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Hármas kiállítás
a Mozi Galériában 

Farsangi jelmezverseny a művelődési házban

A tavalyi évhez hason-
lóan idén újra benevez-
te utánpótlás csapatait 
a BMSE a régió egyik 
legrangosabb kézilab-
da tor nájára.

Elfogadta Berettyóújfalu idei költség-
vetését a Képviselő-testület. A rende-
letet 12 igennel támogatták. A február 
25-én a Képviselő-testület elé terjesz-
tett költségvetési rendelet tervezete      
2 milliárd 79 millió forint bevételi és 
kiadási főösszeggel tervez. 

Évet értékelt a
berettyóújfalui
kapitányságvezető
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Február 27-én farsanghoz kapcsolódó programok várták a kicsiket és 
nagyokat. Volt fánkevő verseny, csillámtetoválás, álarckészítés, arcfes-
tés és lufiborotválás.

Színházi esték a 
művelődési házban 
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Elfogadták a költségvetést
Elfogadta Berettyóújfalu idei költségvetését a 
képviselő-testület. A rendeletet 12 igennel tá-
mogatták. A február 25-én a képviselő-testület 
elé terjesztett költségvetési rendelet tervezete    
2 milliárd 79 millió forint bevételi 
és kiadási főösszeggel tervez. Mura-
közi István polgármester elmondta, 
a tervezéskor elsődleges szempont 
volt az önkormányzat kötelezően és 
önként vállalt feladatainak a minél 
magasabb szinten történő ellátása. A polgár-
mester úgy fogalmazott: a stabilitás és a gya-
rapodás költségvetése lehet az idei. Hozzátette, 
széleskörű szakmai és bizottsági egyeztetés 
előzte meg a büdzsé végleges előirányzatait és 
ez kellő alapot adhat a költségvetésnek, melybe 
olyan tartalékok kerültek beépítésre, amelyre 
nem volt példa az előző években. Muraközi 
István emlékeztetett: az elmúlt évekkel ellen-
tétben most sem a fejlesztések sem a kötelező 
feladatellátás oldalára nem billen a költségve-
tés veszélyeztetve a másikat. „Intézményeinken 
keresztül a stabilitást, a tartalékokon keresztül 
a fejlődést tudja garantálni ez a költségvetés. 
Ugyanakkor azokról sem feledkezik meg, akik-
nek segítségre van szüksége, hiszen több em-
berhez juthatnak el a szociális támogatások.” 
A működési célú kiadások 83%-ot, a telepü-
lésfejlesztési kiadások pedig 17%-ot tesznek 
ki. Elhangzott, a pályázatok előkészítésére is 
felkészült az önkormányzat, erre a célra 50 mil-
lió forintot különített el, mely a következő évek 
fejlődési lehetőségeit segítik. 

A képviselők szerint egy jól előkészített terve-
zetről tárgyalhattak több munkamegbeszélésen 
és időben volt lehetőségük javaslatokra, módo-
sításokra is. A pénzügyi bizottság elnökének 
hozzászólása is ezt támasztotta alá. Elmondta, 
több módosítást is beépítettek a rendelet terve-
zetbe. Szántai László képviselő ezzel kapcso-
latban köszönetét fejezte ki a bizottságoknak, 
hogy az általa előterjesztett javaslatok egy 
részét támogatták, különös tekintettel azokra, 
melyek az úthálózat infrastrukturális állapo-
tának javítására fordítható összegek emelését 
szorgalmazták.

Dézsi Ferencné pénzügyi iroda-
vezető a költségvetésben meglévő 
tartalékokra hívta fel a figyelmet, 
melyre az elmúlt időszak pénzügyi 
tervezéseiben nem volt lehetőség. 
Ez az összeg meghaladja a 90 millió 

forintot. Hagymási Gyula képviselő arra utalt, 
hogy az elmúlt évek szoros és fegyelmezett 
gazdálkodása nem csak a szállítói tartozások 
ötödére csökkenését vonta maga után, hanem 
megteremtette annak lehetőségét is, hogy most 
olyan kiadásokra is jut, vagy tud többet fordíta-
ni az önkormányzat, melynek pozitív hatásait 
egyre többen megtapasztalhatják. Az idei évi 
költségvetésben a dologi ki-
adások között új elem a zöld 
pihenőpontok kialakítása 500 
ezer, és a képviselői alap 3 
millió forinttal. Több juthat 
utak kátyúzására, vízelvezetésre és karbantartá-
sára. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer ke-
retében adható támogatás 2 millió forinttal nőtt. 
A helyi kulturális és sportegyesületek bizottság 
által megítélhető támogatási összege 50%-al, 
15 millió forintra emelkedett. A költségvetés-
ben szerepel egy városgazda alkalmazása is a 
jövőben. A képviselők végül egybehangzóan, 
12 igennel elfogadták az önkormányzat 2016-
os költségvetését.

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ 2016. 
július 1-től négy szociális alapszolgáltatást lát 
el Furta településen. Az ezt tartalmazó Társu-
lási Megállapodás módosítását támogatták a 
képviselők.

A költségvetési rendelet már megteremtette a 
pénzügyi alapját annak, hogy két önkormányzat 
által nyújtott támogatás esetében a jogosultsági 
értékhatárok emelkedjenek. A most tárgyalt 
előterjesztés ezt építi be a szociális ellátásokról 
szóló rendeletbe. Kovács Lászlóné irodavezető 
elmondta: a lakhatási támogatás esetében ezzel 
újra 1000 család veheti igénybe ezt a segítséget, 
a hulladékszállítási díjkedvezményben részesü-
lők száma pedig másfélszeresére nőhet.

Az önkormányzat képviselő-testülete ren de-
letben határozta meg a helyi népszavazás kez-
deményezéséhez szükséges választópolgárok 
számát. Az elfogadott szabályozás szerint ha a 
helyi népszavazást a berettyóújfalui választó-
polgárok 20 %-a kezdeményezi, a képviselő-
testület köteles kiírni a népszavazást. 

A pénzügyi bizottság véleményének megfe-
lelően 230 ezer forintos vissza nem térítendő 

támogatás nyújtásáról döntött 
az önkormányzat a berettyó-
újfalui mentőállomás részére 
égési kötszerek, illetve égési 
táska vásárlására.

A képviselő testületi ülésen felvetődött, hogy 
minél hamarabb meg kell kezdeni az útalapok 
javítását. Ezzel kapcsolatban elhangzott: a jö-
vőben a képviselők és a városfejlesztési iroda 
egy közös munkacsoportban vizsgálja meg a 
felújítandó utak körét és egy fontossági sorren-
det is felállít, illetve szakemberek bevonásával 
több lehetőséget is megvizsgál a minél tartó-
sabb javításra.

K.Zs.

Muraközi István: stabilitás 
és gyarapodás
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ÖNKORMÁNYZAT

A stabilitás és 
a gyarapodás 
költségvetése 
lehet az idei.

A költségvetésben meglé-
vő tartalékok meghalad-
ják a 90 millió forintot.

Önkormányzati tájékoztató: Pályázati felhívás kóbor ebek befogására
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Kép 
viselőtestülete az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: 
Ávt.) 48/A. § (3), valamint az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI. tv. (to-
vábbiakban Éltv) 19.§. (1)(2) bekezdésében fog-
laltak ellátására pályázatot hirdet.
1./ pályázat kiíró neve, címe, telefonszáma és 
elektronikus címe
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 1719.
Sólya László városfejlesztési irodavezető
telefon: 54/505450/478, mobil 30/7477993 email: 
muszak@berettyoujfalu.hu
Mészáros Lajos 54/505449, 30/6769561 
meszaroslajos@berettyoujfalu.hu
2./pályázat  benyújtására jogosult: Az a gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szerve-
zet, amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosí-
tó feltételekkel, illetve hatósági engedélyekkel.

3./ pályázó feladata: Az Ávt. 48/A §. (3), és az Éltv. 
19.§ (1),(2) pontjában meghatározott önkormány-
zati feladatok ellátása, meghatározott időtartam-
ra (5.év) a település belterületén a kóbor ebek 
befogása, őrzése, végleges elhelyezése értékesítése 
vagy ártalmatlanná tétele, továbbá az emberre 
egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az 
állatállomány egészségét veszélyeztető betegség 
tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor 
ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos felada-
tok ellátása. 
4./ A pályázat benyújtásának helye és határideje: 
2016. április 29. péntek 14. óra.
4100 Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatal, 
Dózsa Gy. u. 1719. Városfejlesztési Iroda
5./ A pályázat formai és tartalmi követelményei: 
A pályázat során elsődlegesek az állatvédelmi 
szempontok, ezért  érvényes pályázatot az a ma-
gánszemély, gazdasági társaság, vagy más szerve-
zet nyújthat be amely kapcsolatban áll állatmen-
helyekkel, vagy a jogszabályban előírtak szerinti 

telephellyel rendelkezik.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani jel-
igével (pályázat a kóbor ebek befogására) Tartal-
maznia kell a tevékenység végzésére jogosító ható-
sági engedélyeket, a pályázó eddigi működésének 
(működési körzet, időtartam, felszereltség, műkö-
dési feltételek, eszköz és emberállomány stb.) rö-
vid ismertetését, referenciákat, a megpályázott te-
vékenységre vonatkozó árajánlatot. Amennyiben 
a pályázó nem tart fenn állat menhelyet, hanem 
szerződésben áll eggyel, mellékelje az állatmen-
hely működési engedélye, illetve az állatmenhely-
lyel kötött szerződés másolatát.
A pályázatnak tartalmaznia kell a tevékenység 
dokumentálásának módját.
Az árajánlatot költségelemekre bontva szüksé-
ges megadni.
6./ Elbírálási szempont
Az Önkormányzat az összességében legkedve-
zőbb ajánlatot fogadja el.

