt írja az újság…
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Fejlődik Bihar – interjú Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselővel

Az elmúlt időszak fejlesztéseiről, az 
elmúlt években elkezdődött, vagy 
átadott beruházásokról, útépítések-
ről és a következő időszakot megha-
tározó projektekről beszélgettünk 
Bihar országgyűlési képviselőjével, 
Dr. Vitányi Istvánnal. Szó volt a 
folytatódó gyorsforgalmi utakról és 
a több évtizede várt Püspökladány-
Biharkeresztes vasúti pálya villa-
mosításáról is.
Az elmúlt hónapok fejlesztéseit szempontjából 
több alkalommal értékelte úgy, mint az 1920-
as évek utáni legjelentősebb fejlődési idősza-
kát Biharnak és Berettyóújfalunak.
Valóban, egyrészt a ’20-as ’30-as évek, illet-
ve  rendszerváltást követő 30 év jelentős Bihar 
számára az elmúlt évszázadból. A ’20-as ’30-
as években egy vesztes világháború után, egy 
megcsonkított Magyarországban kellett fellen-
díteni a gazdaságot, és szinte csodát műveltek 
a Bethlen-korszakban, fejlődésnek indult az 
ország, hazánk a polgárosodás útjára lépett. 
Ezekben az években épül Berettyóújfaluban 
a Leventeház, a Megyeháza, a kórház, tehát 
Csonka vármegye központja lettünk, ami je-
lentős fejlődést jelentett Berettyóújfalunak is. 
Ekkor készül el a mai 42-es és 47-es út is, tehát 
– mondhatjuk – van kapcsolódás az útfejlesz-
tésben az akkori és a mostani Magyarország 
között.
Visszatérve a rendszerváltáshoz. 1990-ig a bi-
hari térség elég mostohagyerek volt, ez főként 
a megszűnő megyeszékhelyen érezhető. Az ezt 
követő években a fejlesztések zöme a megye 
Hajdú részéhez kapcsolódik, a Bihari térséget 
nagyon elhanyagolták. Jelentős fordulatot a 
’90-es évek hoztak, a rendszerváltást követően 
itt is megindultak a fejlesztések.
Én úgy gondolom, aki napjainkban nyitott 
szemmel jár a bihari térségben, vagy Berety-
tyóújfaluban, az láthatja az óriási fejlődést. 
Véleményem szerint az utóbbi 10 év, amely 
meghatározó volt a fejlődés szempontjából, 
mind Berettyóújfaluban, mind a Bihari térség-
ben. A megnyíló pályázati lehetőségek valóban 
– a kormányzati szándéknak megfelelően – jó 
lehetőséget adtak a vidéki Magyarország fejlő-
désének.
Lassan végéhez közeledik az európai uniós 
2014–2020-as költségvetési ciklus, melynek 
finanszírozási céljai kiemelten a gazdaság-
fejlesztés, munkahelyteremtés és a fenntart-
hatóság volt. Térségünkbe is számos operatív 
program jóvoltából érkeztek források, így ha-
zai és uniós támogatások is célba értek. 

