
Képviselő-testületi ülés 
november végén

Kőbe vésett „angyalok”

Gyertyagyújtás advent második vasárnapján

Vita az önkormányzati SZMSZ mó-
dosításáról, új védőnő áll munkába a 
II. körzetben és elbírálták a BERÉPO 
Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatát. 
Többek között ezek voltak napirenden 
a november 24-én megtartott képvise-
lő-testületi ülésen.
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Örömökben gazdag, békés ünnepeket kíván a Berettyó Kulturális Központ!

Bihari Hírlap
A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVI. évfolyam 10. szám | 2016. december

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A várakozás heteiben a város adventi koszorúján a második gyertya 
is lángra lobbant december 4-én este a Szent István téren. 

Karácsony fényei
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Szentmártoni 
Nagyvásár 10

A magyar kard
virtuózára emlékeztünk

Kabos Endre háromszoros olimpiai 
bajnok által 80 évvel ezelőtt elülte-
tett facsemete mára hatalmas tölggyé 
cseperedett. A tölgy elültetésének 
évfordulója, s a bajnok születésének 
110. évfordulója emlékeztünk.3
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Vita az önkormányzati SZMSZ módosí-
tásáról, új védőnő áll munkába a II. kör-
zetben és elbírálták a BERÉPO Nonprofit 
Kft. ügyvezetői pályázatát. Többek között 
ezek voltak napirenden a november 24-én 
megtartott képviselő-testületi ülésen.
A járási vezető védőnő javaslatára Sólyomné 
Papp Anikó látná el a jövőben a védőnői fel-
adatokat a II. számú gondozási körzetben az el-
sőként tárgyalt javaslat szerint. Sólyomné Papp 
Anikó 1982 óta Bakonszegen, 7 éve pedig Dar-
vason is védőnőként dolgozik. A testület hoz-
zájárulásával ezek mellet Berettyóújfalu II. sz. 
körzetében is ellátja a védőnői feladatokat 2017. 
január 1-től. A testület most elfogadott hozzájá-
rulásával Berettyóújfalu II. sz. körzetében 2017. 
január 1-től áll munkába.
Újabb öt évre kapott megbízást a BERÉPO 
Nonprofit Kft. ügyvezető álláshelyének betölté-
sére Karalyos Krisztina. A benyújtási határidőig 
egy pályázat érkezett be az önkormányzathoz, 
melyet mostani egybehangzó döntésükkel tá-
mogattak a képviselők.
A Herpály-Team Kft-nél a távhőszolgáltatást 
érintő gazdálkodás szabályszerűségét illető-
en az Állami Számvevőszék által lefolytatott 
ellenőrzésről és intézkedési tervről is tárgyal-
tak. A 2011 és 2014 közötti időszakról elké-
szült jelentés olyan javaslatokat tesz, mellyel 
az önkormányzat hatékonyabbá 
és eredményesebbé teszi a vállalat 
működését. Dr. Körtvélyesi Viktor 
jegyző összefoglalójából kiderült, 
az ÁSZ javaslata alapján az önkor-
mányzat vagyonrendeletének elfogadott módo-
sítása – összhangban a törvényi szabályozással 

– a képviselő-testületet jelöli meg a gazdasági 
társaság legfőbb szerveként, mely a tulajdonosi 
jogokat is gyakorolja. Hatályon kívül helyezték 
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról 
szóló önkormányzati rendeletet.
Az Önkormányzat 2016. I-III. ne-
gyedévi gazdálkodásának alaku-
lásáról szóló beszámoló kapcsán 
elhangzott, szeptember 30-ig a 
tervezett bevételek 84, a tervezett 
kiadások 81 százaléka teljesült. Ennek okairól 
Dézsi Ferencné irodavezető tájékoztatta a kép-
viselőket. Dézsi Ferencné pénzügyi irodavezető 
elmondta, a kiadási tételek nagy részét alkotó 
településüzemeltetési költségek és a közmunka 
program foglalkoztatási kiadásai már felhasz-
nálásra kerültek. Hozzátette, az önkormányzat 
intézményei azonban alatta vannak a várható 
(75%) kiadási tételeknek.
A Képviselő-testület második félévi munkater-
ve alapján került sor a szervezeti és működési 
szabályzat felülvizsgálatára, melynek eredmé-
nyeként több módosítás is született. A legfonto-
sabbak, hogy hamarabb kerülnének kiküldésre 
az előterjesztések, illetve a sürgősségi előter-
jesztéseket az ülést megelőző nap 12.00 óráig 
lehetne benyújtani, a módosító indítványokat 
pedig – a testületi ülés előtt – legalább egy bi-
zottságnak tárgyalnia kellene. Az előterjesztést 
a polgármester módosító javaslata azzal egé-

szítette ki, hogy a testületi ülésen 
lehetőség lesz a módosító javaslat 
kiegészítésére. Így módosítást tehet 
az a képviselő is, akinek esetleg a 
bizottsági ülésen erre nem volt le-

hetősége. A szabályzat tartalmazná a jövőben, 
hogy a képviselő a polgármestertől igényelheti 

a képviselői munkájához szükséges tájékozta-
tást, melyet a polgármester is ad meg. Murakö-
zi István a kiegészítés kapcsán elmondta, a hét 
nappal korábban megkapott előterjesztésekhez 

