10 Egy pontra a
dobogótól

A 2015/2016-os szezonban a
BMSE NB II férfi felnőtt csapata 12 ponttal az 5. helyről
várja a folytatást. A csapat
a tavaszi felkészülést január
elején kezdte meg heti három edzéssel.

Új üzemcsarnok és
40 új munkahely az
Epack-nál
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Az újév első
testületi ülése
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Gálaest a magyar kultúra ünnepén

Megalakulhat a Berettyó Kulturális
Központ, a Herpály-Team Kft. üzemelteti a fizető parkolási rendszert,
két városközponti ingatlan kerül értékesítésre. Egyebek között ezekről is
döntöttek a január 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésen.

Trifán László retro 9
kiállítása a galériában

Ünnepi események
Margittán és
7-8
Nagyváradon
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A magyar kultúra napjának előestéjén a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ színháztermében került sor az idei rendezvénysorozat berettyóújfalui gálaestjére, ahol Nagyvárad mellett ebben az évben
testvérvárosunk, Margitta és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is képviseltette magát.

A Berettyó Televízió műsorai: www.berettyotv.hu
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Az újév első testületi ülése

Megalakulhat a Berettyó Kulturális
Központ, a Herpály-Team Kft. üzemelteti a fizető parkolási rendszert,
két városközponti ingatlan kerül értékesítésre. Egyebek között ezekről is
döntöttek a január 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésen.
Elsőként a közművelődési feladatok átszervezéséről tárgyaltak. A képviselők
még december 10-én elfogadott határozata
alapján az önkormányzat a közművelődési
feladatellátást, a Makk Kálmán Mozi és a
Tourinform Iroda üzemeltetését, valamint
a médiaszolgáltatást költségvetési szerv
keretei közé helyezi. A napirenden lévő
előterjesztés a Berettyó Kulturális Központ
szervezeti struktúráját és alapító okiratát,
valamint a szakminisztérium véleményezését is magában foglalta. Ez utóbbiból
Kolozsvári István kulturális menedzser kiemelte a szakmai egységek önállóságának
markánsabb módon történő biztosítását,
melyet a szervezeti és működési szabályzatában szükséges rögzíteni. Hozzátette, a
jelen határozat elfogadásával február első
napján megalakulhat a Berettyó Kulturális
Központ. Szántai László megítélése szerint az előterjesztés szakmaisága is jól bizonyítja, hogy hatékony és takarékos lesz
az új intézményi rendszer. A képviselők az
előterjesztés valamennyi határozatát elfogadták. Ugyancsak támogatták a HerpályTeam Kft.-vel meglévő közszolgáltatási szerződés bővítését. E szerint a Nova
Villa 2010 Nonprofit Kft. jogutód nélküli
megszüntetésének és végelszámolásának
elrendelése okán a jövőben a fizető parkolási rendszer és a Berettyóújfalu Településkártya üzemeltetését az önkormányzat
a Herpály-Team Kft.-nek adja át. Bondár
Sándor ügyvezető azt mondta, a cég felkészült a parkolási rendszer üzemeltetésére,
és február 1-től a Herpály-Team Kft. udvarára költözik az ügyfélszolgálati iroda.
A napirenddel összefüggésben elhangzott,
hogy egy év múlva már konkrét költségvetési adatokkal lesz látható a rendszer
fenntartási és üzemeltetési kiadásai és bevételei.
A három és fél éve működő Hajdúsági és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás városunkban az ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végzi. A közművagyon birtoklásáért az önkormányzat felé bérleti díjat fizet,

melyet még 2012-ben állapítottak meg. A
most tárgyalt előterjesztés kiegészítésében
az áll, hogy az elmúlt évek jogszabályi változásai (vezetékadó, rezsicsökkentés, felügyeleti díj) olyan helyzetet teremtettek,
melyben a cég eredményes működtetése
lehetetlen.
A társaság közgyűlése azzal kereste meg
az önkormányzatot, hogy a víziközmű üzemeltetésért fizetett bérleti díjat egységes
elvek alapján határozzák meg. Berettyóújfalu esetében ez 12 Ft/m3, ami éves szinten 7,5 millió forint, mely a korábbi bérleti
díj kb. 13%-a. A képviselők támogatták a
szerződés módosítását.
A napirendek között elfogadták a Beret�tyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót is.
A kóbor ebek befogásával kapcsolatos hiányosságok csökkentése és a jogszabályi
kötelezettségek hatékonyabb teljesíthetősége érdekében újból pályázati felhívást
tesz közzé az önkormányzat.
A széles körű társadalmi értékeléssel elkészült Járási Esélyteremtő Programterv
ajánlásait is beépítve, fejlesztési javaslatait
felhasználva készült el a Helyi Esélyegyenlőségi Program, mely a város honlapján is
közzétételre kerül.
A szabályozási és településszerkezeti terv
módosításával kapcsolatos napirend tárgyalásakor kérdésként merült fel az ipari
parkok kialakítását támogató pályázat jelenlegi helyzete. A polgármester válaszából
kiderült, február végétől lehet benyújtani a
pályázatokat. Jelenleg két önkormányzati
tulajdonú ingatlan van tervben, a lőteret
körülvevő 3,5, illetve a TESCO áruház
mögötti 3,7 hektáros terület.
Hosszasan tárgyaltak a város központjában található két ingatlan versenytárgyalás

útján történő értékesítéséről. Az egyik a
mozi melletti, a másik az autóbusz pályaudvar melletti terület. Ahhoz, hogy a frekventált helyen megvalósuló fejlesztések
méltóak legyenek a városközponthoz, több
garanciát is beépítenének az adásvételi
szerződésbe.
A képviselők egyetértettek abban, hogy lényeges kikötni garanciális feltételeket ahhoz is, hogy a területek valóban beépüljenek a városközponthoz, a településképhez
illő módon. A hozzászólásokat követően
azzal a módosítással fogadták el a határozati javaslatot, hogy 3 éven belül visszavásárlási jogot köt ki az önkormányzat, az
eredeti vételár mértékéig, illetve az engedélyezési tervek elkészülte előtt a vevő az
állami főépítész mellett a helyi szakbizottságok véleményét is figyelembe veszi és
erről beépítési terv vázlatot készít.
A pénzügyi bizottság véleményével összhangban nem támogatták a képviselők a
Balogh tanyán található tanműhely nettó 1
millió forintos vételi ajánlattal történő eladását, mely a hivatalos ingatlanforgalmi
érték negyede.
Hét igen szavazattal egy tartózkodás mellett határozott a képviselő-testület arról,
hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Ketten nem vettek részt a szavazásban.
Arról is határoztak, hogy az önkormányzat
támogatást nyújt a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére, sisaklámpák vásárlásához.
Négy igen szavazattal és hat tartózkodással
úgy döntöttek a képviselők, hogy nem tűzik napirendre a Bessenyei Lakótelep 1617-es Társasházának kérelmét, melyben
az Otthon Melege programban elnyert ös�szeghez kérnek önkormányzati támogatást.
K.Zs.

Önkormányzati tájékoztató
a magánfőzés szabályainak változásáról
2016. január 1-jétől a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját
tulajdonú desztillálóberendezésen) jövedékiadó-mértéke évi 1000 forintról literenként
700 forintra változott, továbbá módosult az adó megfizetésének rendszere is.
A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlat adójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól.
Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatóság részére. A megrendelő beszerezhető a NAV megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról.
A Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 5.§ (2) bekezdése alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő
értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.
Részletes tájékoztató elérhető a www.berettyoujfalu.hu internetes honlapon.
Köszönjük együttműködésüket!
Berettyóújfalu Város Önkormányzat Adóhatósága
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Muraközi Istvánt kérdeztük
Átszervezések a közművelődési feladatok és a fizető parkolási rendszer területén. A várost érintő legelső pályázatok
februárban várhatók, költségvetési tervezés 2016-ra. Mindezekről kérdeztük
Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu polgármesterét.