Úgy gondolom, jelentős fejlesztések történ-
tek, példaként állhat a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatója a Tama Hungary Kft. helyi vál-
lalata. A cég 2009-ben néhány alkalmazottat 
foglalkoztatott, mára több mint 300 dolgozója 
van, és több mint 20 milliárd forintos árbe-
vétele. De említhetném a Mezei-Vill Kft-t is, 
amely több pályázati forrás támogatásával vált 
a térség egyik sikeres vállalkozásává, legutóbb 
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági minisz-
ter adott át egy 287 millió forintos támogatásról 
szóló okiratot az ügyvezetőnek.
Több kisebb cég és vállalkozás is sikeresen pá-
lyázott, és bár az országos átlagot még megha-
ladja, de Berettyóújfaluban a munkanélküliség 
az elmúlt tíz év alatt a felére csökkent, ami azt 
jelenti, hogy munkahelyteremtő beruházások, 
vagy fejlesztések jöttek létre. 
A települések számára a TOP-os források 
nyíltak meg, célzottan pályázhattak koráb-
ban egyeztetett és gondosan elkészített tervek 
alapján. Hogyan éltek a lehetőséggel Bihar 
települései? Szűkebb pátriánk, Berettyóújfalu 
sok esetben már a kiírások előtt kész tervekkel 
rendelkezett.
Több mint 11 milliárd forint forrás érkezett a 
választókörzetbe, és ezeknek a felhasználása is 
jó irányba haladt, és halad is. Berettyóújfalu a 
Hajdú-Bihar megyei hasonló méretű városok 
között a dobogós helyen van a pénzek lehívá-
sában és felhasználásában, de ugyanígy jól sze-
repelt Derecske, Komádi, Biharkeresztes, vagy 
akár Mikepércs is. A felhasznált forrásokból bel-
területi úthálózat, egészségügyi in tézmények, 
óvodák, bölcsődék, kulturális intézmények 
fej lesztése valósult meg. Berettyóújfaluban is 
jelentős mértékűek a beruházások: felújítottuk 
a gyermekorvosi rendelőt, több mint 60 millió 
forint felhasználásával, az 1975-ben épült a fel-
nőtt háziorvosi rendelő, ugyancsak megújult, 
100 millió forintot költöttünk rá. Felújítottuk 
a sportcsarnokot, a múzeumot, a könyvtárat, a 
Zsinagógát – szó szerint romjaiból – közel 600 
millió forintért, mely szerintem Berettyóújfalu 
egyik ékessége lesz. A katolikus és a református 
templom felújítása lassan befejeződik, oktatási 
intézményeink is megújultak az elmúlt évek-
ben. A mögöttünk és előttünk álló fejlesztések 
mind azt a célt szolgálják, hogy az itt élők jobb 
életminőségben tudják mindennapjaikat élni, 
tanulni, dolgozni, családot alapítani. Az egyik 
legnagyobb projekt még előttünk van, ez a für-
dő gyógyászati célú felújítása, ami a napokban 
fog célegyenesbe kerülni, jövő hónap közepe, 
vége fele reményeink szerint már a plusz forrás 
is rendelkezésre fog állni. A teljes beruházás 
több mint 2 milliárd 300 millió forintba fog 
kerülni. Szállodaépítés is van a tervek között, 
így a gyógyászati kezeléseket igénybe vevők 
több napot is el tudnának tölteni a fürdő terü-
letén. Ez a cél a turisztikai fejlesztésekkel is, 
hogy az ide érkezők egy napot meghaladóan is 
maradjanak a városban, vagy a térségben. Ezt a 
célt szolgálta az egyházi épületek, a múzeum, a 
Rhédey-kastély, a Bessenyei-ház felújítása. A 
kerékpárút hálózatunk is sokat bővült, a Nagy-