Közvilágítás hibabejelentés:  web: https://kozvilhiba.hu/  Telefon: 06-80-204-270
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Interjú az igazgatóval 
Február 1-én megalakult a Berettyó Kulturális 
Központ. Az elfogadott és egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirat részletesen magában 
foglalja az új költségvetési intézmény felada-
tait, intézményi egységeit. A 
város közművelődési és kultu-
rális feladatait érintő átszerve-
zés 2015 novemberében merült 
fel, akkor úgy fogalmazott a 
képviselő-testület előtt lévő 
előterjesztés, hogy a felszínes 
és részleges átalakítások helyett – mind a kö-
zösségi és szakmai, mind pedig a gazdasági 
szempontok figyelembe vételével – teljes körű 
átszervezés szükséges. A december közepén 
elfogadott önkormányzati határozat alapján a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ, a Biha-
ri Múzeum, a Sinka István Városi Könyvtár, 
a helyi médiaszolgáltatás (Berettyó TV, Bi-
hari Hírlap) a Makk Kálmán Mozi és a Tou-
rinform Iroda működtetését látja el a Berettyó 
Kulturális Központ. Interjú rovatunkban Kál-
lai Irénnel, az újonnan megalakult intézmény 
igazgatójával beszélgettünk az új struktúráról, 
terveiről és a jövőt érintő feladatokról.
A döntéstől számítva, másfél hónap alatt 
kellett kialakítani az új struktúrát, szemé-
lyi és intézményi kérdésekben döntéseket 
hozni. Hogyan sikerült ez az Ön véleménye 
szerint?
Sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy a lehető 
legzökkenőmentesebben történjen meg az átál-
lás. Úgy gondolom, a lakosság nem is vette ész-

re az átszervezést, hiszen minden egységünk 
folyamatosan működött, a művelődési házban 
is folytatódtak a programok és valamennyi in-
tézményünkben voltak már a magyar kultúra 
napja alkalmából események. A Bihari Hírlap 
február elején pedig már új formai elemekkel, 
új színvilággal és egy hasznos információkat 
tartalmazó városi falinaptárral jutott el a város 
lakosságához, több mint 6500 házhoz. A naptá-
ron már az intézmény különböző egységeinek 
logói és elérhetőségei megtalálhatók. 
Mi lesz a feladata a Berettyó Kulturális 
Központ igazgatásának? 

Az igazgatás lényegében két 
személyes, egy adminisztrá-
torral látjuk el ezt a feladatot, a 
Rendezvényház emeletén dol-
gozunk. Heti megbeszéléseken 
az egységvezetőkkel együtt  
összehangoljuk a városi prog-

ramokat, a pályázatainkban minden egység te-
vékenységére, illetve programjaira próbálunk 
forrásokat szerezni. A munkaügyi feladatok 
mellett pénzügyi feladataink is vannak. A je-
lenleg is futó projektek koordinálása mellett 
hamarosan újabb pályázatok várhatóak ezek 
menedzselése is feladata lesz az igazgatásnak.
Személyi létszámban és költségvetése tekin-
tetében milyen méretű a Berettyó Kulturális 
Központ? Kik azok, akik a szervezeti egysé-
geket szakmai vezetésükkel irányítják?
A Bihari Múzeum és Sinka Ist-
ván Városi Könyvtár 14 fővel 
működött január 31-ig. A jelen-
legi intézmény létszáma 28 fő, s 
természetesen a költségvetése is 
megduplázódott. A könyvtár ve-
zetője Lackó Györgyné feldolgozókönyvtáros 
maradt, a Bihari Múzeum vezetője Korompainé 
Mocsnik Marianna múzeumpedagógus lett, 
ő még alig egy éve került az intézménybe. 
Kogyilla Zsolt vezeti a Médiacsoport munká-

ját, hozzá tartozik a Berettyó Televízió és a Bi-
hari Hírlap. Lisztes Éva művelődésszervező ja-
nuár 1-től dolgozik a Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtárban, február 1-től pedig 
megbízást kapott a Nadányi Zoltán Művelődé-
si Ház vezetésére, hozzá tartozik a Makk Kál-
mán Mozi is, és az új intézményben általános 
helyettesem is. A Tourinform iroda a közvet-
len irányításom alá tartozik és két új munka-
társsal működik. Mocsnik Tamás irodavezető 
és Csordás Szilvia már meg is kapta első nagy 
feladatát: Berettyóújfalu ugyanis először vesz 
részt Budapesten, a Hungexpón megrendezett 
Utazás kiállításon. Ennek levezénylése az iro-
da munkája.
A megalakuláskor szó volt arról, hogy a 
szakmai, közösségi és a gazdasági szempon-
tok figyelembe vételével kell létrehozni az új 
központot. Ezek a szempontok érvényesül-
hetnek, jobbá válhate a város és az itt élők 
szempontjából a közművelődés és a kultu-
rális élet?
Véleményem szerint igen. Minden egységve-
zető szakmai önállóságot kapott, a szakmai 
alaptevékenységekben, a programok rendez-
vények szervezésében önállóan döntenek. Az 
összehangolás folyamán viszont nagy figyel-
met fordítunk arra, nehogy azonos célcsoport 
számára több intézményi egység is ugyanab-
ban az időben szervezzen programot. Az első 

hetek tanulsága szerint az egyes 
egységek jól működnek együtt, 
sok és sokféle programot szervez-
nek, melyek egymásra épülnek és 
a civil szervezetekkel közösen va-
lósulnak meg. Már közös pályáza-

tokat is adtunk be. A lehető leghatékonyabban 
folyik az üzemeltetés, a beszerzések és bízunk 
benne, hogy a gazdasági mutatók is bizonyíta-
ni fogják, hogy megérte az átszervezés.

K.Zs.

Megalakult a Berettyó 
Kulturális Központ

INTERJÚ

Sokan és sokat dolgoz-
tunk azon, hogy a le-
hető leg zökkenő mente
sebben történjen meg 
az átállás.

Az első hetek ta-
nulsága szerint az 
egyes egységek jól 
működnek együtt.

A Berettyóújfalui rendőrkapitányság február 
23án tartotta évértékelő értekezletét a kapi-
tányság tanács termében, melyen bemutatta a 
2015ben végzett munkát, és ismertette az ille-
tékességi terület közbiztonsági, közlekedési és 
bűnügyi helyzetét.  
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető egy jelen-
tős változással kezdte értékelőjét, mely nagyban 
befolyásolta a 2015-ös év munkáját, ugyanis év 
közepétől megnövelt működési területtel és la-
kosságszámmal dolgoztak. A tájékoztatón elhang-
zott, ez hét települést és majdcsak 30 ezer lakost 
jelent. A kapitányságvezető különösen jelentős 
eredményként könyvelte el, hogy a megnövelt 
illetékességi területtel együtt is csökkenés tapasz-
talható az ismertté vált bűncselekmények szá-
mában (2014:1391; 2015:1302). A nyomozások 
eredményessége 2015-ben 67,4% volt, amely 5 
%-kal magasabb, mint előző évben, 12,6 %-kal 
meghaladva az országos átlagot. A vagyon elleni 
bűncselekmények aránya is folyamatosan csök-
ken, ez a lopások és lakásbetörések számában is 
tetten érhető. Az adatok szerint a vagyon elleni 
erőszakos bűncselekményeken belül a rablások 

száma az elmúlt évben emelkedet, a nyomozás-
eredményesség viszont 100 %-os. A kiemelt bűn-
cselekmények kapcsán a berettyóújfalui rendőrök 
eredményessége 58,7 százalék, mely 20 százalék-
kal jobb az országos átlagtól. A közterületen el-
követett bűncselekmények (2014:275; 2015:314) 
száma emelkedett, amely a kapitányságvezető 
szerint legfőképp annak köszönhető, hogy térsé-
günkben a konfliktusokat testi erőszakkal rende-
zik, gyakran közterületen. A rendőrkapitányság 
rendészeti tevékenységét értékelve Tóth Ferenc 
kiemelte, hogy az elzárással sújtható szabálysérté-
sek kapcsán 2014-ben 590, míg 2015-ben 573 ügy 
indítására került sor. A tulajdon elleni szabálysér-
tések száma tovább csökkent (465-ről 427-re). 
A közlekedési területen 2014-hez képest nega-
tív tendencia mutatható ki, amelyre azonban a 
kapitányságvezető szerint a megnövekedtet ille-
tékességi terület mellett az ugyancsak növekvő 
határforgalom is adhat választ.  Az ártándi határ-
átkelő esetében a személygépjármű forgalom 700 
ezerrel növekedet, így meghaladta a 2 millió 300 
ezer gépkocsit. Összesen 124 személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési baleset történt, 15,4%-kal 
több mint tavaly, ezek legnagyobb része könnyű 

sérüléssel járó balesetek volt. Dr. Tóth Ferenc 
szerint ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt 
évben is gyakorlatilag a nap 24 órájában ellen-
őrizték a járművek sebességét, és az alacsonyabb 
sebesség miatt a súlyossági fok is alacsonyabb. 
A közlekedési balesetek okait vizsgálva megál-
lapítható, hogy a legtöbb eset (29%) a sebesség 
helytelen megválasztása miatt következett be, 
míg a második leggyakoribb baleseti ok (19%) az 
elsőbbségi szabályok megsértése volt. 
Dr. Tóth Ferenc köszönetét fejezte ki az állomány 
tagjainak a 2015. évben végzett tevékenységü-
kért, helytállásukért, valamint megköszönte a 
társszervek és az önkormányzatok együttműkö-
dését is.                                                          K.Zs

Évet értékelt a berettyóújfalui kapitányságvezető
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Felhívás

Hogyan tovább, MOK? Ezzel a címmel tar-
tott előadást a Magyar Orvosi Kamara el-
nöke a Gróf Tisza István Kórházban. Éger 
István a szakmai érdekképviselet jelenéről 
és a következő időszak tennivalóiról beszélt. 