Február elsejétől a létrejövő Berettyó Kulturális Központ vezetését Kállai Irén igazgatóként
látja el. Ehhez három intézményi egység tartozik, amelyeknek az élére önálló vezetők állnak.
Külön vezetője van a Bihari Múzeumnak, a
Sinka István Városi Könyvtárnak és a Nadányi
Zoltán Művelődési Háznak. Közvetlen igazgatói irányítás alatt működik a médiacsoport,
A december 10-én megtartott képviselő-tes- illetve a Tourinform iroda. Ezzel reményeink
tületi ülésen, a Nova Villa 2010 Nonprofit szerint mindegyik intézményi egység a saját
Kft.-vel kapcsolatos napirend tárgyalásakor önállóságának megőrzése mellett egy egyséaz hangzott el, hogy a vállalkozás által ellá- ges menedzser szemléletű vezetés alá kerül. súlyára kellett koncentrálni, kimondottan a
tott feladatok felszínes és részleges átalakí- Minden intézmény egység célja, hogy speciális működésre, ettől az évtől már kicsit szélesebb
tása helyett – mind a közösségi és szakmai, feladataira tudjon koncentrálni, és bízok abban, perspektívát tudunk adni a költségvetés tervemind pedig a gazdasági szempontok figye- hogy minden területen előrelépés várható.
zésének. Mivel tudjuk, hogy fejleszteni pálembe vételével – teljes körű átszervezés Mit gondol, az új rendszer be fogja váltani lyázati forrásból tudunk, azt is figyelembe kell
a hozzá fűzött reményeket? Miért működhet venni, hogy nem minden pályázat nyújt 100%szükséges.
os támogatást és bizonyos előkészületi munkáIgen. Korábban, a Nova Villa 2010 Nonprofit jobban, mint a korábbi szerkezet?
Kft. ügyvezető igazgatói állására kiírt pályázat Talán azért lehet ez egy jobban működő rend- latokra is szükség lesz. Ezért ebben az évben
szer, mert egységes intézményi az elmúlt évekkel ellentétben már tudunk olyan
elbírálásakor a testület nem tudott dönteni a két pályázó kö- ...évtizedek óta nem keretek között lehet valamennyi költségvetési tartalékkal, sőt lekötött betéttel
zött, ezért egy újfajta megoldást volt példa arra, hogy közgyűjteményi és közművelő- számolni, amely fedezetet nyújthat ezeknek az
kellett találni. Ekkor született 60 napon túli lejárt dési feladat. A magyar kultúra előkészítő, tervezői munkálatoknak az elvégzészállítói tartozása nincs
napi rendezvényeknél látszott, sére. Idén, sőt már a tavalyi évben is ingatlan
az a döntés, amelyet a testület
a városnak.
mindenki apait-anyait beleadott vásárlással próbáltuk egyrészt a város ingatlan
végül jóvá is hagyott, miszerint
egy gazdasági társaság illetve egy intézmény a szervezésbe és a megvalósításba. Mindenki vagyonát bővíteni, másrészt pedig gazdasági
látja el mindazokat a feladatokat, melyeket megpróbálta magából – a rendezvény sikere jellegű vállalkozások tevékenységének telepkorábban két gazdasági társaság és egy intéz- érdekében- kihozni a legjobbat. Ezt ezúton is helyet biztosítani.
mény. A képviselő-testület a Nova Villa 2010 szeretném megköszönni munkatársaimnak. Az előző években felkészültünk, lajstrom alá
Nonprofit Kft. végelszámolását rendelte el, il- Ezt követően mindenki a saját feladatára tud vettük azokat az épületeket, intézményeket
letve azt, hogy február elsejétől Berettyó Kultu- koncentrálni, tehát én optimista és bizakodó amelyek felújításra szorulnak. Természetesen
rális Központ néven egységes közgyűjteményi vagyok. Mi ennek a kereteit tudtuk megadni, az oktatási, nevelési intézményeink és a polgárés közművelődési feladatot ellátó intézmény illetve az ezekhez szükséges költségvetési for- mesteri hivatal épületének a felújításával, eneralakul. Az új intézmény látja el a Makk Kálmán rásokat biztosítani, amelynek eredményeképp getikai fejlesztésével is foglalkozni fogunk.
Mozi és a Tourinform Iroda üzemeltetését és a szeretnénk pezsgő kulturális életet biztosítani a Első és kiemelten fontos feladat a felnőtt hámédiaszolgáltatást. A fizetőparkolási rendszer városban, amely nem csak az itt élők, hanem ziorvosi rendelő teljes felújítása. Célunk, hogy
és a Berettyóújfalu Kártya üzemeltetése pedig az ide látogatóknak is elnyeri a tetszését. A Be- költséghatékonyabbak legyenek ezek az épülea Herpály-Team Kft.-hez került.
rettyó Kulturális Központ vezetésének pedig az tek, a város zöld területeinknek megújításával
szép városképet tudjunk kialakítani. UgyanakHogyan alakul át a parkolási rendszer mű- a feladata, hogy - az egységes működésen túl kor most már olyan fejlesztésekre is koncentmegpróbál
az
önkormányzati,
állami,
pályázati
ködése februártól? A bérletek, parkoló jerálunk, amely nem csak esztétikai célt szolgál,
forrásokkal
jól
gazdálkodni.
gyek, Berettyó Kártya értékesítése hol és
hanem jövedelemszerző tevékenységeinket
hogyan zajlik?
Az önkormányzat idei évi költségvetése, a is javítani fogja. Ilyen például az ipari parkok
Az ügyfélszolgálat a jelenlegi Szent István téri 2015-ös adatokkal összhangban, milyen le- kialakítása, amelyekkel már összközműves
rendezvényházból a József Attila 35. szám alat- hetőségeket biztosít, a várhatóan hamarosan területeket tudunk biztosítani az ide települni
ti telephelyükre fog költözni. A rendezvényház megnyíló pályázati forrásokhoz, illetve a ter- vagy akár tevékenységüket fejleszteni kívánó
továbbra is a Tourinform irodának, az emeleten vek, fejlesztések megvalósításához.
vállalkozásoknak. Ezzel reményeink szerint nő
pedig a Berettyó Kulturális Központ igazgatá- A régi egyiptomi mitológia
a foglalkoztatottság is. Jó
sának biztosít helyet. Az új, 2016-os parkoló szerinti „hét szűk esztenA Bihar Termálliget gyógyá
példa erre az Epack Kft.
bérleteknél még a Nova Villa 2010 Nonprofit dőnek” vége van. Lehet,
szati célú fejlesztése, úgy gonnemrég átadott új üzemKft. neve szerepel, de ezt a Herpály Team Kft. hogy éppen hét év nem
dolom lehetőséget jelenthet a
csarnoka, 40 új munkaheelfogadja, tehát érvényesek lesznek. Ezzel is a volt, de öt egészen biztolyet teremtve a városban.
vendéglátásban, idegenforgaköltségeket próbáltuk optimalizálni, hiszen így san. Nagyon nehéz öt éven
A végére hagytam a legnalomban dolgozó vállalkozánincs szükség új bérletek, jegyek nyomtatására. vagyunk túl, az itt élők is
gyobb horderejű fejlesztésoknak és a későbbi turisztikai
Fontos feladat még a Berettyó Kártya által megtapasztalták ezeket a
si pályázatunkat. A Bihar
célú fejlesztéseknek.
nyújtott kedvezmények minél szélesebb körben nehézségeket. 2015 volt az
Termálliget gyógyászati
való megismertetése, és az, hogy minél többen az év, amikor már úgy tudtuk tervezni a költ- célú fejlesztése, úgy gondolom lehetőséget jehasználják a Berettyóújfaluban élők. Terveink ségvetést, hogy bankok felé fennálló tartozá- lenthet a vendéglátásban, idegenforgalomban
szerint egy számítógépes rendszer bevezetésé- sunk nem volt. A múlt év utolsó negyedévében dolgozó vállalkozásnak és későbbi turisztikai
vel követhetővé válnának az üzletek által nyúj- pedig eljutottunk oda, amire azt gondolom, célú fejlesztéseket is generál. Terveink szerint
tott kedvezmények és így a használók köre is hogy évtizedek óta nem volt példa, 60 napon egy új épületszárnnyal gazdagodna a Bihar Terbővülhetne.
túli lejárt szállítói tartozása nincs a városnak.
málliget, így a gyógy-szolgáltatásoknak, a járó
A Berettyó Kulturális Központ több intéz- A 2016-os évi költségvetés tervezésekor ezért beteg ellátásnak, a mozgásszervi rehabilitációs
mény munkáját fogja össze és koordinálja teljesen más típusú költségvetésnek kezdünk kezeléseknek, a fürdő lenne a központja, ezzel
februártól. Milyen struktúrában fog mű- neki és terjesztünk a képviselő-testület elé. Ed- pedig egész évben egyenletes vendégforgalmat
dig szigorúan a kiadások és bevételek egyen- tudnánk biztosítani Berettyóújfaluban.
ködni?
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Színvonalas bölcsődei, óvodai
nevelés Berettyóújfaluban
Városunkban a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde intézménye jól felkészülve
várta a 2015/2016-os nevelési évre a
kiskorú gyermekeket. Berettyóújfalu
Város Önkormányzata - mint fenntartó - gondoskodott a minőségi munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi
feltételek biztosításáról. A jól képzett,
gyermekszerető kollégák pedig készen
álltak a gyermekek fogadására.
A Bölcsőde 54 férőhelyes, 4 csoporttal működik, ahol 9 kisgyermeknevelőnk és 3 kisegítő alkalmazottunk nagy odafigyeléssel és
szakértelemmel neveli – gondozza, táplálja,
védi és óvja a kisgyermekeket. A 6.30-tól
17.00 óráig tartó nyitvatartási időben fogadjuk 20 hetes kortól 3 éves korig a piciket.
Bölcsődénk nyitott, szeretettel várjuk a leendő bölcsiseinket 2016. március 21-től
március 25-ig, 9.30-tól 11.30-ig a „Bölcsőde
kóstolgatóra”, így lehetőséget adunk a betekintésre a kisgyermeküket beíratni szándékozó családokat.
A harmadik életévüket – férőhely függvényében már a két és fél évet - betöltött
gyermekeket tagóvodáink nagy szeretettel
fogadják, melyek komfortja, felszereltsége,
külső-belső környezete optimális lehetőséget biztosít a gyermekek sokoldalú személyiségfejlődéséhez.