így időben van lehetőség az eset-
leges módosításokat benyújtani, 
és arról bizottsági vélemény isme-
retében határozni az ülésen. Véle-
ménye szerint ezzel nem fordulhat 
elő, hogy a képviselő-testületi 

ülésen néhány perccel a szavazás előtt kelljen 
döntetni egy új módosításról. Felmerült annak 
lehetősége is, hogy a bizottsági ülések hétfői 
és keddi napokon legyenek, így még egy napot 
adva a képviselőknek az ülésre történő felké-
szülésre. Hagymási Gyula véleménye szerint a 
polgármester által előterjesztett kiegészítéssel 
rendeződik az, hogy a bizottsági ülésen nem 
jelen lévő képviselőnek is van lehetősége még 
módosítást benyújtani. Szántai László szerint jó 
a szándék az SZMSZ felülvizsgálatát illetően – 
melyet már korábban jelzett – de megjegyezte, 
ez csak egy problémára adhat esetleg orvoslást 
az általa a bizottsági ülésen megfogalmazott 
felvetésekre. Javaslata szerint érdemes lenne 
átgondolni és megújítani az egész szabályzatot, 
ehhez egy általa készített tervezetet is a képvi-
selők figyelmébe ajánlott.
Végül Szántai László indítványát két igen és 
nyolc tartózkodás mellett nem támogatták, 
ahogy az eredeti előterjesztést sem fogadták el a 
minősített többség igen szavazata híján.
Az ülés végén képviselői felvetés érkezett a 
Csokonai utcán lévő parkolók rossz állapota 
kapcsán, melyet főleg esős időben tapasztalnak. 
A város főútján hiányzó útburkolati jelek felfes-
tésére is érkezett jelzés. K.Zs.

Képviselő-testületi ülés november végén

Új szolgáltatások és új lehetőségek keresése
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a tervezett bevételek 
84, a tervezett kiadá-
sok 81 százaléka tel-
jesült

Újabb öt évre ka-
pott megbízást… 
Karalyos Krisztina

KÖZÉRDEKŰ
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonpro-
fit Kft. végzi településünkön. Az orvosi 
ügyelet irányítása, a telefonhívások foga-
dása 2016. december 1-től a következők 
szerint történik: 
A sürgősségi betegellátás hatékonyságának 
fokozása, a párhuzamos hívások számának 
csökkentése, valamint az azonnali elérhe-
tőség biztonságának javítása érdekében az 
ügyelet irányítására diszpécserszolgálatot 
működtet. 
Ennek előnyei, hogy a kórkép súlyossági 
fokozata szerint biztosítja az ellátást (az 
esettől függően küld ügyeletet vagy akár 
azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű ta-
nácsadást). Közvetlen kapcsolatot biztosít 
a szolgáltatón belüli és szolgáltatók kö-
zötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, 
Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.) 
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi 
hívószámon a lakosság segítséget hívhat. 
Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet 
és a diszpécserszolgálat egy időben elér-
hető. Így a beteg egy belépési ponton ke-
resztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és 
egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz. 

2016. december 1-től az alapellátási 
ügyelet a következő számokon hívható: 

(70) 3 703 104

Az önkormányzati tulajdonú Herpály-
Team Kft. tevékenységeivel, a vállalko-
zás által a városban ellátott feladataival 
és a jövőre vonatkozó terveivel foglal-
koztak a december 1-én megtartott tes-
tületi ülésen. 
Muraközi István az ülés elején azt mondta, át kell 
tekinteni a cég jelenlegi működését, melyre az 
elmúlt időszakban a törvényi háttér változásai is 
nagy hatással voltak. A polgármester emlékezte-
tett, a 2013 előtt több mint 600 milliós árbevételű 
Kft. bevétele jelentősen lecsökkent, nagy részben 
a víz és szennyvíz ágazat átalakítása okán. A je-
lenlegi tevékenységek értékelése és megvizsgálása 
mellett fontos, hogy azok fejlesztésére is készülje-
nek tervek – tette hozzá. 
Muraközi István megjegyezte, hogy a távhőszol-
gáltatás rendszerében is várható átalakítás esetén 
200 millió alatt lenne a vállalkozás árbevétele. El-
hangzott az is a jelen állapotról szóló beszámoló 
kapcsán, lényeges hogy az 52 embernek munkát 
adó Kft. jövőjéről is minél több szó essen és a 
képviselő-testület, a cég vezetése közösen tegyen 
lépéseket azért, hogy szolgáltatásinak bővítésével 
a piaci viszonyokra egy sokkal jobban reagáló 
vállalkozás legyen. Hagymási Gyula szerint a kö-
vetkező években stabil gazdálkodás mellett, üzleti 
alapon, a mostanihoz képest színesebb szolgáltatá-
si palettával, az azt igénybevevők nagyobb meg-
elégedésével kell, működjön a Herpály-Team Kft. 
A képviselő megítélése szerint a következő hat 
hónapban elkészülő stratégiai terv egy minőségi és 
sikeres közös munka eredménye kell, hogy legyen. 
 Az előterjesztés a vállalkozás egyes tevékenysé-
geivel kapcsolatban konkrét pontokat is megfogal-