váradtól Debrecenig tartó út lassan minden sza-
kasza elkészül. A napokban fogjuk átadni a De-
recskétől Sárándig tartó szakaszt, a Mikepércs 
és Sáránd közötti rész is jól halad.
Berettyóújfaluban és a térségben is sok álla-
mi beruházás valósult meg, ezek milliárdos 
építkezések. Gyorsforgalmi úthálózat, főutak 
felújítása, kerékpárút építése. 
Ezek az infrastrukturális fejlesztések az eléré-
sünket növelték, és jelentős helyzeti előnyhöz 
juttatják az itt élőket, és az itt dolgozó vállalko-
zókat. Nem olyan régen adtuk át az autópálya 
határig terjedő szakaszát, azt megelőzően pedig 
a Debrecentől Berettyóújfaluig tartó szakaszt. 
Az elmúlt hónapokban elkészült a Berettyóúj-
falut átszelő 47-es főút teljes felújítása, a Be-
rettyó-híddal együtt kb. 800 millió forintból. 
Emellett több kisebb településeket összekötő 
út is megújult. Véleményem szerint infrastruk-
turálisan olyan helyzetbe kerültünk, hogy ezt 
követően minden vállalkozó és minden telepü-
lés ki kell tudja használni az ebben rejlő lehe-
tőségeket.  Úgy is mondhatnám, hogy most a 
saját kezünkbe vehetjük a sorsunk irányítását. 
És talán egy friss hír, ami szorosan ide tartozik. 
Elkezdődik a Püspökladány - Biharkeresztes 
vasúti pálya villamosítása is. Még 1998-ban 
az első Orbán-kormány idején Arnóth Sándor 
kollégámmal dolgoztunk azon, hogy a Püspök-
ladánytól a határig tartó szakasz villamosítása 
megtörténjen. Most úgy tűnik, elhárult minden 
akadály, és az Európai Unió és a magyar állam 
közös finanszírozásában, 64,9 milliárd forin-
tért megvalósuló pályakorszerűsítés várhatóan 
2021 tavaszán kezdődik, és a tervek szerint 
2023. július 31-ére fejeződik be. A projektet 
tekintve az volna a legjobb, ha a túloldalon a 
magyar határtól Kolozsvárig is elkészülne a pá-
lya villamosítása. Az azonban már a román fél 
kompetenciája. A magyarországi munkálatok-
ról tájékoztattam az RMDSZ képviselőtársam. 
Információim szerint a pénz rendelkezésre áll, 
a kivitelező kiválasztása folyik jelenleg.
Született-e már döntés az M47-es gyorsforgal-
mi út nyomvonal kijelölése kapcsán?
Még nincs végleges döntés, de reményeink sze-
rint jó irányba halad az a kérelmünk, hogy az 
M47-es 2x2 sávos autóút lesz, és az általunk 
preferált verzió szerint a határ mentén fog ha-
ladni, és Gáborjánnál fog csatlakozni az M4-es 
autópályához.
2021-2027 között újabb költségvetési ciklus, 
új pályázati kiírások. Készülnek a tervek, akár 
országos, megyei vagy települési szinten? 
Mire helyezik a hangsúlyt a következő évek 
pályázati kiírásainál?
Ami a jövőt illeti, most készül a TOP2-es pá-
lyázati rendszer tervezési időszaka, melynek a 
koordinátora a megyei önkormányzat. A tele-
pülések már készítik azon projektek előkészí-
tését, amelyeket meg szeretne valósítani, meg-
jelölje a prioritásokat. A beruházások kapcsán 
most is a munkahelyteremtés, gazdaságélénkí-
tés lesz fő szempont. 

K.Zs.
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„Most a saját kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását”
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November 1-jétől – Dr. Kin Ágnes és 
Dr. Hodosi Julianna mellett – egy új 
gyermekorvos, Dr. Abdul Gafor Faris 
kezdi meg rendelését városunkban. A 
következőkben a jemeni Áden városá-
ban született, többgyermekes család-
ban nevelkedett gyerekorvost ismerhe-
tik meg közelebbről olvasóink.
Hogyan került Magyarországra? Minek a 
hatására döntötte el, hogy gyermekorvos 
akar lenni?
Gyerekkoromtól kezdve orvos szerettem vol-
na lenni. Szüleim a nyolcvanas években jártak 
Magyarországon, nagyon megtetszett nekik az 
ország. 1989-ben egy ösztöndíj program kere-
tében lehetőségem nyílt rá, hogy a tanulmá-
nyaimat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 
folytassam. Szüleim biztattak, hogy adjam be 
a pályázatomat.
Milyen végzettségekkel rendelkezik (gyer-
mek)orvosként?
Orvosi diplomámat 1997-ben szereztem meg 
Pécsen. Az egyetemi évek alatt döntöttem el, 
hogy gyermekeket szeretnék gyógyítani, hi-
szen nincs is annál jobb dolog, mint amikor 
egy beteg gyerek felépül, és csillogó, örömteli 