Rövid hírek
Mászófalat kapott a Rákóczi iskola
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, köszönhetően egy sikeres pályázatnak, a mindennapi testnevelés része lesz egy úgynevezett
boulder mászófal, melynek ünnepélyes átadóját
tartották január 28-án. Erdei Barnabás intézményvezető tervei között sorolta a sport megismertetését és megszerettetését a gyerekekkel,
hiszen az fegyelemre, kitartásra nevel és fejleszti a koncentrációt.

Tündérkör Alapítvány adományozása a
Berettyóújfalui Arany János Gyermekotthonban
Az alapítvány a gyermekotthonban élő nehéz
sorsú fiatalokat ajándékozta meg meleg téli
ruhával, édességgel, játékkal december 30-án.
A Tündérkör Alapítvány saját és néhány támogató szervezet segítségével ajándékoztak, de
jövőre ezt szeretnék pályázatokkal is kibővíteni.

Rákóczisok újabb diadala
A Gyermek Iskola Kupa közlekedési verseny
megyei döntőjén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata I. helyezést ért el november
27-én. A feladatok között volt KRESZ tesztlap,
illetve gyalogos, kerékpáros versenypályán mutathatták meg szabályismereteiket.

6.45-17.00 óráig tartunk nyitva. Udvaraink
rendezettek, minősített játékaink sokféle
mozgáslehetőséget kínálnak, melyek a mai
kor igényeinek megfelelnek. Tágas, barátságos csoportszobák, változatos képességfejlesztő játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Létszámaink ideálisak, 20-25 fő
között mozognak.
A személyi feltételeink optimálisak, ez
nagymértékben segíti a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, magas színvonalú
fejlesztését. Óvodapedagógusaink szakmailag jól felkészültek, több mint fele szakvizsgával rendelkezik. Tehetséggondozó,
differenciáló, fejlesztő, anyanyelvi, énekzene, gyógytestnevelés, mérés és egyéb területeken alapos ismeret és tudás birtokában
vannak, melyet a gyakorlatban alkalmaznak,
hasznosítanak. A mindennapok során vidám,
örömteli, élményekben gazdag bölcsődei,
óvodai életet biztosítunk.
Tagintézményeink színes pedagógiai program szerint dolgoznak. Kiemelt nevelési
területként jelenik meg az egészséges életmódra nevelés mellett a hagyományőrzés,
a Család-Óvoda Nevelőpartneri Program,
a művészeti, a környezeti nevelés, a tevékenységközpontú, anyanyelvi, kompetencia
alapú nevelés.
A gyermekek érdeke elsődleges. Nagy figyelmet fordítunk a szabad játék kiemelt
szerepe mellett, az egyéni és csoportos ismeretbővítésre, a játékos, cselekvéses tanulásra. Programunkban a differenciált egyéni
képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás és a prevenció egyaránt hangsúlyos.
Intézményünk Tehetségpont, folyamatosan
működnek tehetség műhelyek minden tagóvodánkban, különböző területeken óvodásaink számára.

Eseménynaptárunk színes, változatos. Az
őszt a szüreti mulatságokkal kezdtük, egészségvédelmi napokat, tapasztalatszerző kirándulásokat szerveztünk.
Rendeztünk Márton-hetet, lakodalmast,
ovigaléria kiállítást, barkácsolós szülős napokat, családi játszókat, karácsonyvárókat.
Gyermekeink részt vettek könyvtári foglalkozásokon, múzeumlátogatásokon, zenés műsorokon, bábelőadásokon. A Bozsik
program és az úszásoktatás ebben az évben is
folytatja tevékenységét. A gyermekek részt
vehetnek igény szerint játékos idegen nyelvű
foglalkozásokon, művészeti tevékenységekben, zene-oviban, hittan foglalkozáson.
Továbbra is törekszünk változatos, igényes
programok szervezésére, hisz a február már
a farsangokkal lesz vidám és kedves gyermekeink számára. Tanköteles gyermekeink
szülei részére nyílt napot biztosítunk, ahol az
óvodapedagógusok fejlesztő tevékenységét
és gyermekeik fejlettségét figyelhetik meg.
A leendő óvodásainkat és szüleiket szeretettel várjuk minden tagintézményben 2016.
március 23-24-én a 9.30-tól 11.30-ig zajló
óvodanyitogatóra.
A bölcsődében és az óvodában a férőhely
függvényében folyamatosan tudjuk fogadni
az új gyermekeket.
Intézményünk nevelőtestülete tudása legjavát átadva segíti, neveli, magasabb szintre
juttatja a szülők legféltettebb kincsét a gyermeket.
Tagintézményeinkről bővebb tájékoztatást
az oviberettyo.hu és a berettyohir.hu oldalon
olvashatnak.
Gálné Tóth Klára intézményvezető

Háziorvosi rendelés változás
2016. január 1-től a berettyóújfalui háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint módosul:
8-12 óráig
Hétfő, szerda: 14-18 óráig
Dr. Cséki János
Kedd, csütörtök: 8-12 óráig
Hétfő, szerda, péntek:
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Péntek: 12-16 óráig
8-12 óráig
Telefon: (54) 402-143
Telefon: (54) 400-902
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Telefon: (54) 404-205
Dr. Baglé Magdolna
Dr. Schwanner István
Hétfő, szerda: 14-18 óráig
Dr. Kertész Balázs
Hétfő, kedd, szerda,
Kedd, csütörtök: 8-12 óráig
Hétfő, szerda, péntek:
csütörtök, péntek:
Péntek: 12-16 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
Telefon: (54) 402-217
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Telefon: (54) 402-662
Telefon: (54) 402-284
Dr. Szeszák Ferenc
Hétfő, szerda, péntek:
Dr. Pap-Majoros László
A rendelések között (hétfőtől csütörtökig, 12-14 óra között) a sürgős esetek ellátása
készenlét formájában történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban
látják el, az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el:

06-30-282-4307

Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.
Hétköznapi ügyeleti telefonszám, amely hétfőtől péntekig, délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap 24 órában hívható:
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
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Az iskolaérettség, iskolakészültség
az együttműködés tükrében
2016. január 14-én a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Beret�tyóújfalui Tagintézménye a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde szakembereinek
együttműködésével „Iskolaérettség, iskolakészültség az együttműködés tükrében” címmel szakmai konferenciát
rendezett a Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter László termében.
A rendezvény célja volt: a szülők, tanítók,
óvodapedagógusok, a pedagógiai szakszolgálati szakalkalmazottak kapcsolatának erősítése az eredményesebb iskolaérettség eléréséhez.
Mikor a konferencia gondolata megfogalmazódott bennünk, azon gondolkodtunk, hogy
melyek lehetnek azok a témakörök, amelyek megbeszélése hasznossá, tartalmassá
tehetnék ezt a napot. Számba vettük azokat
a szakembereket, érintetteket, akik részesei
lehetnek annak döntésnek, mely megállapítja, hogy az iskolaköteles korba lépő gyermek
megkezdheti-e iskolai tanulmányait.
A konferencia előadásainak sokféle témája is
azt mutatta, hogy e kérdés eldöntése mennyire feltételezi az együttműködést a gyermekekkel kapcsolatba kerülő felnőttek között, és
milyen sok szakember felöl megközelíthető
az iskolaérettség fogalomköre.