maz a fejlesztési terv kidolgozásához. Ezek közül 
az ülésen is felmerült a társaság kezelésében lévő 
önkormányzati bérlakások felújítási munkáinak 
szükségessége.
Mint elhangzott, a szociális bérlakások állapota 
sok esetben tarthatatlan. A 2009-ben elfogadott 
rendelet által meghatározott alacsony bérleti díjak 
nem nyújtanak erre fedezetet, az esetleges értéke-
sítés – melyet a lakástörvény pontosan szabályoz 
– pedig az önrész alacsony százaléka és a kedvez-
mények megadása miatt ugyancsak kevés ehhez. 
Hagymási Gyula a jelenlegi tevékenységek átte-
kintése mellett arra vonatkozóan nyújtott be mó-
dosítást - melyet két pontban összegzett - hogy új 
irányba is induljon gondolkodás, új szolgáltatáso-
kat is próbáljanak bevezetni és ezekkel kerüljön ki-
egészítésre az eredeti javaslat. A képviselő szerint 
olyan szolgáltatásokat emelhetne tevékenységei 
közé a Herpály-Team Kft., (útak, árkok karbantar-
tása) melyeket eddig az önkormányzat külső vál-
lalkozástól rendelt meg. Az ehhez szükséges esz-
közöket pályázati úton lehetne beszerezni. Szántai 
László képviselő elmondta, az ágazatokra lebon-
tott beszámoló tárgyalásakor a bizottsági ülésen 
abban egyetértettek, hogy valóban újabb és újabb 
szolgáltatásokat kell beemelni a cég tevékenységei 
közé, hogy a piaci körülmények között is életben 
maradjon a város cége és minőségi munkát tudjon 
végezni. A fizető parkolási rendszer esetében egy 
éves adatsor még nem áll rendelkezésre – folytatta 
a képviselő – ezért ebben az ügyben egy későbbi 
időpontban lehet érdemben tárgyalni.
A képviselők valamennyi előterjesztést támogat-
tak. Az elfogadott határozat szerint tehát 2017 má-
jusáig készül el a Herpály-Team Kft. középtávú 
stratégiai terve. K.Zs.
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Kabos Endre háromszoros olimpiai baj-
nok által 80 évvel ezelőtt elültetett facse-
mete mára hatalmas tölggyé cseperedett. A 
tölgy elültetésének évfordulója, s a bajnok 
születésének 110. évfordulója alkalmából 
rendezte meg Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata, a Berettyó Kulturális Köz-
pont – Sinka István Városi Könyvtár és 
a Bihari Múzeum a Kabos-emléknapot, 
mellyel hagyományt kíván teremteni.
A nap folyamán Dr. Krajczárné Sándor Mária 
tartott rendhagyó múzeumi órát az Eötvös Jó-
zsef Szakgimnázium tanulóinak Kabos Endre, 
egy olimpiai bajnok Biharból címmel. A diákok 
megismerkedtek a sportoló sikereivel, eredmé-
nyeivel, a háború árnyékában lezajlott sportese-
ményekkel, az olimpia történetével, majd koszo-
rút helyeztek el az olimpiai tölgy előtt található 

emléktáblánál. A Kabos Endre Városi Sportcsar-
nok emléktáblájánál a Kabos és Mátray család, 
Bihar megye, Nagyvárad, a Magyar Vívó Szö-
vetség, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyó 
Kulturális Központ, valamint a BMSE képvise-
lői koszorúztak rövid megemlékezést követően.
Ezen a napon nyílt meg a magyarországi vívó-
sport történetét bemutató kiállítás, melyet Dr. 
Szabó Lajos, a sportmúzeum igazgatója nyitott 
meg. Ifj. Szél Gábor vezetésével a Magyar Szab-
lyavívó Iskola debreceni csoportja adott ízelítőt 
a vívás praktikáiból. A kiállítás-megnyitót köve-
tően került sor a Kabos Endre, az elegáns bajnok 
c. fotóalbum bemutatójára. A kötetben található 
fotókat Keleti Éva fotóművész, a bajnok unoka-
húga – aki a mai napig ugyanabban a lakásban 
él, ahol gyermekkorában a családja a nagybá-
csival együtt élt – tulajdonában lévő hét családi 
albumból válogatták össze a kötet szerkesztői. 
Szarka Klára fotótörténésztől, a Magyar Fotó-
történeti Társaság elnökétől, valamint Dr. Szabó 
Lajostól, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 
igazgatójától sok érdekességet tudtunk meg a 
bajnok életéről, családjáról sporttevékenységé-
ről. A vetítéssel egybekötött könyvbemutatón 
láthattunk több, Kabos Endre által a privát életé-
ről, sportpályafutása eseményeiről készített fo-
tót, családi, baráti emlékképeket, valamint hiva-

tásos fotográfusok, riporterek által az edzéseken, 
utazások alkalmával, versenyeken lencsevégre 
kapott pillanatokat megörökítő felvételeket.
A magyar és angol nyelvű könyv az eredeti fotó-
kon kívül egyéb forrásdokumentumokkal is gaz-
dagon illusztrált. Megtalálható benne a Kabos 
Endre gyermekkori kézírását őrző levél vagy a 
sporttársakat megörökítő, aláírt felvételek. 
Keleti Éva sajnos nem tudott részt venni a ren-
dezvényen. Gondolatait, jókívánságait Szarka 
Klára fotótörténész tolmácsolta a rendezvény 
szervezőinek, résztvevőinek.
Másnap, november 9-én Kabos Endre szülővá-
rosában, Nagyváradon is sor került a könyvbe-
mutatóra, melyen Berettyóújfalu küldöttsége is 
részt vett. Berettyóújfaluban és Nagyváradon 
is meg lehetett vásárolni az albumot, melyet a 
szerkesztők a helyszínen dedikáltak. A kötet ezt 
követően a Millenniumi Könyvesboltban meg-
vásárolható. Lackó Györgyné