szemmel, boldogan mosolyog. Gyermekgyó-
gyász szakvizsgát 2004-ben tettem a Debrece-
ni Gyermekklinikán.
Hol dolgozott eddig gyermekorvosként?
Tanulmányaimat követően a Sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórház Csecsemő- és gyermekgyó-
gyászati osztályán helyezkedtem el. 1998-tól ez 
év augusztusáig dolgoztam ott osztályos, majd 
főorvosként. Közben családot alapítottam, fe-
leségemmel két gyermekünk van.
Mik azok az eredmények, elismerések, amik-
re gyerekorvosként igazán büszke?
2007-ben adjunktusi besorolást, illetve a Sá-
toraljaújhelyi Erzsébet Kórház Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati osztályán megbízott osz-
tályvezető főorvoshelyettes, majd 2013-ban – 
Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából 
– főorvosi kinevezést kaptam. Három évvel 
később a „Zempléni Betegekért” kitüntetésben 
részesítettek, de számomra a legnagyobb elis-
merés az elégedett szülők és a gyógyult gyere-
kek hálás tekintete.
Miért pályázott a berettyóújfalui praxis be-
töltésére?
A kórházi munka és sok ügyelet mellett kevés 
idő jutott a családomra, ezért úgy döntöttünk, 
hogy munkahelyet váltok. Egyik barátom, 

volt kollégám javaslatá-
ra több háziorvosi pra-
xist is megnéztem. Itt, 
Berettyóújfaluban min-
denki nagy szeretettel 
fogadott minket, szak-
mai tudásommal, és a 
huszonkét év alatt szer-
zett kórházi tapasztalataimmal szeretnék minél 
több gyerkőcöt meggyógyítani.
Hogyan érzik magukat Berettyóújfaluban? 
Milyennek ismerték meg családjával a tele-
pülést?
Nagyon szép a város, jól érezzük magunkat, az 
itt élő emberek, az új kollégák igazán kedvesek 
és szimpatikusak az első perctől kezdve.
Az önéletrajzában az szerepel: „Szakmai tevé-
kenységem során kezdettől igyekeztem több te-
rületen korszerű szemlélet alapján dolgozni”. 
Mit takar pontosan ez a korszerű szemlélet?
Munkám során igyekszem korunkbeli gyógy-
módokat elsajátítani és alkalmazni, ennek 
érdekében sok továbbképzésen veszek részt, 
hogy a betegeket minél nagyobb tudással tud-
jam kezelni, meggyógyítani. Erre törekszem 
berettyóújfalui gyermekorvosként is. Sz.M.

Mint azt sokan tudják, 
az elmúlt időszakban 
a Kádár Vitéz Vá-
rosvédő Egyesület látta 

el az ebrendészeti feladatokat Be-
rettyóújfaluban.
Az állatvédelem alapjainak 
letételét Jakab György Istvánnak 
köszönheti a város, az egyesület 
elnökeként Ő kezdte el megszer-
vezni az állatmentés hivatalos 
kereteit, amiért nem lehetünk 
elég hálásak neki. A Kádár Vitéz 
Városvédő Egyesület Gyuri bácsi 
halálát követően több változáson 
esett át, ezek közül az alábbiakat 
szeretnénk kiemelni.
Az egyik, hogy megváltozott az 
egyesület neve, az új elnevezés 
Berettyóújfalui Kóbor Mancsok 
Állatvédő Egyesület, mely a 
Kádár Vitéz Városvédő Egyesület 
jogutódjaként működik. A új el-
nevezésből következik, az e gye -
sület innentől kifejezetten csak 
ebrendészeti, állatvédelmi te vé-
kenységet fog ellátni, ami azt is 
jelenti egyben, hogy minden ka-
pott támogatást az állatvédelemre 
fordít az egyesület. Az egyesület 
tevékenységét egy ebrendészeti 
telep fenntartásával kívánjuk a jö-
vőben fejleszteni, ahol megfelelő 
körülmények között tudjuk majd a 
kutyusok elhelyezését biztosítani. 
Ennek megvalósításával kapcso-
latban Be rettyóújfalu Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete 
egyhangúlag támogatását fejezte 
ki, ezt anyagi támogatással is meg-