Egy gyermek életében a családnak van elsődlegesen meghatározó szerepe, majd bekapcsolódik az óvoda, később az iskola is
a nevelésébe. Megkeresésre a Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei is segítséget nyújtanak a gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak a hatékony nevelés érdekében.
Szakszolgálati munkánk során a mindennapokban arra törekszünk, hogy a gyermekek
személyiségében rejlő képességek kibontakozzanak, az egyéni sajátosságokhoz mérten
a legeredményesebben fejlődjenek. Ezért feladatunk, hogy a gyermeket képessé tegyük
önálló gondolkodásra, együttműködésre, nyitott, vidám és boldog életre, az őt körülvevő
világban való biztonságos eligazodásra.
Ez természetesen csak kapcsolati háló kialakításával, kiépítésével érhető el.
Sokrétű működésünkkel keresztezési pontot
képezünk az oktatás, a szociális gondoskodás és az egészségügy között, fontosnak tartjuk, hogy az iskolákkal, óvodákkal éppúgy
hatékony kapcsolatokat építsünk ki, mint a
gyermekjóléti központtal, vagy a gyermek
háziorvosi és védőnői hálózattal. Az aktív
közreműködésen alapuló jó viszony olyan érték, amellyel leginkább támogatni tudjuk az
óvodás korú gyermekek fejlődését.
A gyermek életének egyik fontos állomása az
iskola kapujának átlépése. Ez mind a gyermek, mind a szülő, mind az óvodapedagógus

Művészeti tanárok
bemutatkozó estje
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 2015. szeptemberében vált alapfokú művészeti
iskolává. Az intézmény tanárai bemutatkozó estet
tartottak január 15-én a Járási Hivatal Fráter László
termében, ahol azokat a művészeti ágakat mutatták
be, melyekre szeptember óta várják tanulóikat. Az
iskolában többek között van népi ének, furulya, néptánc, zongoraoktatás, emellett a modern irányzatot
képviselő gitár is helyet kapott a hangszerek között.
László Vilmos Csongor az iskola igazgatója elmondta, hagyományteremtő céljuk is van a bemutatkozó
esttel. Az iskolában a művészeti képzés
jelenleg 92 tanulóval zajlik.
A tanévet már
az ő produkció
ik zárják majd.

Rövid
hírek

számára izgalmas, de egyáltalán nem könnyű
időszak. Olyan kérdésben kell dönteni, amely
kihat a gyermek egész életére. Az iskolaérettség, iskolakészültség megállapításához
elengedhetetlen a partnerek együttműködése,
egymás véleményének kikérése, támogatása.
A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai a
különbségek csökkentésében és az alkalmasság felmérésében tudnak az óvodáskorú gyermeknek, szüleiknek és óvodapedagógusainak
segíteni.
A előadások során megismerhettük szülő,
óvodapedagógus, tanító, gyermekorvos, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus állásfoglalását, véleményét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a járásból közel 90 szakember fogadta el meghívásunkat.
Bízunk benne, hogy a konferencia hallgatói
sok olyan értékes gondolattal gazdagodtak,
melyeket be tudnak építeni mindennapi munkájukba.
Karácsony Imréné , Gálné Tóth Klára

Tájékoztatás
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulója keretében nyújtott támogatásról.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2016. évben összesen 2.785.000 Ft ös�szegben nyújt támogatást a berettyóújfalui fiatalok számára, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében.
Az Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában 73 érvényes pályázatot benyújtó
felsőoktatási hallgató („A” típus) és 4 felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó fiatal („B” típus) részesül támogatásban.
A 2016. évi pályázati forduló összesített adatai
“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Pályázók
száma

Támogatásban
részesített
pályázatok
száma

Támogatás
mértéke
(Ft/fő/hó)

Összes
megítélt
támogatás
(Ft/10 hó)

Pályázók
száma

Támogatásban
részesített
pályázatok
száma

Támogatás
mértéke
(Ft/fő/hó)

Összes
megítélt
támogatás
(Ft/
3*10 hó)

79

73

3.000,-

2.190.000,-

4

4

3.000,-

360.000,-

A 2.785.000 Ft önkormányzati össztámogatás – a 2016. évi forduló keretében támogatott 77 pályázó erre az évre eső, 2.250.000 Ft összeget kitevő összes ösztöndíján
túl – magában foglalja a korábbi években támogatásban részesített 27 „B” típusú
pályázó 535.000 Ft összegű ösztöndíjrészét is, így a 2016. évben az Önkormányzat
összesen 104 berettyóújfalui fiatal felsőoktatási tanulmányaihoz járul hozzá. (2016.
évre eső támogatás 60.000 Ft/5 hó)

Az év pedagógus írója, költője kitüntetettje Bihari Csaba a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egyik tanítója
„Mese a napraforgóról, a tengeriről és a búzáról” című művével érdemelte ki az év pedagógus írója kitüntetést, amit
2015. november 28-án adtak át a miskolci székhelyű Irodalmi Rádió munkatársai.

KULTÚRA

6

2016. február

Főhajtás a tudós püspökök emléke előtt
A magyar kultúra
napjához
kapcsolódó rendezvények
idén egy új színtérrel bővültek. A római katolikus plébánia két eseménynek is otthont adott, könyvbemutató
és kiállítás várta közönségét.
A Főhajtás püspökeink emléke előtt című
kötet, a Nagyvárad tudós egyházi személyiségeit bemutató konferenciasorozat előadásait gyűjtötte össze. Dr. Fleisz János
történész, egyetemi tanár elmondta, a ta-

nulmánykötetet visszatekintő írás, egy sikeres konferenciasorozat előadásait gyűjti
össze, rámutatva, milyen új kutatási eredmények vannak. Hozzátette: „Ezeknek a
kiemelkedő püspököknek a tevékenysége
az összmagyarság szempontjából nagyon
jelentős, de úgy érzem egyetemes szinten
is kiemelkedő.” A hitélet emlékeiből, képzőművészeti alkotásokból és hétköznapi
tárgyakból álló tárlat Dénes Zoltán plébános gyűjtése. A szakrális ereklyékről megnyitójában Dr. Bartha Elek a Debreceni
Egyetem oktatási rektor-helyettese szólt.
Elmondta, hogy milyen csekély számban
maradtak ránk hitélettel kapcsolatos tár-

gyak. A bemutató kapcsán elhangzott, a
most megismert könyv megőrzi mind a
püspökök, mind pedig a 16 éve kezdődött
konferencia emlékét, értéke pedig abban
rejlik, hogy sok kiváló egyházi személyiség emléke élénk marad.

Farsangi népszokások határon Rendhagyó
irodalomóra a
innen és túl
gimnáziumban

A Bihari Népfőiskola adott otthont a magyar
kultúra ünnepéhez kapcsolódó, a farsangi
népszokásokat bemutató előadásnak. Porkoláb Lajos bevezetőjében a másfél évtizeddel
ezelőtti, a magyar kultúra napját Nagyváraddal közösen ünneplő intézményeket, civil
szervezeteket és ennek jelentőségét említette. A farsang a tavasz köszöntése, a tavasz
üdvözlése, de elsősorban a tél búcsúztatása.
Korompainé Mocsnik Marianna, a hamarosan megalakuló Berettyó Kulturális Központ
Bihari Múzeumának tagintézmény vezetője
említette ezt előadásában elsőként a vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó ünnepről.

Előadásából azt is megtudtuk, hogy Bihari
jellegzetesség a laskatészta készítés. Minél
hosszabb volt a tészta, annál nagyobb termés
volt várható abban az évben. Hozzátette, a
farsanghoz kapcsolódik még az evés, ivás,
a lakodalom, a felvonulás, az alakoskodás,
a dramatikus játékok vidékenként, tájegységenként más és más formában.

Intelmek és jó tanácsok

Szent István király Imre herceghez írt
intelmeiről, valamint Kölcsey Ferenc
unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz
írt Parainesis című művéről hallhattak
előadást az érdeklődők a Sinka István
Városi Könyvtárban a magyar kultúra
napja alkalmából 2016. január 20-án.

Dr. Baranyai Norbert egyetemi tanársegéd
Intelmek és Parainesis című előadását az István, a király c. rockopera részlete vezette be,
melyben Sarolt intelme hangzott el fiához.
Az európai királytükrök között egyedülálló
műben, mely a kései középkorból maradt

fenn, egy gyakorló uralkodó állásfoglalását
olvashatjuk. A király gondolatait a Frank területről származó Asztrik főpap, Szent István
gyóntatója jegyezte le. Az egyedi szerkezetű alkotásnak nincs magyar vonatkozása,
hangsúlyos benne a hasznosság alapelve:
becsületre, tisztességre inti fiát az uralkodó.
Számos, napjainkban is aktuális gondolatot
tartalmazó mű szerzője antik műveltséggel rendelkezett, az irodalomban tájékozott
ember volt. A személyesebb hangvételű
Parainesis egy szellemi végrendelet és erkölcsi testamentum, melynek tanácsait nem csak
Kölcsey Kálmán hasznosíthatta, tanácsai a
XXI. században is időtállóak. Szerzője bölcs,
gazdag retorikai tudású, művelt keresztény
ember, aki szerint fontos, hogy körültekintően válogassunk az olvasnivalók között:
„A könyvek száma végtelen, a te éveid pedig
végesek... Mint az üres beszédű társalkodót,
úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.”
Lackó Györgyné könyvtárvezető

Rendhagyó órát már nem első alkalommal
tartanak az Arany János Gimnáziumban
a magyar kultúra ünnepéhez kapcsolódó rendezvények egyikeként. A fiatalabb
korosztály számára ezúttal Molnár Judit
közíró és Szűcs László a Várad című művészeti folyóirat főszerkesztője tartott előadást, őket Hevesi Gyula, az Arany János
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese köszöntötte.
Az elmúlt esztendő sikeres Biharországi
Esték című rendezvénysorozata ihlette
a mostani alkalmat is, az iskola magyar
szakos pedagógusainak kérésére. A Dsida Jenő munkásságát, életét és költészetét érintő rendhagyó órán a Várad és a
Biharország folyóiratotokat is megismerhették a diákok. Molnár Judit izgalmas
előadása Nagycsütörtök címmel, a diákok
számára is könnyen befogadható volt, Dsida költészetét párhuzamba állította József
Attila és Radnóti Miklós munkásságával.