Az idei önkormányzati köz-
meghallgatás több szempont-
ból is újszerűnek mondható, 
akár a helyszínét, akár a tar-
talmát tekintjük. A Járási Hi-
vatal Fráter László termében 
november 16-án megtartott 
rendhagyó testületi ülés az 
ugyancsak új elemként meg-
jelenő, az eltelt 11 hónapról 
szóló polgármesteri beszámo-
lóval kezdődött.
A beszámolóban szó volt az in-
tézményfenntartásról, az önkor-
mányzati feladatok ellátásáról.                    
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde        
5 óvodájában 17 csoport működik, 
a bölcsődében 54 gyermek ellá-
tására van lehetőség. Elhangzott, 
jelenleg 414 gyermek gondozását, 
nevelését biztosítja. A Berettyó 
Kulturális Központ 2016. január 
1-től október 31-ig  összesen 899 
eseményt, rendezvényt valósított 
meg, ezen felül 637 vetítést tartott 
a Makk Kálmán Moziban. Ezen 
események összes látogató száma 
majdcsak 58 ezer volt. 
A Közintézmények Szol-
gál tató Irodája és a 
Herpály-Team Kft. a ko-
rábban meglévő feladatai 
mellett újabb tevékenysé-
geit is sikeresen látja el. A 
gazdálkodás és költségve-
tés kapcsán a polgármester 
kiemelte, a kormány intéz-
kedésének köszönhetően az 
önkormányzat bankok felé 

fennálló tartozásának megszűnése 
után, ebben az évben már 60 napon 
túli szállítói tartozása sincs a város-
nak. Muraközi István hozzátette, a 
korábbi években felvett hitelekhez, 
valamint a kibocsátott kötvények-
hez tartozó fizetési kötelezettségek 
teljesítésére összesen 413 millió 
forint tőke- és kamatkiadások kifi-
zetésére azonban sor került.
Az ebben az évben elkészített 
önerős helyi fejlesztések közül 
kiemelte az útalappal rendelkező 
hét utca magasabb műszaki tarta-
lommal történő helyreállítását, az 
Arany János Gimnáziumnál kiala-
kított új gyalogos átkelőt, illetve 
a képviselői indítványra megépült 
pihenőpontokat. A beszámoló vé-
gén a már elbírálás alatt lévő pá-
lyázatok tervei is láthatóak voltak. 
A közmeghallgatás helyszínén 
kér dés és vélemény nem hangzott 
el, de korábban e-mailen érkezett 
kérésre, mely egy mozgássérült 
parkoló szilárd burkolattal történő 
ellátására vonatkozott a polgár-
mester már annak elkészültéről 
tudott beszámolni. K.Zs. 

70. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötték a berety-
tyóújfalui szobrászművészt, 
Kurucz Imrét. Az ünnepi 
alkalomra készült, Kurucz 
’70 című jubileumi kiállítás 
megnyitóján közreműkö-
dött a Berettyó Parti Nyug-
díjasok Egyesületének Ha-
gyományőrző Népdalköre 
is. 
Zsúfolásig megtelt a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház galériája, 
ahol Muraközi István polgármes-
ter is méltatta a művészt. „Ku-
rucz Imre kitörölhetetlen része a 
város történetének” – összegezte 
a polgármester, hozzátéve, hogy 
a városban 19 köztéri alkotása 
látható, de számos településen 
büszkélkedhetnek Kurucz Imre 
alkotásaival. A Berettyóújfalu-
ban született művész nosztal-
giával gondol vissza gyermek-
korára, és egykori 
iskolájára, a budapes-
ti Kirchmayer Károly 
Képzőművészeti Kö-
rére ahol szakmai is-
mereteit szerezte. Hét 
évi fővárosi lét után 
igazi lokálpatriótaként 

visszatért szülővárosá ba, ahol 
először dekoratőrként helyez-
kedett el. Szakmai szempontból 
Vitéz Ferenc művészeti író vizs-
gálta a képzőművész munkássá-
gát, melyből képet kaphattunk ar-
ról, hogyan dolgozza fel Kurucz 
Imre a történelem nagy alakjait, 
vagy éppen a saját családtagjait. 
A nagyváradi küldöttség részéről 
Meleg Vilmos színművész Szil-
ágyi Domokos versével köszön-
tötte a „hetvenkedő” művészt, 
majd Tőkés László, a térség 
európai parlamenti képviselője 
szólt az egybegyűltekhez. „A sors 
kivételezettjei vagyunk, hiszen 
a Partiumi Keresztény Egyetem 
díszudvarát 4 portré és egy Tri-
anoni kisplasztika díszíti Kurucz 
Imrétől” – fogalmazott az egyko-
ri püspök, majd hozzátette: jó ér-
zés itt lenni, mert a határok feletti 
nemzetegyesítés bástyája Berety-
tyóújfalu, mely Váraddal együtt 
oldja és bontja a határokat. 