Kóti Csaba a MOK helyi vezetője bevezetőjé-
ben azt mondta, nem csak a kamara, hanem az 
egészségügy is nehéz helyzetben van és az el-
múlt időszak intézkedési sem minden esetben 
sikeresek. Hozzátette: ezért is fontos a közös 
érdekképviselet és ezért is jó, hogy teljesen 
megtelt a Böszörményi Nagy Géza terem.
Az országjáró körútját Berettyóújfaluban kez-
dő Éger István két szóban foglalta össze a 
mai helyzetet: kilátás és kilátástalanság. Mint 
mondta fontos, hogy az orvosi kamara tagjaival 
találkozzon és párbeszédet folytassanak a több 
mint 40 ezer tagságú szervezetről.
A szakmai érdekképviselet vezetője úgy fogal-
mazott: bár intenzív tárgyalásokat folytatnak 
a kormányzattal, még mindig nem érezhető, 
hogy a nagypolitikai döntéshozatalban figye-
lembe veszik a kamarák, szakmai szervezetek 
véleményét. Azt mondta létszámhiány, újra-
termelődő adósságállomány, infrastrukturális 
problémák nehezítik a magyar egészségügy 

működését. Az orvosi kamara elnöke szerint 
az egészségügyre fordított összeg a GDP-hez 
mérten 2%-al kevesebb, mint a környező or-
szágokban. Ez évente 500 milliárd forintot is 
jelenthetne, melynek felét kellene bérre fordí-
tani, hogy legyen elég orvos és szakdolgozó és 
a minimum feltétel szabályait is be lehessen 
tartani. Az ágazatban meglévő adóság-újra-
termelődéssel kapcsolatban elmondta, nem a 
kórházvezetők hibája, hanem a költségvetési 
alutervezés.
Éger István az Orvosi Kamara előtt álló jelen-
tős feladatnak nevezte egy új generáció felállí-
tását, mert megyei és országos szinten is 3 év 
múlva lecserélődik a vezetőség.

K.Zs

A hátrányos helyzetű diákok felzárkózását se-
gítő Vodafone Digitális Iskola Program egyik 
támogatott iskolája a hencidai Fekete Borbá-
la Általános Iskola CsereErdő Tagiskolája 
volt, ahol 16 táblagépet adtak át február 3án. 

A mobilszolgáltató cég kezdeményezésének 
köszönhetően összesen 1200 darab táblagépet 
juttat el oktatási célú használatra, országszerte 
20 iskolába. „Nagy örömmel és köszönettel fo-
gadjuk a Vodafone kezdeményezését, amivel 
hozzájárul, hogy tanulóink a 21. századi kö-
vetelményeknek megfelelően minél korábban 
megismerjék az infokommunikációs eszközö-
ket és elsajátítsák a biztonságos internet hasz-
nálathoz szükséges ismereteket” - mondta az 
ünnepélye átadón a térség országgyűlési kép-
viselője, Dr. Vitányi István.
Suba János a vállalat kommunikációs igazga-
tója úgy fogalmazott, a program segítségével 
a diákoknak nagyobb esélyük lesz a továbbta-

nulásra és a későbbiekben a munkaerőpiacon 
való érvényesülésre.
A hencidai iskola még 2011-ben csatlakozott a 
Komplex Instrukciós Programhoz. A csoport-
módszer az egyéni fejlődést támogató oktatás 
megvalósítására vállalkozik a digitális eszkö-
zök alkalmazásával. Törökné Csörsz Csilla, a 
Fekete Borbála Általános Iskola igazgatója azt 
mondta, a digitális eszközök alkalmazásakor a 
tanulók motiváltabbak, lelkesebbek az oktatás 
hatékonysága pedig megnő. Az eszközöket 
egy olyan program keretén belül alkalmazzák, 
ahol több hangsúlyt tudnak fektetni a halmo-
zottan hátrányos helyzetű diákok fejlődésére.

K.Zs

Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési kép-
viselője sajtótájékoztatót tartott a helyi médi-
umok képviselői számára. A Fidesz - Magyar 
Polgári Szövetség képviselője a januártól élet-
be lépő intézkedések között az adócsökkentést, 
az otthonteremtést, a bürokrácia-csökkentést és 
a bérek növekedését emelte ki, amelyek jelen-
tősen segítik a magyar családok mindennapi 
életét. Úgy fogalmazott, 2016 mindenekelőtt 
az adócsökkentés éve lesz, mert csökken a 
személyi jövedelemadó és bővülnek a családi 
adókedvezmények. Emellett elindul a kormány 
új otthonteremtési programja, béremelésekre 
kerül sor és új lendületet kap a bürokráciacsök-
kentés. Olyan intézkedések ezek, amelyeknek 
köszönhetően minden magyar ember tehet egy 
lépést előre a saját életében, és amelyek azt bi-
zonyítják, hogy a magyar reformok működnek.
A képviselő az adócsökkentések között sorolta 
az SZJA 15%-ra mérséklését, illetve a sertéshús 
általános forgalmi adójának 5%-ra csökkenté-
sét. A családosok számára is számos kedvez-
mény vehető igénybe ebben az évben. Január 
1-től a jelenlegi 10.000-ről 12.500 forintra nő 
a kétgyermekes családok gyermekenkénti adó-
kedvezménye, még kedvezőbb feltételekkel 
igényelhető a CSOK. Az országgyűlési képvi-
selő kiemelte, hogy több igazolvány elkészítése 
ingyenes lesz, és számos illetéket is eltörölt a 
kormányzat. Elhangzott: a bérek tekintetében is 
emelkedés várható, 111 ezer forintra nő a mini-
málbér, a garantált bérminimum összege pedig 
bruttó 129 ezer forintra növekszik. 

Hogyan tovább? – Az orvosi
kamara elnöke Berettyóújfaluban

Táblagépek az egyenlő esélyekért

Sajtótájékoztató a 
magyar reformokról
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját, barátait

2016. március 15én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepségekre.

10 óra: Ünnepi szentmise a református templomban
11 óra: Megemlékezés a Népligeti kopjafánál

Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgármester

„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!” címmel
a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi 

Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola ünnepi műsora

Közreműködik az Ifjúsági Fúvószenekar,
vezényel: Hegedűs Imre karmester

Berettyóújfalu Város 1/2009. (I. 30.) számú rendelete szól az Önkormány-
zat Képviselő-testülete által alapított kitüntetések odaítéléséről. A rendelet 
értelmében 2016-ban a Város napja alkalmából a következő kitüntetések 
adományozására van lehetőség:
Báthory Gábordíj, Fehér Istvánnédíj, Kabos Endredíj, Fráter Lász-
lódíj, Csorba Györgydíj kitüntetések, illetve Berettyóújfalu város jó 
tanulója – jó sportolója cím
Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli javaslataikat indoklással, 
2016. április 15-ig beérkezően szíveskedjenek benyújtani Muraközi István 
polgármester címére, illetve e-mailben a murakoziistvan@berettyoujfalu.hu 
címre. A kitüntetésekre történő javaslattétellel kapcsolatos további részlete-
ket megtalálják a www.berettyoujfalu.hu oldal Helyi hírek rovatában.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Tájékozató
Mozgáskorlátozottak HajdúBihar Megyei Egyesülete tájé-
koztatja tagjait az alábbiakról:
Minden páros héten, hétfői napokon, fogadó órákon várjuk 
tagjainkat és az érdeklődő mozgássérülteket:

8:0010:00 között Berettyóújfaluban a PIREHAB  irodá-
jában,
10:3012:00 között a CsigaHáz Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben, Berettyóújfalu Puskin út 10.

A hét további munkanapjain 7:3015:30 között a 0620
6217383 telefonszámon érhető el Fejes Antalné, az egye-
sület helyi ügyintézője.
Ez úton szeretnénk értesíteni tagjainkat, és minden érintett 
súlyosan mozgássérült személyt, hogy 2016. január 1től 
változások történtek a Lakás Akadálymentesítési Támoga-
tás jogszabályában. Ezentúl 10 évente újra lehet igényelni, 
és a 150.000 Ft helyett maximum 300.000 Ft vissza nem tér-
intendő támogatás vehető igénybe. A Lakás Akadálymen-
tesítési Támogatás kérelmével az OTP Bankot kell megke-
resni. Bővebb felvilágosítást a fenti időben és helyeken, az 
egyesület fogadó óráin kérhetnek az érdeklődők.

Fejes Antalné
Mozgáskorlátozottak Hajdú-bihar Megyei Egyesületének 

ügyfél tájékoztatója, helyi csoportvezetője

Nyílt napok a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsődében

Tisztelt Szülők! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsődében a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozóan az óvodai beirat-
kozás rendje az alábbiak szerint került meg-
határozásra.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján törté-
nik. Az óvodába a gyermek harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen la-
kóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthe-
tő. Három éves kortól kötelező az óvodai ne-
velésben való részvétel. A gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától (2016. szeptember 1.) legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a 
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el. A szülő kérelmére a 
jegyző - az óvodavezető, valamint a védő-
nő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakö-
telezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját kö-
vető tizenöt napon belül írásban értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. április 202122. (szerda, csütörtök, 
péntek), 8.0016.00 óráig
Az óvodai beiratkozás helye:
Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde székhelyén (cím: 4100 Berettyóúj-
falu, Radnóti u. 2., tel.: 54/402194)
Gálné Tóth Klára intézményvezetőnél 
lehet.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, doku-
mentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványa.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
felvételét is biztosítja, valamint magyar nyel-
vű nemzetiségi nevelést is folytat a nevelési 
programja alapján a Rákóczi Tagóvodában 
(4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.).
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az 
óvodába történő felvételt is.
Az intézményvezető az óvodai felvétel tár-
gyában hozott döntést 2016. május 13-ig 
postai úton küldi meg az érintettek részére.            
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratko-
zás napján kéri, elektronikus úton értesítést 
kap a gyermeke óvodai felvételével kapcso-
latban hozott döntésről. Az óvoda köteles az 
óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye 
(ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti 
körzet tagóvodájában, körzeten kívül a sza-
bad férőhelyek esetében van lehetőség a kért 

tagóvodába való felvételre. A szülő az óvo-
dai felvétel tárgyában hozott döntés kézhez-
vételét követő 15 napon belül Berettyóújfalu 
Város Jegyzőjének címzett, de a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, 
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jog-
orvoslati kérelmet terjeszthet elő.
Az óvodai felvételi körzeteket megtekinthe-
tik a www.berettyoujfalu.hu oldalon.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde szeretettel várja 
az alábbi időpontokban a leendő bölcsődéseket 
és óvodásokat szüleikkel együtt a „Bölcsőde
kóstolgató” és „Óvodanyitogató” keretében 
megrendezett nyílt napokra. 