A rendhagyó óra előadói Molnár Judit
közíró és Szűcs László főszerkesztő
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„Sokban különbözünk, de több bennünk a közös”

A magyar kultúra ünnepének
berettyóújfalui gálaestje
A magyar kultúra napjának előestéjén a Nadányi Zoltán Művelődés
Központ színháztermében került sor
az idei rendezvénysorozat berettyóújfalui gálaestjére, ahol Nagyvárad mellett ebben az évben testvérvárosunk,
Margitta és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat is képviseltette magát.
Az est háziasszonya Lisztes Éva köszöntőjében kiemelte a magyar Himnusz egyetemes jelentőségét, és abbeli bizalmát fejezte
ki, hogy a 15 éve elindult, nemzeti összetartozásunkat és identitásunkat bizonyító
magyar kultúra napi ünnepi rendezvénysorozat a jövőben is a magyar kultúrát megtartó és gazdagító nagyváradi, biharországi
és partiumi magyar közösség kiemelkedő
ünnepe és megmaradásunk jelképe lesz.
Gondolataihoz csatlakozva Huszár István,

Nagyvárad alpolgármestere a mindenkori
együvé tartozás érzését hangsúlyozta. Az a
legfontosabb, hogy bármekkora körben is
gyűlnek össze magyarok e cél érdekében,
annak a mindig ugyanaz legyen az eredménye. Jelentős előrelépésnek tartja, hogy
másfél évtized után a két együttműködő
közösség mellé felsorakoztak a testvérvárosok, Debrecen és Margitta is.
Muraközi István polgármester ünnepi beszédében az évforduló kapcsán az állandóság és a folyamatos változások kettősségéről szólt: „Immáron 15 éves állandóság,
hogy a november-decemberi tervezgetés, majd az ünnepek után, az újév beköszöntével Berettyóújfalu önkormányzata,
kulturális intézménye és civil szervezeti,
valamint Nagyvárad magyar közössége
egymás felé fordul, keresi a mihamarabbi, és minél tartalmasabb személyes találkozások alkalmait, hogy először csak
egyeztetve, a szervezőmunkát bevégezve
valódi ünnepként élhessék meg mindazt,
amit elődeinktől örökül kapva, általunk
elevenen tartva és remény szerint gyarapítva közös kultúránknak tekintünk... A
történelem úgy hozta, hogy testvérekként
más-más otthonokba kerültünk. De ezek
az otthonok mégis egy hazában vannak.”
– mondta. A magyar kultúra erejére kö-

zös sorsfordulóinkkal illusztrálva mutatott
rá, azt pedig, hogy egy-egy hagyományos
keretek új szereplők, résztvevők által változnak, mindenképpen az épülés és gyarapodás jele: „Bihariságunk hangsúlyozása
mellett megélni és megmutatni azt, hogy
Hajdú-Bihar megye meghatározó települése lehetünk. Ahogyan Bényei Józsefet szoktuk idézni: az idők sodrában így,
együtt voltunk valami. És hogy ez tényleg
így van, mi sem igazolja jobban, hogy az
első hívószóra csatlakozott hozzánk a veretes cívis hagyományaiban élő, de mégis
az egész Hajdút és Bihart összefogó Debrecen, és a velünk a Berettyó folyó által is,
és évezredes tradícióink által is összekötött
Margitta. Így, ebben a négyesben is együtt
vagyunk, leszünk valami. Elsősorban is az
összefogás és összetartás jó példája, még
az is lehet, hogy mintája. A jó példák és
minták, azok átvétele, megújítása, alkalmazása és továbbadása pedig maga a kultúra. A helyi, a nemzeti és az egyetemes.”
Az egységes kulturális színvonal és gazdag
kínálat mellett pedig a mindennapok felelősségét, a hétköznapi eredmények fontosságát is kiemelte. A köszöntők után Szabó
Balázs Bandájának koncertjével zárult a
napi programok sora.
Kolozsvári István

„Tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen.”

Ünnepi események Margittán és Nagyváradon
Berettyóújfalu képviselői a magyar
kultúra napján elsőként a közös ünnepléshez idén először csatlakozó
testvérvárosunkba, Margittára láto
gattak el, majd bekapcsolódtak a
nagyváradi programokba, ahol este,
a szokásoknak megfelelően a Szigligeti Színházban megrendezett díjátadó
ünnepség és díszelőadás zárta az események sorát.
Margittán a Horváth János Elméleti Líceum adott otthont a több szempontból is újításokkal tarkított rendezvénynek. A megjelenteket köszöntő Nagy Gabriella igazgató,
Barabás János, Kolozsváron szolgáló vezető konzul, Cseke Attila országgyűlési
képviselő és Pocsaly Zoltán polgármester
egyaránt azt hangsúlyozták, hogy Margit-

tán a magyar iskola ügye bőven túlmutat
az anyanyelvi oktatás kérdésén. Az összefogás erejét mutatja az intézmény léte, az
elmúlt évben elkészült új szárny, a most átadott iskolabusz, és a magyar kultúra napja
kapcsán megnyilvánuló, az országhatárokon többszörösen is átnyúló közösségvállalás is. Az iskola tanulói által előadott ös�szeállítás az anyanyelv, a művészetek és a
tradíciók mentén világított rá nemzeti kultúránk változatosságára és sajátosságaira.
Ezzel egy időben – a berettyóújfalui általános iskolákhoz hasonlóan – helyi idő
szerint 11 órától szavalták a nagyváradi
Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai és tanárai a Himnuszt, csatlakozva az
„Együtt szaval a nemzet” kezdeményezéshez. Kora délután került sor gróf Széchenyi Zsigmond utazó-vadász-író öt évvel
ezelőtt, a szülőháza falán felavatott em-

léktáblájának megkoszorúzására, majd az
idén átadott, teljes körű felújításon átesett
várban folytatódtak az események az Illúzió és tükröződés címmel Bánffy Miklós
életművét bemutató tárlat megnyitásával.

A nagyváradi gálaest helyszíne a Szigligeti
Színház volt
Folytatás a 8. oldalon
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Ahogy Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora elmondta, egy modern kori reneszánsz
embernek, a sokáig méltatlanul elfeledett
írónak, színházi rendezőnek, egyben Magyarország egykori külügyminiszterének
állít emléket az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet tárlata. Huszár István,
Nagyvárad alpolgármestere köszöntőjében
kiemelte, hogy egy újabb fontos közösségi
térrel gazdagodott a város, egyúttal a váradi
magyarság. Céljuk, hogy az önkormányzati kezelésű várban minél több magyar civil
közösség helyet kaphasson, és minél változatosabb, az önazonosság szempontjából
is jelentős eseménynek legyen az otthona
a későbbiekben. Ezek sorában az első ez a
kiállítás, melyet Prőhle Gergely, az EMMI
nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitott meg.
A másfél évtizedes hagyományok jegyében
a Tibor Ernő Galériában ismét egy a beret�tyóújfalui szervezők által delegált alkotó
kiállítása nyílt meg a helyi közönség előtt.
Ezúttal Fazekas Ferenc népi iparművész, a
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nagy hírű nádudvari fazekasdinasztia tagja
mutatta be eddigi életművének értékes darabjait. A kiállítást és az Europrint Kiadó
és Nyomda által elkészített kötetet Derzsi
Ákos, a kiadó igazgatója és Kocsis Csaba
szerkesztő méltatta.
A Szigligeti Színházban megrendezett
ünnepi gála első felében idén is átadták
az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete által 2002-ben alapított Magyar Kultúráért
emlékplaketteket, díjakat és életműdíjat,
valamint a Jakobovits Miklós-díjat is. Az
est vendégeit Biró Rozália Bihar megyei
szenátor, a rendezvénysorozat egyik állandó védnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy a
magyar kultúra napja olyan kell, hogy legyen, mint egy nagy, családi ünnep, ahol a
váradi, illetve biharországi magyar közösség körbeül egy szépen terített asztalt és
együtt ünnepel, nemzetben gondolkodva,
és minden cselekedetével arra törekszik,
hogy méltó maradjon elődeihez, és úgy
tudja megélni a jelent, hogy aztán biztos