A magyar kard virtuózára emlékeztünk
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Rendhagyó közmeghallgatás Kőbe vésett „angyalok”
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A Bihari térségben tapasztalható társadal-
mi szegregálódásról még 2015 októberében, 
az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjének kez-
deményezésére indult közös gondolkodás 
a Tiszántúli Református Egyházkerület, a 
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár-
ság és a Berettyóújfalui Tankerület részvé-
telével. 
A szakemberek az iskolákban és a társadalom-
ban jelen lévő szegregáció csökkentése és az 
integráció elősegítése érdekében folytatták első 
megbeszéléseiket, melyeket több résztevővel 
újabbak követtek.
A biharkeresztesi polgármesteri hivatalban 
november 18-án Kapornai Judit tankerületi 

ve zető foglalta össze az előző gondolatokkal 
annak a szándéknyilatkozatnak az előzményét, 
melyet a közös gondolkodás eredményeként 
három önkormányzat: Berettyóújfalu, Komádi 
és Biharkeresztes polgármestere is aláír.
Langerné Victor Katalin, az EMMI társadal-
mi felzárkózásért felelő helyettes államtitkára 
országos tekintetben is jelentősnek értékelte 
az egy éve tartó egyeztetések eredményeként 
létrejött szándéknyilatkozatot. Azt mondta, a 
közösen megfogalmazott elveket minden fél 
fontosnak tartja. Hangsúlyozta, azt is valameny-
nyien vallják, hogy a szegregáció nem az isko-
lában kezdődik.
L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány 
alapítója az elmúlt tanév elején az egyház, az 
államtitkárság a tankerület, valamint a civil 
szervezet részvételével induló párbeszéd okaira 
emlékeztetett. Mint mondta, az alapítvány 1999 
óta dolgozik a térségben. Komplex esélyterem-
tő munkát pedig nyolc éve folytat a generációk 
óta legszegényebb, zömében roma családokkal. 
Hozzátette, sok területen mediátori szerepet 
töltenek be a családok és az intézményrendszer 
között. A Bihari Református Egyházmegye 

három településén működik református iskola 
és lényeges, hogy ezekben a városokban lét-
rejöjjön a közös gondolkodás – hangsúlyozta, 
dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke. A református egyház 
komplex megoldást keres – folytatta a püspök 
– családoknak, gyermekeknek, akik hátrányos 
helyzetben vannak, és ha ezt széles összefogás-
ban tudják tenni, akkor ez hatványozottan és 
eredményesebben működhet.     
A szándéknyilatkozat aláírói abban is egyetér-
tettek, hogy a most már hivatalos keretek kö-
zött létrejövő megbeszélések eredményeként, a 
helyzetelemzéseket követően minél hamarabb 
közös cselekvési terv is készüljön.
A dokumentumot a helyettes államtitkár mellett 
aláírta Fekete Károly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke, Nagy Zsolt, az egy-
házkerület Bihari Egyházmegyéjének esperese, 
a három érintett település, vagyis Biharkeresz-
tes, Berettyóújfalu és Komádi polgármestere, 
továbbá Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tan-
kerület vezetője, valamint L. Ritók Nóra, az 
Igazgyöngy Alapítvány alapítója. K.Zs

Berettyóújfalu Város Önkormányzata - a gyer-
mekvédelmi törvény előírásainak megfelelve 
- az őszi szünet idején az iskolás gyermekek 
részére 3 munkanapon keresztül (2016. nov-
ember 2-4. között) biztosította az ingyenes 
étkezést. Az idei évben jogszabályi változás 
miatt kevesebben jogosultak (csak a hátrányos 
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek) a szünidei ingyenes étkezés igénybevéte-
lére. A jogosultak közül 125 gyermek részére 
igényelték a szülők/törvényes képviselők az 
étkezést. 
A közétkeztetés – és ezen belül a szünidei ét-
keztetés is – a Közintézmények Szolgáltató 
Irodája feladata. Az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően most is két telephelyünkön – melyek 
közül az egyik Berettyószentmártonban talál-
ható – került sor az ételek átadására-átvételére. 
Ebben az évben még egy alkalommal, a téli 
szünet (2016. december 22. – 2017. január 
2-ig, 7 munkanapon keresztül) idején biztosít 
az önkormányzat ingyenes étkezést a gyerme-
kek részére. Az igénybevételi lehetőségről az 
érintettek előzetesen értesítést kaptak. 