A hozzánk látogatók betekintést nyerhetnek intézményünk életé-
be, mindennapjaiba. A szülők, gyermekek megismerkedhetnek a 
kisgyermeknevelőkkel, óvó nénikkel.

Gálné Tóth Klára intézményvezető

Közlemény óvodai beiratkozással kapcsolatban

OKTATÁS, NEVELÉS

Székhely Óvoda Berettyóújfalu,
 Radnóti u. 2.
Eszterlánc Tagóvoda Berettyóújfalu,
	 Vass	Jenő	u.8.	
Rákóczi Tagóvoda Berettyóújfalu, március 23.-24.
 Rákóczi u.25. 930-1130

Gyermekkert Tagóvoda Berettyóújfalu,
 Puskin u. 106. 
Széchenyi Tagóvoda Berettyóújfalu,
 Széchenyi u.4-6. 
Bölcsőde Berettyóújfalu, március 21.-25.
 József Attila u.25. 930-1130

Szórakozz és Tegyél jót! - Ezzel a címmel, 
február 20-án este mutatta be a berettyóújfalui 
Punch Divat tavaszi kollekcióját a kultúrház 
színháztermében. A cím egyben a rendezvény 
küldetését is találóan összefoglalta, hiszen a 
teltház előtt megtartott divatbemutató és a Pi-
ruett Táncstúdió műsorszámai igazán kellemes 
szórakozást és kikapcsolódást jelentettek a 
résztvevők számára. A színpadi programokat 
Éden Apolka tette teljessé. A rendezvény másik 
fontos célja karitatív jellegű volt. Az este teljes 
bevételét a Gróf Tisza István Kórház gyermek-
osztályának ajánlották fel a szervezők. 

Rövid hírek
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A hajdani berettyóújfalui gyors és 
gépíró iskola alapító igazgatójára, Sza-
bó Ferencre emlékeztek születésének 
105ik évfordulóján az Arany János 
Gimnáziumban. 
A szervező ezúttal is a Szabó Ferenc Alapít-
vány volt. A névadó életpályáját, hivatását 
az iskoláért nyújtott önzetlen munkáját egy-

kori tanítványa, az iskolát 26 évig vezető, 
Szőke Albertné szavaiból ismerhették meg.
Kosztolányi Dezső – Gépírókisasszony 
című versének sorai után az aulában találha-
tó emléktábla koszorúzása, majd a szakmai 
tárgyak versenyének eredményhirdetése 
következett.
A Szabó Ferenc Alapítvány összesen már 
kb. 2800 diák számára szervezett tanulmá-
nyi, illetve szakmai versenyeket, közülük 
650-en kaptak jutalmat, könyvet, támoga-
tást vagy nyelvvizsgadíj hozzájárulást. Az 
alapítvány jóvoltából szakmai kirándulá-
sokra is sor került: a Parlamenti Gyors-

íróirodába, különböző múzeumokba, az 
Országos Levéltárba, vállalkozásokhoz, a 
Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjá-
ba vitték el a tanulókat.

TUDÁSTÁR - szabadegyetem mindenkinek címmel előadássorozatot indított a Bihari Múzeum 
Biharország történelmének, irodalmi és néprajzi értékeinek, a magyar kultúrtörténet emlékeinek 
megismerésére.
Első alkalommal Esztár község volt a vendégünk, amelynek múlt századi hétköznapjaiba ol-
vashattunk bele Csarkó Imre: Szemelvények Esztár XX. századi történelméből című könyvé-
nek bemutatóján. Az esztári Falukutató csoport kezdeményezésére indult hatalmas és rendkívül 
értékes gyűjtőmunka előzményeit mutatta be „Múltunk pillérein a jövőbe” gondolat jegyében 
Szécsi Tamás Polgármester úr. Képet kaphattunk a település jelenéről és terveiről, hangsúlyozva 

a múlt emlékeinek, értékeinek tiszteletét, amelynek egyik 
mérföldköve az Esztár után most a Bihari Múzeumban be-
mutatásra került történelmi „olvasókönyv”. 
A Szabadegyetem következő vetített képes előadására már-
cius 10-én 15 órakor kerül sor: Tárgyak – dokumentumok 
– emlékmorzsák a ’48-as szabadságharc idejéből címmel. 
Előadó: Korompai Balázs történész (Déri Múzeum – Deb-
recen) Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Bihari Múzeum Mint(a) nagymamánál 
és a Szemelvények a leventemozgalom 
történetéből című vándorkiállításai Ko-
mádiból ezúttal Nagyrábéra érkeztek. A 
kiállításoknak különös apropót adott az a 
tény, hogy a Jakab Vilma bihartordai há-
ziasszony 1939-1953 közötti kalendáriumi 
feljegyzései alapján készült vándorkiállítás 
most Jakab Vilma édesapjának szülőfalu-
jában: Nagyrábén vendégeskedik. A 2016. 
február 25-én a Kossuth Lajos Művelődési 
Ház és Könyvtár nagytermében nyílt kiál-
lítások tablók és használati tárgyak segít-
ségével bepillantást engednek a ’30-40-es 
évek bihari életének mindennapjaiba és a 
Jakab Vilma testvérbátyjának életét is át-
szövő leventemozgalom bihari történeté-
be. A megnyitón a Bakonszegi Táncoslábú 
Nagyik hangulatos műsora teremtett kü-
lönleges légkört ehhez az időutazáshoz. A 
kiállítás 2016. március 18-ig várja a láto-
gatókat Nagyrábén. 

Újra csoportos kiállítás helyszíne volt 
a Szent István téri Mozi Galéria, ahol 
három helyi amatőr alkotó, Huszárné 
Veres Emma, Dr. Kiss Kálmán és Tol-
vaj Józsefné festményeiből nyílt tárlat 
február 18án. 

A Biharországi Esték keretében megrende-
zett ünnepi megnyitóra sokan ellátogattak 
a Makk Kálmán Mozi emeletére. Lisztes 
Éva a Nadányi Zoltán Művelődési Ház ve-
zetője köszöntötte az érdeklődőket, majd 
Kocsis Csaba népművelő mutatta be az est 
kiállítóit. Huszárné Veres Emma városunk 
szülötte. A rajzolás a festés már gyerekkorá-

ban is érdekelte, újságokat cserélt festékre, 
és vászonra, hogy tudjon festeni.  Az élet 
más területre terelte, így felhagyott a hob-
bijával, de 2009-ben jött el az a nap, ami-
kor újra ecsetet vett a kezébe és tudta, hogy 
ez hiányzik az életéből. Sokat köszönhet 
Nagy Krisztián Festőművésznek, mesteré-
nek. Tolvaj Józsefné Körösnagyharsányban 
született, de sok helyen negfordult az életé-
ben. 2006-os nyugdíjba vonulása óta rend-
szeresen fest, a műterme egy garázs ahol 
sorjáznak a tájképek, csendéletek. Minden 
alkotása magában hordoz egy darabot ma-
gából, az életéből az érzéseiből. Dr. Kiss 
Kálmán szerint a szépérzet utáni vágy és 
annak megosztása környezetünkkel olyan 
emberi tulajdonság, mely további alkotásra, 
önkifejezésre sarkallja az erre hivatottakat 
és a kellő adottsággal rendelkezőket.  Az 
önzetlen szeretet és a jó szándék az, ami 
művészetének megosztásával motiválja a 
művészt. A megnyitót színesítette Papp Im-
réné nagyrábéi népdalénekes dalcsokrai.

Emlékünnepség a névadó 
tiszteletére

Hármas kiállítás a Mozi Galériában

Esztári falukutatók a Bihari Múzeumban Jakab Vilma visszatért
édesapja szülőfalujába
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A magyar filmtörténet klasszikussá vált 
vígjátékából született színpadi remekmű-
vet, a Hippolyt a lakáj-t láthatta Berettyó-
újfalu lelkes színházlátogató közönsége a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház színház-
termében még tavaly október 19-én. 
A színházszerető közönség nagy örömére 
ebben az évben is folytatódtak a színházi 
előadások február és március hónapban. 
A második előadás alkalmával a SZERE-
LEM, Ó! című vígjátékon kacaghatott és 
gondolkodhatott is egyben a nagyszámú 
nézőközönség. Az író Murray Joseph 
Schisgal darabja az elmúlt évtizedekben 
bejárta a világ színpadait, ma már az ame-
rikai drámairodalom legkiválóbbjai közé 
emelkedett. A Szerelem, ó! egy Woody 

Allen világát idéző szatirikus vígjáték, 
ami igazán illett a két férfi főszereplőhöz, 
Hajdu Steve-hez és Magyar Attilához.
Március 7-én Camoletti a bohózat és víg-
játékok nagymesterének Félrelépni Tilos! 
vígjátéka nyújtott kétórányi felhőtlen 
szórakozást. Ezalatt  Párizsba, a hetve-
nes évek boldog, színes nyüzsgésében 
érezhették magukat a nézők véletlen és 
szándékos félreértések, egy kis kaland, 
helyzetkomikum, és egyetlen térben meg-
elevenedett pörgős történet jóvoltából.
A Színházi estéket a következő évadban is 
folytatni fogjuk, ősszel újra nagy szeretet-
tel és újabb darabokkal várjuk a színház 
szerelmeseit a Nadányi Zoltán Művelődé-
si Ház színháztermében.