erősítették. Ezúton is nagyon kö-
szönjük Polgármester Úrnak és a 
Tisztelt Képviselőknek a bizalmat, 
hatalmas segítség ez nekünk. A 
telep kialakítása hamarosan el fog 
kezdődni kennelek építése útján. 
Ezen munkálatok során reménye-
ink szerint számíthatunk majd az 
állatszerető emberek segítségére is.
Az egyesület Berettyóújfalui Kó-
bor Mancsok Állatvédő Egye sület 
néven Facebook oldalt működtet, 
ahol a velünk kapcsolatos aktu-
ális információkat megpróbál-
juk naprakészen közzétenni. Az 
egyesület számlaszáma és adó-
száma megtalálható az oldalon. 
Emellett a Berettyóújfalui Ebren-
dé szet csoportot is az egyesület 
kezeli, itt lehetőség van a kóbor 
vagy eltűnt állatok bejelentésé-
re, valamint arra Gyenes Rita 
ebrendész felé telefonon (+36-30-
362-8648) továbbra is lehetőség 
van. Reménykedünk benne, hogy 
a helyi állatvédelmi tevékenység 
a jövőben ki tud szélesedni, eh-
hez azonban nagy szükségünk 
volt/van az állatszerető emberek, 
állatbarátok támogatására, mert 
sajnos egyre több a kidobott, elha-
gyott, segítségre szoruló állat.
Ezt segítendő 2021-ben már jogo-
sultak leszünk fogadni az adó 1% 
felajánlásokat is. Szívesen várjuk 
továbbá önkéntesek jelentkezését 
is, akik munkánkban részt szeret-
nének venni!

Berettyóújfalui Kóbor Mancsok
Állatvédő Egyesület

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2018. december 1. 
napjával megüresedett és azóta helyettesítéssel ellátott gyermekorvosi 
praxisban 2020. november 1. napjától új gyermekorvos, Dr. Abdul Gafor 
Faris kezdi meg a rendelést, és várja szeretettel új betegeit. A három 
gyermekorvos az alábbi rendelési helyeken és időpontokban érhetőek el:

A gyermekorvosi körzetek utcabeosztását a rendelőben találhatják meg.

„Nincs annál jobb dolog, mint amikor egy beteg gyermek meggyógyul és boldogan mosolyog”

– bemutatkozik Dr. Abdul Gafor Faris gyermekorvos

Kedves berettyóújfalui Állatbarátok!
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A rendelést ellátó orvos neve Heti rendelési idő 

Dr. Kin Ágnes

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Telefon:      54/507-550

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Telefon:      54/500-334

Mobil:       70/ 522-1323

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Hétfő:          800 – 1200

Kedd:          800 – 1100

Szerda:        800 – 1100

Csütörtök: 1300 – 1700

Péntek:      1300 – 1600

Csecsemőtanácsadás
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Szerda:    1100 – 1230

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Kedd:          1500 – 1700 
Csecsemőtanácsadás Berettyószentmártonban:
Kedd:    1400 – 1500

Dr. Hodosi Julianna

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Telefon:      54/507-550
 

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Telefon:      54/500-334

Mobil:        70/ 380-7379

Időpontra bejelentkezés:
Délelőtti rendelésnél:   9.00-10.00 között
Délutáni rendelésnél: 14.00-15.00 között

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Hétfő:          1300 – 1700

Kedd:           1300 – 1600

Szerda:         800 – 1200

Csütörtök:      800 – 1100

Péntek:           800 – 1200

Csecsemőtanácsadás
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Hétfő:       1100 – 1230