Ulicsné Erdős Erzsébet, intézményvezető

Az Európai Unió egyik legnagyobb 
problémája az újkori népvándorlás, 
melyre eddig még nem tudott meg-
felelő választ adni – mondta Vitányi 
István azon a sajtótájékoztatón, me-
lyet az alaptörvény módosítás kapcsán 
tartott a helyi sajtó képviselőinek. 
Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, 
ebben a helyzetben a magyar kormány nagyon 
komoly erőfeszítéseket tett, hogy Magyaror-
szágot megvédje a kvótától. A válság kezdete 
óta az országra nagy nyomás nehezedett; en-
nek elhárításában a legnagyobb segítséget az 
jelentette, hogy az október 2-ai népszavazáson 
létrejött egy új egység Magyarországért, hiszen 
3.3 millió ember egységesen támogatta a Kor-
mány álláspontját a kényszerbetelepítés ellen 
– mondta Vitányi István. Hozzátette, az is egy-
értelművé vált, hogy a kötelező betelítési kvó-
ta elleni küzdelemben Magyarország polgárai 
csak a kormányra és a kormánypártokra szá-
míthatnak. A képviselő úgy folytatta: van egy 
felelős kormány és van egy felelőtlen ellenzék 
és ezeknek a pártoknak fontosabb a saját hatal-
mi érdekük, mint az ország védelme. A honatya 
véleménye szerint nincs különbség az egyes el-
lenzéki pártok között: az MSZP, a Jobbik, a DK 

és az LMP ugyanúgy 
viselkedik, amikor 
Magyarországot meg 
kell védeni: nem az 
ország, hanem a saját 
vélt érdekük szerint 
cselekednek – hangsú-
lyozta. A Jobbik ma-
gát nemzeti pártnak 
tartja – folytatta Vitányi István – korábban a 
törvénymódosítás támogatásáról nyilatkozott, 
ehhez képest hátat fordítottak az országnak és 
a saját szavazótáboruknak is. 
Az országgyűlési képviselő meggyőződése 
szerint az alaptörvény módosítás összekötése a 
letelepedési kötvénnyel teljesen indokolatlan. 
A letelepedési kötvény – mint fogalmazott - az 
államháztartás finanszírozásának egyik gazda-
ságpolitikai eszköze. Mivel Magyarországot 
felminősítették és a gazdasági helyzet javul, a 
megfelelő időben döntés születhet majd arról, 
hogy továbbra is szükséges-e megtartani ezt 
az eszközt. Vitányi István a decemberben kez-
dődő uniós vezetők csúcstalálkozója kapcsán 
azzal zárta tájékoztatóját, hogy a kormány és 
a kormánypártok a továbbiakban is mindent el 
fognak követni, hogy érvényesítsék a magyar 
emberek akaratát és megvédjék az országot a 
migránsok betelepítésétől. 

A szegregáció ellen Biharban

Az őszi szünidei 
gyermekétkeztetésről

A kormány továbbra is a betelepítési 
kvóta ellen küzd
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„A Sport Legyen a 
Tied!” elnevezésű 
program kerete-
in belül kapott új 
sporteszközöket a 

József Attila Általános Iskola. A Program 
jóvoltából - 500 millió forintos támogatási ke-

retből - 13 sportági szakszövetség összesen több 
mint 1100 intézménybe helyez ki sportág spe-
cifikus eszközöket – mondta el Dr. Soós Ádám 
a Magyar Diáksport Szövetség szakmai mene-
dzser a helyszínen. Az eszközcsomagban része-
sülő iskolák közül, országszerte több mint 200 
intézményben kerül megszervezésre sportágakat 
és sportegyesületeket bemutató esemény, így a 

diákok megismerhetik lakóhelyük közelében 
fellelhető, aktív sportszervezeteket. Az eszközök 
berettyóújfalui átadása során sportági bemutató-
val igyekeztek felkelteni a gyerekek figyelmét 
a sportolási lehetőségekre. A mozgásban gaz-
dag délelőtt során a diákok kosárlabdázhattak, 
birkózhattak, és kipróbálhatták a karate alapjait 
is. A program célja, hogy országszerte segítse a 
sport beépülését a gyermekek mindennapjaiba, 
elősegítve ezzel a közreműködő sportági szövet-
ségek utánpótlás-bázisának növekedését. 

Sporteszközök iskolásoknak
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„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntöt-

te szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűség-

ből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” 

(2Kor 9:6-7)

Szent Pál szava napjainkban aktualitását nem 
veszítette el, hanem éppen ellenkezőleg még 
jobban szüksége van a mai világnak a jókedvű 
adakozókra.
A Magyar Katolikus Karitász berettyóújfalui 
csoportja ezért indította el azt az  új kezde-
ményezést a városban, hogy Szent Erzsébet 
ünnepéhez kapcsolódóan kenyeret adjon a 
rászorulok részére, hiszen Ő szívesen segített 
a szegényeken. A királyi udvar rosszallását 
félretéve több alkalommal pénzt és kenyeret 
osztott számukra. És bár életét Isten és a ne-
hézsorsúak szolgálatának szentelte, maga is 
szegényen és betegen, de boldogan halt meg.
Példáján felbuzdulva a karitász csoport tag-
jai kenyereket gyűjtöttek rászoruló családok 
megsegítésére. Szeretnénk megköszöni a Beki 
pékségnek, Lidlnek, Stella pékségnek, Tódi 
boltnak, Gomba ABC-nek, Papp Gyulánénak 
s azoknak akik támogatták ezt a nemes ügyet. 

A Széchenyi Programiroda Nonpro-
fit Kft. november 24-én a Nadányi 
Zoltán Művelődési Házban vállal-
kozói fórumot szervezett, melynek 
témája a vállalkozások számára 
elérhető aktuális pályázati lehetősé-
gek voltak a Széchenyi 2020 prog-

ramban.
A fórumon célzott szakmai előadások 

hangzottak el több témában. Volt szó a ki-

írás és társadalmasítás alatt lévő GINOP 

beruházási pályázati lehetőségekről, a 

kedvezményes kamatozású akár 0%-os 

kamatú beruházási kölcsönök, igénybe-

vételének lehetőségéről.