KULTÚRA

Bevallom, mikor először felkértem Kari 
Sándor operatőrt, hogy ossza meg velünk a 
filmjeit, nem gondoltam volna, hogy ilyen 
érdeklődés fogja övezni ezeket az esteket. 
Most is a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
nagytermére volt szükség, hogy elférjünk. 
Seres Katalin, az est háziasszonya  köszön-
tötte a megjelenteket, aki  Balázs László 
unitárius püspök fohászát olvasta fel.
A vetítés Erdély kapujától, a Király-hágó-
tól indult, felelevenítve a Fekete-tói vásár 
hangulatát. Bánffyhunyadon Kusztos Tibor 
református lelkipásztor beszélt lebilincse-
lően a templom történetéről, híres relik-
viáikról, majd a kalotaszegi hímzésben is 
gyönyörködhettünk. Körösfő után Kolozs-
vár nevezetességei következtek, Mátyás 

király szülőháza és a főtéren álló híres lo-
vas szobra, a híres református kollégium, a 
Farkas utcai református templom és a Szent 
Mihály templom. Marosvásárhelyen a Kul-
túrpalotát, Parajdon a sóbánya látnivalói 
tárult elénk. Korondon Páll Antal munkás-
ságát özvegye, Rózsika méltatta a fazekas 
emlékházban. A Vármezőn a pisztrángte-
nyésztés mindennapjaiba pillanthattunk 
bele. Szovátán pedig a sós vizéről híres 
Medve-tavat csodálhattuk meg. A Békás 
szoros felejthetetlen szikláit hűen tükrözték 
a film emlékezetes képei. A Gyilkos-tó és 
a Szent Anna-tó legendái is elhangzottak.  
Nyergestetőn az 1848-49-es szabadság-
harc székely áldozatainak emlékművénél 
láthattuk a berettyóújfaluiak kopjafáját is. 
Agyagfalván megtekinthettük a híres szo-

borcsoportot, majd Petőfi Sándor halálának 
helyszínét, Fehéregyházát is felkereshet-
tük. Segesvár jellegzetes szász városa Er-
délynek. Várában, óratornyát, hangulatos 
utcaképei arra ösztönzik az embert, hogy 
ne csak filmen nézze, ha teheti látogasson 
el. Végül a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet 
Gimnáziumának bemutatása után a Székely 
Himnusszal ért véget a vetítés.

Kocsis Csaba

Királyhágótól a Gyimesekig
7

Az idei tanévben is megrendezésre 
került a HangJátékZene Ismeret-
terjesztő élménykoncertek a Debrece-
ni Egyetem Zeneművészeti Karának 
közreműködésével. Három hangverse-
nyen vehették részt az érdeklők, me-
lyek magával ragadó, különleges él-
ményt nyújtottak mind a gyerekek, 
mind a kísérőik számára.

Az első alkalommal Mesélő muzsika cím-
mel Maurice Ravel: Lúdanyó meséi és 
Ránki György: Lúdapó meséi varázsolták 
el a hallgatóságot. A hangverseny a szim-
fonikus zenekari hangszerek bemutatása 
mellett a zene kifejezőerejét, történet meg-
jelenítését a gyermekek számára érthető és 
élményszerű módon mutatták be.

A második hangversenyen népdalokkal 
szárnyalhatott a közönség a Canticum 
Novum Kamarakórus segítségével. A nép-
dalok archaikus megszólaltatása után a 
klasszikus zenei feldolgozások hangoztak 
el. A népi énekes segítségével a gyermekek 
hallás utáni tanulás után a kórus tagjaival 
adták elő Kodály Köszöntő című művét, 
hozzájárulva a magyar népi hagyomány-
hoz hű születésnapi köszöntés népszerűsí-
téséhez.      
A harmadik koncerten egy zenés száguldás 
következett a Zenevonaton a SONUS Ütő-
hangszeres együttessel. Az ütőhangszerek 
látványa és hangzása minden korosztály 
számára mindig nagy élményt okoz. A 
zenevonatra felszállva különböző tájak, 
különböző hangszerek bemutatása mellett 

különböző stílusú zenéket szólaltattak meg 
az ütő együttes tagjai. 
A hangversenyen résztvevők közvetlenül 
is felejthetetlen zenei élményben és hatás-
ban részesültek, aminek eredményeként 
nyitottabbak, érdeklődőbbek lettek a ko-
molyzene és a klasszikus hangszerek iránt.

Ismeretterjesztő élménykoncertek a Nadányi Zoltán 
Művelődési Házban

Színházi esték 

Február 26án este tartotta meg a Zeneis-
kola hagyományos Tanári Hangversenyét 
a Járási Hivatal Fráter László termében. 
A teltházas koncerten Muraközi István 
polgármester köszöntőjét követően 9 da-
rabot hallhattak a zenekedvelők, köztük a 
tanári kórus produkcióját is.

Rövid hírek
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KULTÚRA, AKTUÁLIS

Már évek óta minden hónap harma-
dik szombatján szélesre tárja kapuit a 
múzeum, s ezeken a napokon az ingye-
nes múzeumlátogatás mellett családi 
programokkal várjuk a látogatókat.

2016-ban új kezdeményezést indított útjára 
a Bihari Múzeum: az időszaki kiállítások-
hoz kapcsolódóan tematikus programokkal 
készülünk. Január – februárban Berde Sán-
dor Viseletek viselői kiállásának fotói se-
gítségével képzeletben a pásztorok között 
jártunk. Gencsi Zoltán Hortobágy alpol-
gármesterének előadása Megmaradásunk 
jelképe a magyar szürke, Kisikán Tibor 
szaruműves, Juhász Imre és Nagy Zsolt 
bőrművesek kézműves bemutatói, a Hor-
tobágyi Pusztai Állatpark bemutatkozása 
mind a pusztai élet megismerését segítet-
ték.

2016. március 3-án nyílt kiállításunk a Frá-
ter László teremben, amely a neves építész, 
Ybl Miklós által tervezett épületeket mu-
tatja be. Március 19-én, Szent Józsefnek, 
az ácsok és asztalosok védőszentjének 
napján, szeretettel várunk minden kíván-
csi érdeklődőt családi délutánunkra ezút-
tal nem a múzeumba, hanem a Kossuth u. 
6. szám alatti Fráter László – terembe 14 
órára. A programról tájékozódjanak a mú-
zeum honlapján: www.biharimuzeum.hu 
vagy kövessenek minket a facebookon. 

Az 1993-ban alakult Berettyóújfalui Kisállattenyésztők Egyesü-
lete idén is megtartotta a több mint 20 éves múltra visszatekintő 
hagyományos éves kiállítással egybekötött versenyét. A kultúr-
ház nagytermében a legszebb galambokat mutatták be a helyie-
ken kívül a térségből érkezett egyesületek tagjai. A szakértő zsű-
ri standard alapján bírálta a madarakat, jó, és kiváló minősítést 
és pontokat adva a tollas kétlábúaknak, amelyeket a csőrhegytől 
a farokvégig megvizsgálnak. A különdíjak mellett számos elis-
merés is gazdára talált, több tucat díjat osztottak ki a tenyésztők 
között. A mostani alkalmon 17 győztest hirdettek négy egyesület 
32 tenyésztője között, akik összesen 221 galambot állítottak ki.

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfo-
gadott határozata minden év február 25-ét 
a kommunizmus áldozatainak emléknap-
jává nyilvánította, arra emlékezve, hogy 
1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a 
Független Kisgazdapárt főtitkárát a meg-
szálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul 
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, 
ahol nyolc évet töltött fogságban. A városi 
megemlékezésen „Egy nép kiáltott” című 
színpadi művet láthatták a Kiss Stúdió 

Színház művészeinek, Kiss Törék Ildikó és 
Varga Vilmos előadásában. Az emlékezés 
a népligeti ’56-os kopjafánál gyertyagyúj-
tással ért véget.

Összességében több mint 3000 kötet könyv 
érkezett 2016. februárjában a Bihari Múze-
umba. 
Dr. Barcsay László, városunk díszpolgá-
ra végrendeleti úton, jelentős, 2500 kötetet 
meghaladó könyv és folyóirat gyűjteményét 
adományozta az intézménynek. Ezek között 
igazi ritkaságok is szerepelnek, az 1880-as 
évektől, a két világháború közötti korszakon 
át, egészen XXI. századi könyvekig. 
Prof. Ujváry Zoltán, a Debreceni Egyetem 

néprajz tanszékének professzora pedig több 
mint 300 kötetet adományozott a Múzeum-
nak, melyet ezúton is hálásan köszönünk. E 
könyvek főként néprajzi témájúak, közöttük 
felellhető több dedikált példány is.
A kötetek, leltárba vétel után a Bihari Múze-
um könyvtárába kerülnek elhelyezésre, me-
lyek előzetes bejelentkezést követően állnak 
a kutatók rendelkezésére.

Csarkó Imre

eMagyarország Pont 
Berettyószentmártonban
A Sinka István Városi Könyvtár Infor-
mációs Központja, a Net-kuckó a Puskin 
utca 48. szám alatt márciustól új névvel 
és módosult nyitvatartási renddel várja 
a betérő lakosokat. Az eMagyarország 
Centrum tagjaihoz csatlakozva 
eMagyarország Pontként számos olyan 
lehetőséget biztosít minden betérő szá-
mára, melyek az információs társada-
lomban való boldoguláshoz manapság 
elengedhetetlenek. Az eTanácsadó kol-
léga készséggel áll rendelkezésre az 
elektronikus ügyintézésben, pályázati 
lehetőségek felkutatásában, pályáza-
ti anyagok letöltésében, valamint azok 
benyújtásában, közhasznú információk 
keresésében. A számítógép, az internet 
használatában kevésbé jártas vendégek-
nek sem kell csüggedniük. A helyszí-
nen történő segítségnyújtás során, igény 
esetén foglalkozásokon elsajátíthatják a 
szükséges ismereteket, csatlakozva ezál-
tal a digitális írástudók táborába. Az iro-
datechnikai szolgáltatások köre (fény-
másolás, nyomtatás, fax, szkennelés) 
változatlan.

Lackó Dénes eTanácsadó

A Bihari Múzeum családi napjai

A legszebb galambot keresték

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

Több ezer kötettel gyarapodott a Bihari 
Múzeum könyvtára
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AKTUÁLIS

A KLIK berettyóújfalui tanker-
ületének kihelyezett értekezle-
tének adott helyszínt a Berettyó 
Kulturális Központ meghívására 
a Bihari Múzeum, melyen 18 te-
lepülés 14 iskoláját képviselték a 
jelen levő intézmény és tagintéz-
mény vezetők. 