2016. február

jövőt teremtsen utódai számára. Őt dr. Vitányi István országgyűlési képviselő követte, aki a határ két oldalán sokáig egymástól
függetlenül, de ugyanazon célért tevékenykedő, aztán 15 évvel ezelőtt egymásra
találó, elkötelezett patrióták munkáját
méltatta. Az 1989-90-es fordulat és reformok fontosságát kiemelve emlékeztetett,
hogy valamennyi politikai és diplomáciai
eredményt megelőzve az első fontos lépés
január 22-e hivatalos ünnepnappá tétele
volt. A bihari magyarság pedig korábban
összefogott ennek mentén, mint bárki más
a Kárpát-medencében. Beszédének egyik
fontos üzenete egyben az egész 2016. évi,
és egyben a mindenkori közös ünneplések
mottója is lehetne: „csodákra vagyunk képesek, ha a magyar emberek egyébként hagyományosan szétfutó akaratát összefogja
a nemzeti kultúra”.
A gálaest Csiky Gergely vígjátékával, a
Szigligeti Társulat által előadott Buborékokkal zárult.
Kolozsvári István

Új üzemcsarnok és 40 új
munkahely az Epack-nál
A TAMA cégcsoport vezérigazgatója köszöntőjében úgy
fogalmazott, a mezőgazdasági
csomagolóanyag gyártással
foglalkozó cég, több mint 9
gyártóüzemmel 15 országában
van jelen. Az 1300 dolgozót
alkalmazó cégük tavalyi árMTI Fotó: Czeglédi Zsolt
bevétele elérte a 350 millió
A nemzetiszínű szalagot Vitányi István országgyűlési képvi- eurót. A mostani saját erős
selő, Magyar Levente államtitkár, Győrfi Sándor ügyvezető beruházás elérte a 2,2 milliárd
igazgató és Muraközi István polgármester vágja át a gyártó- forintot.
csarnokának átadásán.
Győrfi Sándor, az Epack ügy
Négy évvel a bálaháló üzem avatása vezető igazgatója elmondta: 2011-ben
után egy újabb jelentős fejlesztés va- 5400 négyzetméteres bálaháló-gyártó csar
lósult meg a berettyóújfalui Epack nokot avattak, most pedig 3000 négyzetméteres zsineggyártó csarnokkal bővült
Kft.-nél. A gyártóüzem területén egy
a vállalkozás. A cégvezető hozzátette, az
újabb, 3000 négyzetméteres csarnok Epack Kft. 2009-ben, a megalakulása évéépült, a gépsorok telepítése is megtör- ben 45 dolgozót foglalkoztatott, jelenleg
tént és az elmúlt év végén már a ter- 290-et, árbevételük pedig 744 millió fomelés is megindult.
rintról 16 milliárd forintra nőtt. Elmondta,

a jelenlegi beruházással 40 új munkahelyet
teremtettek Berettyóújfaluban.
Magyar Levente államtitkár elismerését
fejezte ki a TAMA cégcsoportnak, mely
a gazdasági válság legnehezebb évében,
2009-ben vágott bele a vállalkozásba, és
mára már meghaladja a nettó árbevétele a
10 milliárdot.
A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az elmaradottabb
térségekre is felhívja a külföldi befektetők
figyelmét - tette hozzá a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár. Azt mondta, a
bihari régió közúti elérhetősége hamarosan
jelentősen javul, 2016-17-ben az országos
gyorsforgalmi úthálózat eléri Berettyóújfalut, az M4-es pedig a román határt.
Muraközi István polgármester reményét
fejezte ki, hogy az izraeli csoport immár
folyamatosnak nevezhető terjeszkedése
más külföldi vállalkozókat is ösztönöz
majd térségi fejlesztésekre.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata (4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.)
meghirdeti versenytárgyalás útján történő értékesítésre
a következő ingatlanokat:
I. Cím: 4100 Berettyóújfalu, Szent I. tér II. Cím: 4100 Berettyóújfalu, Szent I. tér
hrsz.: 3392/4		 hrsz.: 3392/6
művelési ág: kivett közterület, 		 művelési ág: kivett közterület,
műemléki környezetben		 műemléki környezetben
alapterület: 1234 m2		 alapterület: 1030 m2
induló vételár: 39.900.000 Ft.		 induló vételár: 38.900.000 Ft.
bánatpénz: 8.000.000 Ft.		 bánatpénz: 8.000.000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja:
Autóbusz
állomás
2016. február 22 . 14 óra, helye:
Városháza kisterme (Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.)
II:
A versenytárgyaláson való rész3392/6
vétel feltétele a megjelölt bánatpénz átutalása 2016. február 21.
14 óráig Berettyóújfalu Város
Rendezvényház
Önkormányzata Hajdútakarék
Takarékszövetkezetnél vezetett
60600242-11111063 számú számlájára. A megjegyzés rovatba kérjük beírni az ingatlan hrsz-át. Az
I: 3392/4
értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet
az 54/505-438 telefonszámon, illetMOZI
ve tájékoztatás olvasható a www.
berettyoujfalu.hu weboldalon.

Trifán László „Retro”
kiállítása a galériában
„Jellegzetes váradi figura, érzékeny művészember, aki a maga csöndes, szelíd módján keresgél, kutat és igyekszik létrehozni valami szépet és jót.” A Biharország legutóbbi számában szerepelnek az előző
gondolatok arról az alkotóról, akinek a legjobb képeiből készült kiállítását nyitottak meg a művelődési ház Bihar Vármegye Képgalériájában, január 21-én.
A magyar kultúra ünnepén megrendezett kiállítás megnyitón Trifán
Lászlót lehetett megismerni képein keresztül. A zenei aláfestésről
Balogh László és Kovács Lajos gondoskodtak, gitáros-szájharmonikás produkciójukkal. A hatvanéves alkotó elmúlt évtizedeinek legjobb munkáiból készült tárlatot Holló Barna képzőművész nyitotta
meg. Kiemelte: „Trifán László nagyon óvatosan, ugyanakkor nagyon
igényesen teremti meg a képi egyensúlyt formailag és mondanivalót
illetően is.” Úgy fogalmazott, a zene által nyújtott harmónia is fontos része életének, ezek képi alkotásain is érezhetőek. A Retro című
tárlaton Trifán eddigi képzőművészeti munkásságának reprezentatív képeib
 ől, akvarelljeiből, festményeiből válogatott. A sokszínű
művész
alkotásainak
válogatása egyenesen a
nagyváradi Tibor Ernő
Galériából érkezett Berettyóújfaluba. Egy régi
hagyományt felelevenítve a megnyitó végén
a látogatók között kisorsoltak egy Trifán László
festményt is.
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Halász Krisztina könyvbemutatója

„Megváltoztatja a nők önfejlesztési és szépítkezési szokásait, valamint a kozmetikusok munkamódszerét.” – Ez
olvasható Halász Krisztina Lélekszépítés című könyvén,
amit a berettyóújfalui közönségnek is bemutattak 2015.
dec. 9-én. Halász Krisztina Animi rendszere a bőr és
lélek összhangján alapszik, és a tudattalan bevonásával
dolgozik.

Eszközfejlesztés a Gróf Tisza István Kórházban

A Gróf Tisza István Kórházban a TIOP 2.2.6-os pályázatnak köszönhetően az intézményben több mint 680
millió forintnyi műszert, mobiliát és informatikai fejlesztést tudnak végrehajtani. Ezen fejlesztések mellett
az osztályok részére éjjeliszekrényeket, betegszállító
kocsikat és hűtőszekrényeket is vásároltak. Az informatikai fejlesztésekkel egyidejűleg IP kamera rendszert
is kiépítenek, amire betegbiztonsági és vagyonvédelmi
szempontból is szükség van.

Kisebb hulladékgyűjtők igényelhetők

2016. január 1-től kisebb méretű hulladékgyűjtő edényeket lehet igényelni a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. A közszolgáltatást végző cégtől, egy ekkor hatályba lépő kormányrendeletnek megfelelően 60,
illetve 80 literes kukát is lehet kérni. A 60 literes gyűjtőt
az ingatlant egyedül használók, a 80 literest pedig a két
fő által használt ingatlanok esetében lehet igénybe venni.
A 120 literes gyűjtőedény elszállítási díja nem változik,
a 80 literesé 236 Ft, még a 60 literesé 177 Ft lesz. Az
igényléshez szükséges dokumentum és további információk elérhetőek a szolgáltató (www.biharikft.hu) és a
város (ww.berettyoujfalu.hu) honlapján is.