A Vidékfejlesztési Program aktuális pá-

lyázati felhívásai mellett az épületenerge-

tikai pályázati források és kedvezményes 

kölcsönök is napirenden voltak.

Magyarország az Európai Strukturális és 

Befektetési alapokból finanszírozott ope-

ratív programokra összesen közel 12 000 

milliárd Ft-ot használhat fel a 2014-2020-

as uniós ciklusban.

A gazdaságfejlesztést támogató uni-

ós programok zászlóshajója a GINOP, 

amely 2 500 milliárd forintos kerettel áll 

rendelkezésre. A program célja a hozzá-

adott érték növekedése, a foglalkoztatás 

bővítése, az új vállalkozások számának 

növelése. 2016. november 21-ig a 2014-

2020-as ciklus terhére összesen 291 db 

pályázati felhívás jelent meg, amely a tel-

jes keret 75%-a. Ez évben még 1 000 mil-

liárd Ft pályázati forrás kiírása tervezett, 

jövő év márciusára pedig a teljes hét éves 

forráskeret hozzáférhetővé válik a tervek 

szerint.

Bónácz János a város alpolgármestere 

mellett Körtvélyesi Viktor jegyző is kö-

szöntötte a 90 éves Sárvári Józsefnét a 

Fényes Házban megtartott ünnepségen.
Az intézmény lakóinak jókívánságait 
Karalyos Krisztina ügyvezető tolmácsolta 
az ünnepeltnek. A Bihar Néptáncegyüttes 
Kökény Csoportja énekkel és tánccal ked-
veskedett az ünnepeltnek, a ház lakói pedig 
verssel is készültek az alkalomra.

„Ismét szegényebb lett a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház, ismét elment 
egy olyan orvos, egy olyan EMBER, 
akinek szakmai és magánélete egybe-
forrt a kórházzal, és akinek munkássá-
ga a kórház életútjának szárnyaló sza-
kaszára esett”.
Az előző sorokkal kezdődik Muraközi Zol-
tán főigazgató emlékezése Halmai László 
főorvosra a Bihari Hírlap novemberi szá-
mának hasábjain.

Nevéhez orvosi hivatásán túl a Berettyóújfalui 
Kórházi Sportkörért végzett alapító és szerve-
ző munkája is kötődik. Jól jelzi ezt, hogy nov-
ember 18-án délután az ország és a világ több 
pontjáról érkeztek vissza egykori sportolók, 
barátok és családja tagjai a Cina Bácsinak em-
léket állító tábla avatására. A kórházi tenisz-
pályánál  felidézték a 60-as években induló 
tenisz szakosztály fénykorát, a harminc évvel 
ezelőtti gazdag teniszéletet. 
Vitányi István ezekre az évekre emlékezett 
vissza köszöntőjében.
ifj. Halmai László spártai harcosként emléke-

zett édesapjára. Úgy fogalmazott, emberséges 
volt betegeivel, a közösségért élt és dolgozott.
Az emléktábla avatáson családtagok, barátok, 
sportolók helyezték el az emlékezés virágait.

K.Zs.

Halmai Lászlóra emlékeztek

Szent Erzsébet napi 
kenyér megáldás 
és osztás

Vállalkozói fórum az aktuális pályázati 
lehetőségekről

Születésnapi köszöntő
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A Magyar Katolikus Karitász berettyóújfalui cso-
portja egy új kezdeményezést indított el a városban 
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan. November 
20-án Rákóczi Jenő pébániai kormányzó mutatott 
be szentmisét, melynek keretében Erzsébet-kenye-
reket áldottak meg, amiből a szentmise után min-
denki vihetett haza.
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Különleges ünnepi istentisztelettel 
emlékeztek meg Advent első vasár-
napjáról. 2013 óta már hagyomány-
nyá vált, hogy a Szent István téren 
közösen gyertyagyújtással várjuk az 
ünnepeket.

Advent első vasárnapja alkalmából játszot-
ták el a gyerekek a négy gyertya történetét 
a Baptista imaházban.  Papp Dániel baptis-
ta lelkipásztor elmondta: ez egy különleges 
alkalom, hiszen közös, ökomenikus ünnepi 

istentiszteletet tartottak az imaházban. Az 
adventi igehirdetést Dr. Kovács Krisztián 
református lelkipásztortól hallhattuk, aki 
Lukács evangéliumának 1. fejezetéből idé-
zett, majd felhívta a figyelmet John Collier 
Angyali üdvözlet című festményére, s azt 
mondta, így nyissuk ki a házunkat, életün-
ket, és szívünket Krisztus előtt, mint a ké-
pen ábrázolt Mária az angyal előtt. Az ima-

házban Tornyi Blanka énekművész Fejszés 

Dániel közreműködésével Johann Sebas-

tian Bach János passióját adta elő. Az is-

tentiszteletet követően a Szent István téren 

tartott közös éneklés után Körtvélyesi Béla, 

’56-os kitüntetett gyújtotta meg az adven-

ti koszorú első gyertyáját, s ezzel kezdetét 

vette a karácsonyi várakozás. SKGy

A várakozás heteiben a város ad-
venti koszorúján a második gyertya 
is lángra lobbant december 4-én 
este a Szent István téren. 
Igei szolgálatot Rákóczi Jenő római katoli-
kus plébániai kormányzótól hallhattunk, aki 
Izaiás próféta jövendöléséből idézve a re-
ményről szólt, mely erőt adhat az emberiség-
nek, hogy „ne fáradjon bele a jónak megté-