Kapornai Judit a tankerület igazga-
tójának kérésére az előző évi sikeres 
programok tapasztalatai alapján, a 
tanév második félévének kezdésekor 
kérte fel a Berettyó Kulturális Köz-
pontot, hogy nyújtson tájékoztatás az 
átalakulásról valamint az iskolákat, a 
pedagógusokat és a diákokat is érin-
tő új programokról, lehetőségekről. 
Először a házigazda, a Bihari Múze-
um vezetője, Korompainé Mocsnik 
Marianna, szólt részletesebben a mú-
zeumi programokról, pályázatokról 
és a múzeumpedagógiai kínálatról. 
Külön felhívta a figyelmet arra, hogy 
a múzeum kihelyezett programokat is 
vállal a vidéki iskolákban, amelyek 
eddig is nagyon sikeresek voltak. Ki-
hangsúlyozta azt is, hogy a gyerekek 
számára különlegesebb élményt je-
lent, ha a csoportok be tudnak utaz-
ni Berettyóújfaluba, és a kiállításban 
tudnak részt venni a foglalkozásokon. 
A Sinka István Városi Könyvtár ve-
zetője, Lackó Györgyné, a könyvtári 

programokról, szakkörökről, többek 
között az újonnan indult sakkszakkör-
ről és a nyári olvasótáborról is beszélt. 
Végül, Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház vezetője, akinek az 
irányítása alá tartozik a Makk Kálmán 
Mozi is, szólt a mozi és a művelődé-
si ház adta lehetőségekről, a tervezett 
programokról, a  mozi és hangverseny 
bérletekről, a Nagyváraddal közösen 
szerveződő KI-MIT-TUD?-ról. Tájé-
koztatta a megjelenteket arról is, hogy 
a Kogyilla Zsolt vezette, médiacso-
port székhelye és elérhetőségei nem 
változtak, a Bihari Hírlap és a Berety-
tyó TV is várja a híreket, informáci-
ókat az iskoláktól. Mindhárom egy-
ségvezető hangsúlyozta, hogy várják 
a gyerekeket a nyári táborokba is. Az 
Erzsébet táborok befejezését követőn 
az intézmény egységei úgy szervezik 
szakmai táboraikat, az olvasótábort, 
az idén 40 éves honismereti tábort, az 
első alkalommal megrendezésre kerü-
lő Szent István tábort és a művelődési 
ház táborát, hogy a diákok július kö-
zepétől augusztus közepéig is haszno-
san tölthessék a nyári szünidőt. 
A bemutatkozó előadások után foly-
tatódott immár zárt körben az igaz-
gatói értekezlet. Bízunk benne, hogy 
ezután is minden tanévben sikerül 
kihelyezett ülésen vendégül látni az 
iskolaigazgatókat a Berettyó Kulturá-
lis Központ valamelyik egységében, 
ahol első kézből tájékoztathatjuk az 
iskolaigazgatókat a legfrissebb aján-
latainkról ezzel is elmélyítve a két 
intézményi hálózat minél szorosabb 
együttműködését.

Kállai Irén igazgató
Berettyó Kulturális Központ

Kihelyezett Járási Tankerületi
igazgatói értekezlet a Bihari
Múzeum nagytermében

A Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép ma-
gyar beszéd” verseny térségi fordulóját tar-
tottak felső tagozatos tanulók számára, feb-
ruár 3-án a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
Erdélyi Gábor termében. A városban sokéves 
hagyományra visszatekintő Kazinczy ver-
seny célja, az anyanyelvre nevelés és a be-
szédkultúra javítása. A versenyfeladat ebben 
az évben is egy szabadon választott és egy 

kötelező szöveg értő és értető felolvasása 
volt. A zsűri elnöke Tollas Erzsébet nyugal-
mazott pedagógus, tagjai Hevesi Gyula az 
Arany János Gimnázium intézményvezető-
helyettese és Kogyilla Zsolt a Berettyó Kul-
turális Központ Médiacsoportjának vezetője 
volt. Az értékelés főbb szempontjai a jó szö-
vegértés és szöveghűség, a megfelelő tolmá-
csolás, hangsúlyozás és beszédtempó. 

A nyertes ebben az évben, aki a Kisújszállási 
területi döntőben képviseli városunkat Ádám 
Veronika, a Széchenyi Tagiskola 7. osztályos 
tanulója lett.

Szép magyar beszéd – a Kazinczy 
verseny térségi fordulója

Sárkány az almafán
A könyvtár szolgáltatásait és az olvasást népszerűsítő alkal-
mak között kiemelt helyen szerepel a könyvtárbemutató fog-
lalkozások szervezése a gyerekek számára.
A berettyóújfalui óvodák nagycsoportosai és a helyi általá-
nos iskolák első osztályosai február közepétől minden évben 
ellátogatnak a Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tárába, ahol megismerkednek a kölcsönző térben található 
mesekönyvekkel, gyermekversekkel, valamint az ismeret-
közlő, ún. „tudós” vagy „okosító” könyvekkel; gyermekfo-
lyóiratokkal, diafilmekkel, hanglemezekkel. A könyvtár be-
barangolása során az olvasóteremben megnézik a könyvtár 
legnagyobb, legkisebb és legrégibb könyvét, majd az isko-
lások az őrjegy használatát elsajátítva nézegethetnek köny-
veket, gyermekfolyóiratokat. Az óvodások pedig a kezükbe 
adott könyveket lapozgathatják. A foglalkozások második 
része a mesehallgatás, melyet az óvodásoknál játék követ. 
Ezalatt legyőzhetik a hétfejű sárkányt. Az iskolások valami-
lyen kézműves technikával elkészítik az egyik meseszerep-
lőt. Legutóbb pillangó könyvjelzőt vihettek haza boldogan. 
A foglalkozások megvalósításában nagy segítséget jelent 
számunkra a Nemzeti Művelődési Intézet és a közfoglalkoz-
tatási program dolgozóinak munkája.
Nagyon örülünk, hogy a könyvtárbemutató foglalkozás után 
a pedagógusok rendszeresen hozzák az osztályokat csopor-
tos kölcsönzésre. A helyi általános iskolák egyre több alsó ta-
gozatban tanító pedagógusával sikerült jó munkakapcsolatot 
kialakítani, ezáltal együtt – az iskola és a gyermekkönyvtár - 
lehetővé tudjuk tenni, hogy 
azok a gyerekek is eljussa-
nak a könyvtárba és köl-
csönözhessenek, akiknek 
a szülei, nagyszülei  elfog-
laltságuk miatt nem tudják 
elkísérni őket. Az óvodások 
közül is sokan visszatérnek 
a gyermekkönyvtárba szü-
leikkel együtt.

Februárban a Diószegi Kis István Református Általános Is-
kola 3. osztályosai vettek részt könyvtárpedagógiai foglalko-
záson, ahol Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme c. olvas-
mányának rendhagyó összefoglalására került sor vetélkedő 
keretében. A nagyon kellemes hangulatban telt foglalkozás-
ról elégedetten távoztak a gyerekek és kísérőjük egyaránt.

Vezendiné Borbély Margit, gyermekkönyvtáros

Könyvtári események
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Énekmondó zenészek és együttesek jelentkezését várja a Parola Köz-
hasznú Egyesület és a Nadányi Zoltán Művelődési Ház.
A Bihari Dalpályázat idei témája a „bicikli”, a kész művek stílusa 
szabadon választható. 
A legjobb dalok előadói a berettyóújfalui Majálison bemutatkozhat-
nak a közönségnek, a pályázat nyertese pedig részt vehet dalával a 
2016-os Campus Fesztiválon.
A jelentkezéseket április 10-ig a 
kocsabi59@gmail.com címen 
e-mail-ben várják a jelentkező 
csapat nevével és elérhetőségeivel, 
valamint mp3 formátumú 
dalával együtt.
További információ: 06-30-747-7991

SPORT

Szép eredmények az országos bajnokságon
Sárospatakon rendezték február 21-én az Országos Kézilabda Gyer-
mekbajnokság rájátszásának 5. fordulóját. A BMSE U13 lány csapata 
ezúttal különleges kihívás elé állt, mivel a kézisek egyik kapusa sem 
tudott részt venni a bajnokságon, így a mezőnyjátékosoknak kellett ma-
gukra vállalni a hálóőri szerepet. A lányok két mérkőzést játszottak, 
a Nyírbátor ellen a berettyóújfalui juniorok védekezése kiemelkedő 
volt, remek 17 gólos győzelmet arattak a nyírségi riválissal szemben. 
A második játékban hajdú-bihari rangadóra került sor, a Téglás ellen 
léptek pályára a BMSE-sek. Zákány Kristóf edző a mérkőzésekről el-
mondta: „A védekezésünk kiemelkedő volt, támadásban néha a befeje-
zéssel támadtak gondok. Ennek ellenére nagyon szép 17 gólos győzel-
met arattunk, 27-10-re vertük meg a nyírségi riválisunkat. A második 
mérkőzésen tudtuk, hogy a Téglás nehezebb dió lesz, sokkal összesze-
dettebb gárda, mint az első ellenfelünk. A meccsen inkább a téglásiak 
játéka érvényesült, hosszú lefolyású támadásokkal próbáltak helyzetbe 
kerülni, ez nekünk kevésbé feküdt. Ennek ellenére így is végig vezet-
tük a meccset, és a második félidőben sikerült bebizonyítani, hogy mi 
vagyunk a jobbak. Néhány gyors indulással és jó ritmusváltással meg 
tudtuk zavarni ellenfelünk egyébként jól záró védelmét, így el tudtunk 
lépni olykor 4 gólra is tőlük. Végeredményben 2 góllal győztük le a 
Balázs Gergő által vezetett csapatot. 20-18-ra győztünk.
Minden nehézség ellenére sikerült megőriznünk a veretlenségünket, 
így a bajnokság felén túllépve továbbra is mi vezetjük a tabellát.”