Péntek:        1200 – 1330

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Csütörtök:     1500 – 1700 
Csecsemőtanácsadás Berettyószentmártonban:
Csütörtök:    1400 – 1500

Dr. Abdul Gafor Faris

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Telefon:      54/507-550

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Telefon:      54/500-334

Mobil: 70/560-1653

Gyermekorvosi rendelő
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Hétfő:         1100 – 1330

Kedd:          1300 – 1700

Szerda:        1200 – 1600

Csütörtök: 800 – 1130

Péntek:      0800 – 1100

Csecsemőtanácsadás
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Kedd:           1000 – 1200

Gyermekorvosi rendelő
Berettyószentmárton, Szentmárton tér 5/C.:
Hétfő:          1400 – 1700 
Csecsemőtanácsadás Berettyószentmártonban:
Csütörtök: 1200 – 1300

 



2020. október10 HIRDETÉS10

Védd a magyar munkahelyeket!
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Anyakönyvi hírek
Születés
2020. szeptember
2.  Bánsághy Bíborka (Bánsághy Sándor – Bere Melinda)

14.  Szabó Szofia (Szabó László – Bak Enikő)

17.  Szabó Lina (Szabó Mátyás – Lakatos Vivien Fanni)

Házasságkötés
2020. szeptember
5.  Ötvös Krisztián – Ajtai Georgina
12.  Kiss Tamás Norbert – Varga Anita
16.  Varsányi Sándor – Aszalós Márta
19.  Szilágyi István Ferenc – Pálfi Zsuzsanna
19.  Dézsi Sándor – Dévai Katalin
19.  Karmazsin Zoltán – Puskár Nikolett
23.  Bundik István – Szoboszlai Judit Mária
26.  Kerékgyártó Tibor – Kecskeméti Hajnalka

Elhunytak
2020. szeptember:
2.  Szatmári Gyula (1966.)

3.  Borbás Károlyné (Oláh Irma Eszter) (1952.)

3.  Ökrös Mihály (1929.)

7.  Biró Antal (1953.)

8.  Veress Imréné (Bondár Zsuzsánna) (1937.)

9.  Pozsár István (1944.)

11.  Farkas Mihályné (Balázs Márta) (1928.)

12.  Hermann Károly (1939.)

14.  Elek Sándor Lajosné (Simon Mária) (1950.)

17.  Ujhelyi István Józsefné (Pala Erzsébet) (1945.)

20.  Lólé Dezsőné (Zámbók Klára) (1956.)

23.  Balog István (1961.)

25.  Gáspár Lajosné (Béres Juliánna) (1940.)

25.  Pap Károly (1934.)

29.  Nagy Józsefné (Hegedüs Ilona) (1940.)

Október 17. 9 óra XIII. Vass Lajos népzenei 
verseny középdöntő
November 10. 19 óra Dumaszínház – Kovács 
András Péter műsora. Belépőjegyek vásárolhatók 
a művelődési házban, ára: 3.990 Ft.
BIHARORSZÁGI ESTÉK
Október 20. 17 óra Filmvetítés: Önként ment 
ki a frontra – Karácsony János visszaemlékezése. 
Vendég: Kari Sándor

BIHARI POLGÁRI ESTÉK
Október 27. 17 óra dr. Simicskó István kor-
mánybiztos előadása a magyar kutyafajtákról

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Galéria
Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves, mézes-
bábos kiállítása. A kiállítás megtekinthető október 
23-ig (hétfőtől péntekig), 8-tól 17 óráig.
Mozi Galéria
November 9. 15 óra VIII. Bihar gobelin kiállítás 
megnyitója
Bella Costa Étterem
Október 28. 17 óra Kocsis Boglárka „Apák nap-
ja” című kiállításának megnyitója

Október 17. szombat 10.00 - Nyeregre fel! - 
Irány az egykori derecskei uradalom szíve! - A 
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében kerékpártú-
rát szervezünk Derecskére, illetve Tépére 10 órai 
indulással a Bihari Múzeum épülete elől.