„Viseletek viselői”
– kiállítás a múzeumban

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett
programsorozat első berettyóújfalui állomása Berde
Sándor fiatal fotós munkáiból nyílt kiállítás volt a Bihari Múzeumban, január 19-én.
A Hortobágyon és környékén élő pásztorok életét bemutató
„Viseletek viselői” című tárlatról Gencsi Zoltán Hortobágy
alpolgármestere beszélt a megnyitón: Azt mondta, a fényképész nem csak az „örökös pásztorokat” örökíti meg képein,
hanem azokat a fiatalokat is, akik továbbörökítik a család hagyományait, életformáját.
A pásztoréletet bemutató képek, hagyományos viseletekkel és
eszközökkel is kiegészültek. Van köztük debreceni, kalotaszegi és karcagi viselet, kalapok, botok, bicskatok és rovásfa
is. Ezeket az eszközöket – mint elhangzott - mai napig használják, hisz nélkülözhetetlenek a pásztor élethez. A kiállítás
fő témája a Hortobágyi Örökös Pásztorok élete, a képek majdcsak tíz év munkájának termése. A kiállítás február 29-ig ingyenesen látogatható.
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Sporthírek röviden
Ismét ifjúsági csapatbajnok
a Bihari SE
A Magyar Erőemelő Szövetség 2015. de
cember 5-én Mezőhegyesen rendezte meg
az Ifjúsági, Junior és Masters Fekvenyomó
Magyar Bajnokságot. A Bihari SE megvédve tavalyi ifjúsági férfi csapatbajnoki
címét, nyolc egyesületet megelőzve ebben
az évben is diadalmaskodott.

SPORT
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Egy pontra a dobogótól,
két pontra a kieső zónától

A BMSE NB II férfi felnőtt Észak-keleti város fiataljai látogatnak hozzánk, majd az
csoport őszi szezonjában való szereplésük- első és második helyezett Tiszavasvárihoz és
Miskolchoz látogatunk. Ha sikerülne a hazai
ről Balibán Péter számolt be:
meccset behúzni és idegenben valamelyik
A 2015/2016-os szezonban a csapat 12 pont- élcsapatot legyőzni, az nagy bizakodásra adtal az 5. helyen telelt. A szezon felemásra hatna okot. A minimális cél, hogy a csapat
sikeredett, hiszen két hazai vereség is becsú- minden hazai mérkőzését nyerje meg kiszolszott, ami eddig nem volt jellemző, de ezt a gálva a szépszámú közösségét. Ne feledkezcsapatnak sikerült két idegenbeli győzelem- zünk meg juniorjainkról sem, akik egy egéSzéchenyis „mini bajnokok”
mel javítania. Sajnos, nem volt olyan mérkő- szen jó szezont produkálva a 2. helyen várják
a Sportmászó Magyar Kupán
zés, amikor a csapat teljes létszámmal tudott a folytatást.
volna kiállni, nagyos sok sérülés és egyéb el- A jövőt illetően a BMSE mindig is a helyi
A berettyóújfalui Szirt Sport Egyesület két
foglaltság hátráltatta a csapatot hétről hétre. játékosokra építve, kiegészülve néhány körversenyzője is kupa győztes lett a Padányi
A fenti problémák miatt az edzésmunka és nyékbeli játékossal képzelte el a kézilabdát.
Kupán 2015. december 20-án Veszprémaz edzés látogatottság sem volt a legideáli- Ezen a jövőben sem szeretnénk változtatni,
ben. Fráter Janka Nehézségi kategóriában,
sabb, ennek ellenére az elért 5. helyezés di- szeretnénk teret biztosítani a helyi tehetséSimon Máté pedig nehézségi és gyorsasácséretesnek számít. A csapat a tavaszi felké- geknek és mindenki másnak, aki a nagyszági kategóriában szerezte meg az elismerő
szülést január elején kezdte meg heti három mú közönség és a hangulat miatt szeretne nádíjat.
edzéssel. Az edzéslátogatottság és a munka lunk kézilabdázni. A feladat nagyon nehéz,
kimondottan jónak mondható, bár a sérülé- mert fiataljainkat más városokba szólítják
BMSE kiegészítés
sek már a felkészülés során sem kerültek el tanulmányaik vagy munkájuk így kényteleminket. A csapat részt vesz egy 6 csapatos nek elhagyni nevelőegyesületüket rosszabb
A BMSE férfi kézilabda csapata nem csak a
rangos tornán Hatvanban, ezen kívül még esetben felhagynak a kézilabdával. Szerintük
pályán jeleskedik. Kakét edzőmeccset a BMSE jó úton jár, hiszen nagyon sok fiarácsony közeledtével
HELY CSAPAT
PONT
tervez. Reméljük tal dönt úgy, hogy kézilabdázni fog BMSE
1.
Tiszavasvári SE-QUICK2000
16
már második alkalomelegendő lesz a színeiben. Köszönhetően a látvány-csapat2.
Rádió M Miskolc
14
mal szerveztek gyűj3.
Fehérgyarmati VSE
13 felkészülés. Ki- sport támogatásnak, a lelkes vezetőknek és
tést rászoruló családok
4.
Kisvárdai KC
12 mondott célkitű- edzőknek egyre szélesebb a BMSE utánpótrészére. Tartós élelmi5.
Berettyó MSE
12 zés nincs a csapat lás bázisa. Az egyesület folyamatosan indít
6.
Kazincbarcikai KSE
11 előtt, de jó lenne csapatokat az Országos Serdülő és Gyerszereket, könyveket,
7.
Hajdúböszörményi
TE
11 az első hatban mekbajnokságokban, valamint a 10-11 éves
játékokat, ruhákat és
8.
Mezőkövesdi KC U23
10 végezni, ami na- lányoknak és fiúknak is folyamatos az edzése
műszaki cikkeket is
9.
Balmazújvárosi KK U23
10 gyon nehéz lesz. és a versenyeztetése. Fontos, hogy megfeleadományoztak nehéz10.
DEAC
9 Az első forduló- lő számú és képzettségű BMSE-hez köthető
11.
Hajdúnánás-ROBZOL 2000 KS
7 ban a jó erőkből edzőt képezzünk az utánpótlásba. Ebben a
sorsú családoknak.
12.
Bőcs KSC
7 álló Balmazúj- feladatban is élen jár a BMSE!

Élmezőnyben a női kézisek

A BMSE női kézilabdacsapatának
megyei, 2015/2016-os őszi szezonjáról Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető számolt be:

minden mérkőzése alakult úgy, ahogy szerettük volna. A Téglás és a Nádudvar (1 gólos) elleni idegenbeli vereségek kicsit fájóak
voltak, de tavasszal itthon fogadjuk ezeket
a csapatokat, így jó eséllyel gyűjthetjük be
A szezonra való felkészülést augusztus kö- tőlük a 2 pontot. Öt győzelemmel és három
zepén kezdték el a lányok Kissné Nagy vereséggel, 10 ponttal a 3. helyen várják a
Krisztina irányításával. Az őszi szezon nem lányok a tavaszi folytatást, melyre a felkészülést január második hetében
kezdték meg, heti két edzéssel. Mivel a szezonban egy
újonccal kiegészülve ugyanaz
a nyolc csapat versenyez, mint
tavaly, a lányok számára nem
is lehetett más célkitűzés, mint
megpróbálni az előző évadban
elért szép eredményt, vagyis a 2. helyet megismételni.
Ehhez minden feltételt adott
volt, csak a munkára kellett
koncentrálni. Szeptemberben

heti két edzéssel, jó hangulatban folytatták a
mérkőzésekre a felkészülést. A tavaszi forduló indulásáig több edzőmérkőzést is fog
játszani a csapat. Részt veszünk a megyei
szövetség által meghirdetett hagyományos
Hajdú kupán, melyre 4 csapat nevezett a női
felnőtt mezőnyből. A két fordulós torna 2.
fordulóját rendezzük meg itthon, február 27én szombaton 9.30-tól, melyre minden kedves érdeklődőt, szurkolót szeretettel várunk.
HELY CSAPAT
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DELKE SE
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. február

Berettyóújfalui programok
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház programjai
Február 9. 17 óra
Tájak és emberek 5.
Királyhágótól a Gyimesekig címmel
válogatás Kari Sándor útifilmjeiből
Házigazda: Seres Katalin

Február 10. 19 óra
SZÍNHÁZI ESTÉK II.
Szerelem, ó! című vígjáték két felvonásban

Február 11. 10 óra
HANG – JÁTÉK – ZENE
sorozat II.

Február 12. 8-13 és 14-16 óra

Trifán László nagyváradi képzőművész tart Retró című kiállításán rendhagyó tárlatvezetést, amelyre csoportok jelentkezését várjuk és szívesen
látjuk az egyéni érdeklődőket is.