Négy év után újra diákolimpiai sportág a sport-
mászás és 2020-ban a tokiói olimpia egyik 
újonc sportága lehet. A sportág népszerűsé-
gének növekedését bizonyítja, hogy a 2016. 
február 20-án megrendezett Falmászó Diák-
olimpia Országos Döntőjén több mint 300 
résztvevővel, kategóriánként és nemenként 
húsz 30 fős indulóval kellett számolnia a ver-
seny rendezőinek. A kitűnő szervezésnek és 
az útépítők leleményességének köszönhetően 
igazi mászó ünnep volt a rendezvény ahol pro-
fik és kevésbé profik egyaránt élményszerűen  
részesülhettek a függőleges világ különleges 
kihívásaiban. A berettyóújfalui sportmászást 

a városi döntő legjobbjai a Széchenyi István 
Tagintézmény és a József Attila Általános Is-
kola 14 tanulója képviselhette. A két selejtező 
út teljesítése után Széchenyi István Tagintéz-
mény hat versenyzője jutott a döntőbe, ahol 
kitűnő mászást produkálva a II. korcsoportos 
Molnár Tamás ezüstérmet szerzett. Szintén 
ebben a kategóriában Buti Bence ötödik, Si-
mon Máté hatodik, Fráter Janka pedig hetedik 
helyezést ért el. Figyelemre méltó teljesítmény 
nyújtott a III. korcsoportban negyedik helye-
zést elért Fráter Iván, és a IV. korcsoportos 
Horváth Szabolcs is, aki hetedik helyezéssel 
zárhatta a versenynapot. Gratulálunk, és kö-

szönjük a szülők segítségét, akik személygép-
kocsikkal utaztatták a résztvevőket a verseny 
budapesti színhelyére.

A tavalyi évhez hasonlóan idén újra beneveztük utánpótlás csapatain-
kat a régió egyik legrangosabb kézilabda tornájára, a Főnix kupára. A 
torna „nagyságát” mutatja, hogy olyan neves klubok csapataival kel-
lett a mieinknek felvenni a versenyt, mint a Debreceni SI, PLER, Sze-
ged, Győr, Békés, Orosháza vagy a Kisvárda. Így hát bedobtuk őket 
a mélyvízbe. Idén egy korosztályban (U10) két csapattal (lány-fiú) 
indultunk neki a 3 napos eseménysorozatnak. A szezon kezdete óta a 
lányok edzésmunkáját Kovács Ferenc, a fiúkét Varga Gábor irányítja. 
A játékosok többsége tagja volt a tavalyi szivacskézilabda csapatnak, 
de volt olyan is, aki 1 hónapja kezdett el ismerkedni ezzel a sportággal. 
A 3 nap alatt a lányok 6, a fiúk 5 mérkőzést játszottak. A szomba-
ti és vasárnapi „hajnali” indulást is szó nélkül tűrő gyerekek előtt le 
a kalappal, nemegyszer 1-2 órát is türelmesen kellett várni a követ-
kező mérkőzésükre. A pénteki megilletődöttség és szokatlan helyzet 
(a terem nagysága, a neves csapatok, a sok szurkoló) után csapataink 
játéka mérkőzésről mérkő-
zésre javult, megszokták 
a légkört, nem annyira 
„paráztak” be az ellenfél-
től, hiszen a meccsek előtti 
kérdés sosem maradhatott 
el: „Ezek erősek?” Mi is 
leszünk erősek: sok mun-
kával, hittel, kitartással. 
A tornán a lányok végül a 
13., a fiúk a 11. helyezést érték el a 2005-ös korosztályban. Kö szönjük 
szépen a szülők támogatását, segítségét, a két edző munkáját.
Folytatása következik: április 9-én, szombaton 10 órától Sziszi kupa 
U10 utánpótlás tornát rendezünk, melyre minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

Berettyóújfalui sportmászók a diákolimpia döntőjében

Tapasztalatszerzés, tisztes 
helytállás a debreceni tornán

2016. április 12. (kedd)

Dombóvári István 
önálló estje 

Kezdés: 19.00
Belépőjegy: 2.500 Ft
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Tel.: 54/500-022, 54/402-014

DUMASZÍNHÁZ

hirdetés
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
2015. december
6. Csordás Noémi 
 (Csordás Zsolt - Hajdu Magdolna)
2016. február
1. Puskás Zsófia 
 (Puskás Szabolcs - Vágó Noémi)
11. Jónás Asztrid Petra  
 (Jónás László - Papp Edina Éva)

Házasságkötés
2016. február
3. Takács Imre  Muzsnai Bernadett

Elhunytak
2016. január
28. Török Ferencné (Nagy Margit) (1933.)
2016. február
1. Szabó Imre (1943.)

17. Mezei János (1956.)

16. Szatmári Imre (1948.)

20. Juhászné Balogh Ilona Rita (1965.)

18. Somogyi Zoltán Lászlóné (Takács Éva Anna) 

 (1935.)

22. Barna László (1961.)

Március 7. 19 óra: Színházi es-
ték III. Félrelépni tilos! – vígjá-
ték két felvonásban

Március 12. 8-12 óráig Bolha-
piac a Színházteremben

Április 12. 19 óra DUMA-
SZÍNHÁZ – Dombóvári István 
önálló estje

KIÁLLÍTÁSOK
Március 7én (hétfőn) 17 óra-
kor nyílik a Sokszínű Mezőség 
című kiállítás a Kallós Zoltán 
Alapítvány tevékenységéről a 
Bihar Vármegye Galériában. 
Közreműködnek a Bajnóca nép-
táncegyüttes táncosai és Turzó 
Boglárka. Megnyitja: Mogyoró-
si Ágnes muzeológus.
A kiállításon  helyet kapnak az 
alapítvány múzeumának tárgyai, 
Kallós Zoltán fotótárának képei 
és az alapítvány által működ-
tetett szórványkollégium tevé-
kenységét bemutató képriport. 
Rendhagyó tárlatvezetés tart 
11-én és 18-án délelőtt a Bihari 
Múzeum múzeumpedagógusa, 
április 1-jén Kolozsvári István 
kulturális menedzser.

Április 11  május 11. ORI-
GAMI VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
a Bihar Vármegye Képgaléri-
ában

Április 11én 17 órakor bemu-
tató foglalkozás, április 12-én 
15 órakor kiállításmegnyitó

TÁJAK és EMBEREK
Március 9én (szerdán)17 óra
Kari Sándor: A Fogarasi-hava-
sokon is túl című film vetítése
Házigazda: Seres Katalin

Április 5én (kedden) 17 óra
Kari Sándor:  Kirándulás Dél-
Erdélyben című film vetítése
Házigazda: Seres Katalin

OLVASTAM EGY 
KÖNYVET…

Március 17én (csütörtökön) 
17 óra: Bói Anna: Szóvarázs 
Kolom páréknál (Mesekönyv 
egy szegényként is gazdag csa-
ládról). Kocsis Csaba beszélge-
tő társai: a szerző, Pukoli Lász-
lóné  és Micura Sándor László 

Március 22én (kedden) 17 óra
Dr. Nagy Vilmos: Isten sze-
retetének története Csitt-
szentivánon. Kocsis Csaba 
be szélgetőtársai: Farkas Attila 
adventista lelkész és a szerző

MOZI GALÉRIA
Március 24én (csütörtökön) 
15 órakor kiállítás nyílik Nagy 
Piroska fotóriporter munkái-
ból FÉNY-KÉP-SZÍN-KOR 
címmel. A kiállítást megnyitja: 
Csapóné Dr. Gombos Piroska
Közreműködik: Varga Dezső 
citerás

HAZAVÁRÓ  

Április 8án (pénteken) 17 óra 
A művészettől és a divattól az 
esélyegyenlőségig
Vendégeink: L. Ritók Nóra 
grafikusművész és Szűcs Péter 
főszerkesztő

Április 412:
A  KÖLTÉSZET HETE

Április 4. 14 óra Iskolatörténe-
ti kiállítás megnyitója a József 
Attila Általános Iskolában

Április 6. 11 és 14 órakor a 
Hangraforgó együttes kon-
certje általános iskolásoknak 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban

Április 7. 10 óra Rendhagyó 
irodalom óra,
14 óra: dr. Fráter László könyv-
tár avatása a József Attila Álta-
lános Iskolában

Április 9. 18 órakor Földes 
László (HOBO) József Attila 
műsora a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Házban

Április 11. 14.30-kor Költészet 
napi rendezvényünk a régi me-
gyeháza Fráter László termé-
ben Vendégünk: Vári Fábián 
László József Attila-díjas költő
Közreműködik a Körömvirág 
együttes

Április 12. 13.30-kor „Tavaszt 
zeng a levegő is” című városi 
szavalóverseny a Sinka István 
Városi Könyvtárban

KLUB
FOGLALKOZÁSOK

Március 8. 15.30 óra Édes 
Egyesület gyűlése - Erdélyi 
Gábor terem

Március 8. 14. óra Berettyó-
parti Nyugdíjas Egyesület 
nőnapi ünnepsége -   Színház-
terem

Március 12. 15 óra: Méhész 
taggyűlés - Színházterem

Március 16. 15 óra: 
Berettyóparti Csontritkulás 
Klub rendezvénye – Erdélyi 
Gábor terem

Március 24. 16 óra: Méhész 
klubgyűlés- Kárpáti Gusztáv 
terem

Március 25. 10 óra: ILCO klub 
rendezvénye- Erdélyi Gábor 
terem

Minden kedden 14 órától a 
Nyugdíjas Klub Népdalköré-
nek próbája

Minden szerdán 15.30 órától a 
Seniorock Tánccsoport próbája
Kedd–csütörtök 15 órától egész-
ségmegőrző torna az Erdélyi 
Gábor teremben

Berettyóújfalui programok

A Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
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Hirdetmény
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti versenytárgyalás

útján történő értékesítésre a következő ingatlanokat:

I. Berettyóújfalu, Szent I. tér II. Berettyóújfalu, Szent I. tér

 hrsz.: 3392/4  hrsz.: 3392/6

 művelési ág: kivett közterület,   művelési ág: kivett közterület, 
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vényház

Autóbusz
állomás

I: 3392/4

II:
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A versenytárgyalás időpontja:
2016. március 22 . 14 óra,
helye: Városháza kisterme

(Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.)