Október 17. szombat 14.00 - „Odaveszett Bi-

har” -  A II. világháború berettyóújfalui áldoza-
tainak emléknapja a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében - 14 órától megemlékezés és koszorú-

- Október 17-én szombaton a II. Világháború be-
rettyóújfalui áldozatainak emléknapja.
- Október 31-én szombaton a Reformáció Ünne-
pén 17 órakor ünnepi istentisztelet a Wesselényi 
utcai Imaházban. Megtekinthető Magyar László 
István tanár-presbiter Biblia-kiállítása.
- November 1-jén vasárnap, elhunyt szeretteinkre 
emlékező Istentiszteletek a temetőkben. Téglaparti 
temetőben: 11 órakor. Csendes temetőben: 14 óra-
kor.

- November 3-6-ig, keddtől – péntekig Bűnbánati 
alkalmak, az Imaházban 16 órai kezdettel, a Kálvin 
téri Gyülekezeti Teremben 17 órai kezdettel. 
- November 8-án vasárnap délelőtt Új Bor Ünnepe 
alkalmából Úrvacsorás Istentisztelet 9 órakor és 10 
órakor a Wesselényi utcai Imaházban. 
- November hónapban Kanadai Hét a  Diószegi 
Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Berettyóújfalui programok
Az ’56-os forradalom megemlékezésé-
hez kapcsolódó programok
Október 22. 17 óra Emlékek az ’56-os forrada-

lomról – Tornyi Ildikó színművész műsora. Hely-

szín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme

Október 23. 10 óra Ünnepi istentisztelet a berety-

tyóújfalui baptista imaházban

Igét hirdet: Kiss János baptista lelkész

Ünnepi megemlékezés az ’56-os emlékműnél

Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgár-

mester

„Ez itt az én hazám”című tematikus ünnepi össze-

állítás. Közreműködik: Simon Erika és Reskó Dá-

vid, a Csokonai Színház művészei, valamint a Trio 

Consort vonószenekar.

November 4. Megemlékezés az 1956-os forrada-

lom leveréséről

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdí-

jasok Egyesület Népdalkörének próbája.

Minden szerdán 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport 

próbája, 16 órától a papírfonó kör kézműves fog-

lalkozása.

Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna. 

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum 

A  Berettyóújfalui  Református  Egyházközség októberi hírei

A Makk Kálmán Mozi műsora (október)
nap film címe dimenzió kezdés
12,13,14 Peggy Guggenheim, a művészet megszállottja 2D 16.00
 Állati jó kekszek  2D 18.00
15,16,17,18 Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák 2D 16.00
 Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre 2D 18.00
19,20,21 Ema 2D 16.00
 Becsületes tolvaj  2D 18.00
22,23,24,25 Isten létezik, és Petrunijának hívják 2D 16.00
 Óriásláb - Családi bevetés 2D 18.00
26,27,28 Isten tenyerén - Ronnie Wood  2D 16.00
 Yakari - a mozifilm  2D 18.00
29,30,31 nov, 1 A művészet templomai: Modigliani centenárium 2D 16.00
 Tenet 2D 18.00
2,3,4 Történetek a végtelenségről 2D 16.00
 Peninsula: Holtak szigete 2D 18.00

zás a Kálvin téri világháborús szobornál; 16 órától 
Oláh Zsigmond mártírlelkész új sírjának megáldása 
a Téglaparti temetőben; 17 órától emlékező isten-
tisztelet a Lelkészi Hivatal udvarán, 17.45-től pedig 
Oláh Zsigmond emléktáblájának és a hősi halottak 
emlékművének koszorúzása.

November 5.  V. Kabos Endre-emléknap
16.00 Koszorúzás a Kabos Endre Városi Sportcsar-
nok emléktáblájánál
16.30 Megemlékezés a bajnokról, helyszín: Járási 
Hivatal Fráter László terme
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