Február 18-án 15 órától
Bihari esték a Mozi Galériában

Kiállító: Huszárné Veres Emma,
Dr. Kiss Kálmán és Tolvaj Józsefné
amatőr alkotók. A kiállítást megnyitja: Kocsis Csaba népművelő. Közreműködik: Papp Imréné népdalénekes

Február 27. 15-17 óráig
Ismeretterjesztő élménykoncert Szár Családi farsang
nyaló népdalok címmel

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Február 16. 15.30 óra
Édes Egyesület gyűlése
Február 24. 14. óra
Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület egyesületi napja
Minden kedden 14 órától
a Nyugdíjas Klub Népdalkörének próbája
Minden szerdán 15.30 órától a
Seniorock Tánccsoport próbája
Kedd – csütörtök 15 órától
egészségmegőrző torna az Erdélyi Gábor teremben

A Bihari Népművészeti Egyesület februári programjai
Helye: az egyesület Alkotóháza, Berettyóújfalu, Tavasz krt.10.
2016.02.23. 14-17 óráig
GYERMEK JÁTSZÓ
GYERMEK JÁTSZÓ
- kézművesség és gasztronómia
2016.02.13. 09-11 óráig
2016.02.20. 09-11 óráig
- kézműves foglalkozások minden
második szombaton
- „Nagymamáink játékai”
Szeretettel várjuk a résztvevő gyerekek nagyszüleit, akik mesélnének
gyermekkoruk kedvenc játékairól.
Részvételi díj nincs.

HÍMZŐ-SZÖVŐ SZAKKÖR
2016.02.15. 14-17 óráig
Részvételi díj nincs

- kézműves foglalkozások minden
második szombaton.
Részvételi díj nincs.

„KI JÁTSZIK ILYET?”
2016.02.20. 10-12 óráig
- zenés foglalkozás óvodás korú gyermekek részére. Részvételi díj nincs

ÜNNEP-ELŐ
- nem csak pedagógusnak

Részvételi díj: 500 Ft/fő anyagköltség

BABUSGATÓ
2016.02.24. 16-17 óráig
- baba-mama program bölcsődés
korú gyerekeknek és szüleiknek
Miden hónap utolsó szerdája. Helye:
Bölcsőde. Részvételi díj nincs

GYERMEK JÁTSZÓ
2016.02.27. 09-11 óráig
- kézműves foglalkozások minden
második szombaton

Berettyó Kulturális Központ - Bihari Múzeum programjai
- Viseletek viselői – Berde Sándor fotográfus időszaki kiállítása
Hortobágy Örökös Pásztorairól
és a Hortobágyról megtekinthető
2016. február 29-ig.
- Tudástár – szabadegyetem
mindenkinek programsorozatunk
keretében 2016. február 11-én,
csütörtökön, 15 órakor Csarkó
Imre: Szemelvények Esztár XX.
századi történetéből című könyvének bemutatója.

- Táncház a Bihar Néptáncegyüttessel a farsang jegyében: Retro
Klubb február 12. péntek 20 óra
(Dózsa György u. 48.).
- Február 20-án, szombaton,
14-16 óra Családi délután: vendégünk a Hortobágyi Pusztai Állatpark
• a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola Kacor csoportjának műsora
• Juhász Imrének, az állatpark vezetőjének tájékoztatója

Segítünk, hogy segíthess!
Érdekli Berettyóújfalu története?
Szereti a régi világ tárgyait?
Kíváncsi az előző századok hétköznapjaira?
Ha igen, köztünk a helye!
A Berettyó Kulturális Központ múzeumi egysége márciustól heti egy alkalommal ingyenes
képzést szervez önkéntesek részére. A program keretében 8 hónap alatt a jelentkezők megismerkedhetnek a múzeumban folyó sokszínű
munkával, a gyűjteményekkel, a raktárakban
őrzött tárgyakkal és dokumentumokkal, pályázatainkkal, terveinkkel. S miután a résztvevők „kijárták” a múzeumi oskolát és bebizonyították elkötelezettségüket Biharország
és múzeumunk iránt, Szent Márton Napján
ünnepélyes keretek között mint megbecsült
és szakavatott segítőket fogadjuk tiszteletbeli
tagjaink közé. Legyen Ön is az elsők között!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Bihari Múzeumba február 29-én (hétfő, 15 óra)
tájékoztatónkra! Segítünk, hogy segíthessen!
Információ: Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumvezető (06-30-228-1634)

• viseletpróba, eszközismeret
• Kik kaphatja meg a Hortobágy
Örökös Pásztora címet? - ismertető
• kézművesség: bőr kulcstartó készítése
Ezen a napon 10-16 óra között a
múzeum kiállításai ingyenesen
látogathatók.
- Február 29. (hétfő) 15 óra
Segítünk, hogy segíthess! – tájékoztató a múzeumi önkéntesek
munkájáról, képzéséről.

Tudástár

A Berettyó Kulturális Központ múzeumi egysége TUDÁSTÁR - szabadegyetem mindenkinek címmel
előadássorozatot indít Biharország történelmének, irodalmi és néprajzi értékeinek, a magyar kultúrtörténet
emlékeinek megismerésére. Első alkalommal, február
11-én, 15 órától vendégünk Esztár község, melynek
múlt századi hétköznapjaiba pillanthatunk bele Csarkó
Imre: Szemelvények Esztár XX. századi történelméből című könyvének bemutatóján. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Fuss, kocogj, bringázz velünk!

Közös futásra, kerékpározásra invitálnak mindenkit
2016. február 14-én 14 órától a Berettyó-parti
Baráti Futók! A Berettyó-part töltésén haladva Bakonszeg irányába futunk Ámor nyila elől. A rendezvényre kerékpáros kísérőket is várunk! Táv: 14 km.
A rendezvény neve: Ámor Nyila, kapj el ha tudsz!
A kerékpáros rendezvény neve: KerékPÁRosan is szép
az élet. Visszaérkezés: 16 óra körül.
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Születés
2015. november

26. Balla István

(Balla István - Juhász Anikó)
2015. december

8.

Puskár Dorka

(Puskár Attila Gergő - Sós Gabriella)

10. Puskár Zselyke

(Puskár Zsolt Tamás - Sipos Barbara)

12. Tóth Botond

(Tóth Péter László - Buczi Erika)

19. Bíró Boldizsár

(Bíró Erik Krisztián - Nyeste Ágnes)
2016. január

10. Balogh Zsolt

(Balogh Zsolt - Moczok Ágnes)

Házasságkötés
2015. december

2. Végh Sándor - Ludmann Erika
2. Varga Gábor - Brumár Vanda
16. Papp Imre - Keczán Tünde
2016. január

15. Lénárt Andor - Szepesi Katalin

Elhunytak
2015. december

7. Kirilla Sándor (1950)
10. Vetési Imréné
(Szilágyi Zsuzsánna) (1926)
21. Szoboszlai Andrásné
(Lencsés Magdolna) (1936)
22. Domokos János (1940)
24. Garabuczi Imre (1955)
25. Tóth János (1942)
29. Fodor János Henrik (1946)
2016. január

1.
4.
6.
9.
11.
10.
18.
17.
22.
23.
25.
25.
26.

Balog Sándor (1935)
Veres Józsefné (Nagy Lenke) (1933)
Balázs László (1935)
Gál Károly (1944)
Katona Sándorné
(Lackó Margit) (1961)
Daróczi Jánosné
(Gudor Juliánna) (1930)
Szathmári Károlyné
(Kiss Erzsébet) (1940)
Kereki Sándorné
(Szilágyi Ilona) (1934)
Szitó József (1922)
Bihari Imre (1935)
Balog János Péterné
(Domokos Irén) (1951)
Ritók János (1929)
Elek Imre (1941)
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HIRDETÉS

2016. február

Moziműsor 2016. február

Legyen Ön a
Nap nyertese!
Vásároljon E.ON Solar napelemes rendszert

és nyerje vissza akár a teljes árát!*

20
ÉV

GARANCIA

·
·
·
·

6 havi halasztott fizetési lehetőség
megbízhatóság és szakértelem
helyszíni felmérés és teljes körű ügyintézés
biztonságos és gyors telepítés

Keresse szakértőnket és
kérjen ajánlatot most!
Szakszon Imre
Telefon: 06 30/ 378 2897

A Millenniumi
Könyvesbolt
forgalmas, frekventált helyen
(Berettyóújfalu, Millennium u. 8.)
árukészlettel, teljes berendezéssel
további üzemeltetésre

KIADÓ!

Az ingatlan más célra is kiadó!
Érdeklődni: 06-30-9850-263

A részleteket keresse weboldalunkon!

www.eon.hu/solar
*A nyereményjátékban 2015. október 1.
és 2016. április 30. között E.ON Solarra
szerződött ügyfeleink vehetnek részt.