A versenytárgyaláson való rész-
vétel feltétele a megjelölt bánat-
pénz átutalása 2016. március 21. 
14 óráig Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Hajdútakarék 
Takarékszövetkezetnél vezetett 
6060024211111063 számú szám-
lájára. A megjegyzés rovatba kér-
jük beírni az  ingatlan hrsz-át.   

Az értékesítéssel és a versenytár-
gyalással kapcsolatban érdeklődni 
lehet az 54/505-438 telefonszámon, 
illetve tájékoztatás olvasható a 
www.berettyoujfalu.hu weboldalon.

Ybl Miklós épületeit bemutató kiállítás 
megnyitó: március 3. (csütörtök) 14 óra 
helyszín: Kossuth utca 6. (Fráter László – te-
rem) megtekinthető 2016. március 30-ig.
„Élni foghsz hazám, mert élned kell…”
Az „Alapítvány a ’48-as hősökért és a BKK. 
Bihari Múzeum közösen meghirdetett rajz-
pályázatának ünnepélyes eredményhirdetése
időpont: március 10. (csütörtök) 14 óra

Tudástárszabadegyetem mindenkinek 
programsorozatunk keretében 
Tárgyak – dokumentumiok – emlékmorzsák 
a ’48-as szabadságharc idejéből
előadó: Korompai Balázs történész (Déri 
Múzeum – Debrecen) március 10én, csü-
törtökön, 15 órakor

Sándor napi táncház a húsvét jegyében a 
Bihar Néptáncegyüttessel 
• citerabemutató
• tojásdíszítés gyönggyel
• hajfonat készítése
helyszín: Retro Klub ((Dózsa Gy. u. 48.).
időpont: március 18. (pénteken) 20 órakor 
Családi délután: Építészet gyermekszemmel
• Szent József, az ácsok, asztalosok védő-
szentjének napja
• Építsünk, tervezzünk  együtt kreatív játék
időpont: március 19. (szombat) 14-16 óra
helyszín: Kossuth utca 6. (Fráter László – te-
rem)
Segítünk, hogy segíthess! – múzeumi ön-
kéntesek képzése
• téma: március – néprajz, április - irodalom
• időpontok: március 7., március, 21.,április 
4. (hétfő) 15 óra
Múltunk emlékei – néprajzi szakkör általá-
nos iskola 5. osztályosai részére
• időpont: március 11., március 18., április 1.  
(péntek) 15 óra

A Sinka István Városi Könyvtár a 
költészet napja alkalmából
„TAVASZT ZENG A LEVEGŐ IS...”
címmel versmondó versenyt hirdet a 
berettyóújfalui általános iskolák alsó és 
felső	 tagozatos	 tanulói	 részére.	A	 ver-
senyzők	 egy	 szabadon	 választott,	 ma-
gyar	 költő	 természetről	 szóló	 versével	
nevezhetnek.
A	 verseny	 részleteiről,	 a	 résztvevők	 szá-
máról az iskolákat levélben tájékoztatjuk.
Kérjük,	 hogy	 a	 versenyzők	 nevezésüket	
–	megjelölve	nevüket,	a	választott	vers	cí-
mét,	osztályukat,	iskolájukat	és	felkészítő	
tanáruk	nevét	–	2016.	március	23-ig	adják	
le	személyesen,	telefonon,	vagy	elektroni-
kusan az alábbi címre:
Berettyó	Kulturális	Központ	Sinka	István	
Városi	Könyvtár
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
Tel.:	06	54	500	207,	06	30	773	7287
E-mail:	sinkakonyvtar@gmail.com
A	versek	 kiválasztásához	 versesköteteket	
a	városi	könyvtárból	és	a	fiókkönyvtárból	
lehet	 kölcsönözni.	 A	 verseny	 idopontja:	
2016.	 április	 12.	 1330 (alsó	 tagozatosok)	
1500	 (felső	 tagozatosok)	 Helyszín:	 Sinka	
István	Városi	Könyvtár	olvasóterme.

“Szemét” Fesztivál
a Berettyóújfalui Civil Udvarban

2016. március 25-26-án.
Részletek a Facebook-on!
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A Bihari Hírlap olvasói szá-
mára Szitkó Róbert, a BUSE 
edzője foglalta össze a szezon 
eddigi eredményeit.
A felnőtt csapatunk az első fél-
évben a reálisnak mondható ha-
todik helyen végzett a megyei 
bajnokságban. A tél folyamán 
sikerült több fiatalt is a csapat-
hoz csábítani, és reményeink szerint sikerül a tabella első felében végezni 
a tavaszi fordulók után. Az érkezők között van Szabó Péter (DEAC), Tóth 
Gergő (DVSC- DEAC), Békési Dániel (Derecske), Jakab Ádám (Ózd), 
Gál Adrián, Szabó Zoltán (Szentpéterszeg).  A csapattól egyedül Kapusi 
Bence távozott.  Reméljük Szabó Gábor sérülése is rendbe jön, mert az ősz 
folyamán nagy erőssége volt csapatunknak. Az utánpótlásban még mindig 
vannak hiányosságaink, bár a kisebb korosztályokban (U9, U11) azt mond-
hatom, kezd beérni a befektetett munka, amelyet Tihanyi Csaba irányít. Az 
U14-es csapatunktól többet várok a megszerzett 11. helyezésnél. A tava-
lyi U15-ös bajnokcsapatunk most a 6. helyet foglalja el. Bár csak három 
pontra vagyunk a dobogótól, abban bizakodhatunk, hogy egy jól sikerült 
tavaszi szezonnal meg is szerzik azt. Az ifi csapatunk a 9. helyet foglalja el 
a bajnokságban és reménykedünk a jobb folytatásban. A TAO támogatás-
nak köszönhetően az utánpótlás csapataink új mezeket, labdákat és egyéb 
felszereléseket kapnak. Remélem ez még nagyobb ösztönzés lesz a fiatalok 
számára, hogy a BUSE keretein belül sportoljanak. 

Városunk élen jár a Futsal sport utánpótlás képviseletében, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, minthogy az U17-es fiú korosztály jelenleg veretlenül 
áll a csoport élén. 
2015. szeptemberétől heti 3-4 alkalommal készül a csapat Gál István 
magyar válogatott futsal játékos vezetésével. Az edzések jó hangulatban 
telnek, mindenki elszánt és komolyan veszi a feladatokat. Kitartásból és 
elszántságból ötösre vizsgáznak hétről hétre. A játékoskeret többnyire a 
korosztály által meghatározott életkor alatti, más csapatoknál fiatalabb já-
tékosokból áll. A keret 12 fő. Az alapszakaszban a második helyen végzett 
a Gál István irányította csapat, a felsőházi sorsolást követően pedig négy 
forduló után az első helyen állnak. A szerencsés sorolás után a Csömör és 
az Aramis csapatával csaptak össze; előbbivel 6-6, utóbbival hazai pályán 
6:3-as győzelmet sikerült elérni. Előnyt jelentett, hogy az előbbi két csapat 
az úgynevezett alsó házi fordulókból már nem volt ismeretlen a z U17-es 
berettyóújfaluiak számára. A harmadik fordulóban újra zúghatott a „Hajrá 
Mezei!”, hiszen 6-4-es győzelemmel sikerült felülkerekedni a Veszprém 
csapatán. Ezután a győri katlan következett, ahol parázs mérkőzésen sike-
rült értékes bajnoki pontot menteni. 3-3-as döntetlennel vonultak le a csa-
patok a pályáról. Február 21-én a Szombathely érkezett a „fiainkhoz”, és 
pont nélkül távozott, 7-6 ide. A hónap utolsó vasárnapján a tabella negye-
dik helyén álló Rubeola Fc. Csömör vendégeskedett Berettyóújfaluban, 
őket egy góllal 5:4 arányban sikerült legyőzni. A csapat további célja az 
első hely megőrzése, de mindenképpen egy szépen csillogó érem. Külön 
nagy büszkeség a városnak és a klubnak, hogy a korosztályos góllövőlistát 
az MVFC-U17 csapatkapitánya, Jakab Kristóf vezeti 15 góllal. 
Mezei József a Mezei-Vill FC tulajdonosa minden hazai meccsre kiláto-
gat, támogatja, buzdítja és dicséri a csapat tagjait és minden igyekezetével 
azon van, hogy minél magasabb színvonalon tudja biztosítani a felkészü-
léshez szükséges feltételeket. Csak így tovább! Hajrá MVFC, hajrá Mezei!

Kovács-Jakab Kata - MVFC

A sportágra jellemző pörgős, gyors, olykor kemény ütközé-
sekkel tarkított parázs küzdelmeket láthattak a Morotva ligeti 
műjégpályán már hatodik alkalommal otthonra találó jégko-
rong kupára kilátogatók. A hatos szám ezúttal a résztvevő csa-
patokra is utal, a helyieken túl szentesi, derecskei, püspökla-
dányi, szarvasi és hódmezővásárhelyi játékosok is korcsolyát 
húztak. A résztvevő csapatok kétszer 10 perces körmérkőzé-
seken mérték össze tudásukat.
Az idei torna a Püspökladányi Pingvinek győzelmét hozta, 
őket követve a dobogón a hazai csapat, az LSTL Assassins 
és a Szentesi Sügerek. A szervezők köszönik a segítséget a 
verseny támogatóinak.

Jobb folytatással számol a 
BUSE edzője

Élen az U17-es futsalosok

Jégkorong kupa hatodszor

Hely Csapat M P
1. Hajdúböszörményi TE 16 36
2. Hajdúszoboszlói SE 16 33
3. Nyíradony VVTK 16 31
4. Sárrétudvari KSE 15 31
5. Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 16 30
6. Berettyóújfalui SE 15 28
7. Hajdúnánás GB. Fk 16 28
8. Nagyhegyes KSE 16 25
9. Debreceni EAC 16 22
10. Derecskei LSE 16 21

Hely Csapat Mérkőzés Pont 
1. MVFC U20 6 14
2. ARAMIS SE 6 12
3. RÁBA ETO 4 10 
4. RUBEOLA FC 5 7 
5. Swietelsky Haladás VSE 6 3 
6. Veszprém Szilágyi Futsal 5 0