telébe, bármilyen is legyen a világ körötte.” 
Szavai szerint advent második gyertyája a 
reményé, mely önmagában hordozza azt, 
hogy az áldozatos fáradozás beteljesedik 
és elnyeri jutalmát. Rákóczi Jenő egy tör-
ténetet idézett egy szegényen, de könnyű 
szívvel, boldogan élő mesemondóról, aki 
azon fáradozott minden nap, hogy a „jó-
ság és a szeretet édességét adja át az em-
bereknek”. Sikertelenül. És egy napon azt 
mondta – egy kisfiú kérdésére – „egykor 
azért meséltem, hogy megváltoztassam a 
világot... – de most már azért, hogy a világ 
ne változtasson meg engem.”
Amikor évről-évre meggyújtjuk az adventi 
gyertyákat – fogalmazott a plébániai kor-
mányzó – nem azért tesszük, hogy a vi-
lág megváltozzon, vagy másabb legyen az 
ünnepünk, mint az előző évben, „hanem 
azért hogy hűek maradjunk belső értéke-
inkhez, ahhoz melyet Isten helyezett szí-
vünk, lelkünk mélyébe.” A város adventi 
koszorúján a második gyertyát Kapornai 
Andrásné nyugalmazott pedagógus gyúj-
totta meg. K.Zs.

Advent első vasárnapja

Gyertyagyújtás advent második vasárnapján

Cipős dobozba zárt szeretet

Karácsony fényei

A Magyar Református Szeretetszolgálat csomaggyűj-
tést szervezett Nyilas Misi Karácsonya címmel, hát-
rányos helyzetű gyerekek számára, abban a remény-
ben, hogy idén még több gyermek karácsonyát tehetik 
szebbé és emlékezetessé. A szeretetszolgálat azt sze-
retné, hogy örömet szerezzen azoknak a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek, akik hiába vágynak ajándékra karácsonykor, körülményeik miatt 
erre nincs lehetőségük. A cipős dobozba zárt szeretet felhívással sokan éltek. Majláth József 
lelkész tájékoztatása szerint idén 105 csomag és 73 élelmiszerrel teli doboz gyűlt össze. A 
gyűjtésben városunk általános iskolái közül többen segítettek. Az ajándékokat a debreceni 
nagytemplomban adták át 450 gyermeknek. 

Ünnepi díszbe öltözött a Bihari Múzeum, ahol 
advent első vasárnapján elkezdődtek a kará-
csonyt váró programok. Idén a múzeumban az 
Adventi varázs - Karácsony fényei című idő-
szaki kiállítás megnyitójával vette kezdetét az 
ünnepi program, ahol Muraközi István polgár-
mester mondott köszöntőt.
A kivételes kiállítást Kolozsvári István kultu-
rális menedzser nyitotta meg. A szentendrei 
Hubay Ház különleges, fényesen csillogó, rég-
múlt karácsonyokat megidéző díszei varázsol-
ták meghitté e vasárnapot. A családi délutánon 
adventi díszeket is készíthettek a kreatív érdek-
lődők. A felcsillanó, nem mindennapi üveg-
gömbök, diótörők, manók, angyalok különböző 
országokból érkeztek, s mégis egytől egyig a 
meghitt karácsonyi hangulatot idézik.

SKGy
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A Pro Rogériusz Kulturális és Kö-
zösségi Egyesület és a Szigligeti 
Tanoda Egyesület főszervezésé-
ben idén is megrendezésre került 
Biharország  legnépszerűbb tehet-
ségkutató versenye, a IX. Ki mit 
tud?!. Az elődöntőkhöz ebben az 
évben most első alkalommal Berety-
tyóújfalu is csatlakozott.  
November 5-én zajlott a berettyóújfalui 
elődöntő, ahonnan a zsűri, Varga Frideri-
ka – elnök, a Szigligeti Színház művészeti 
igazgatója, a Román Országos Mazsorett 
Szövetség művészeti igazgatója,  Szabó 

Alexandra – román országos mazsorett baj-
nok és Kocsis Csaba – énekmondó, nép-
művelő juttatta tovább a 23 produkcióból a 
legjobbakat a november 13-án Nagyváradon 
megrendezett középdöntőbe. Döntésük visz-
szaigazolása volt az, hogy szinte mindenki 
színpadra lépett november 25-én a nagyvá-
radi Szigligeti Színházban, amely nem is 
döntő volt, hanem inkább egy nagyszabású 
gála. amelynek részese lehetett gyermek ka-
tegóriában: 
Erőss Zoltán Csongor mesemondó, Magyar 
Anna népdalénekes, a Bajnóca Néptánc-
együttes Cserbóka Csoportja, Vilmán Vivi-
en modern tánc, a Komádi Mazsorettcsoport, 

Kártik Kata és Holopovics Dorottya tán-
cosok. Felnőtt kategóriában színpadra állt 
a moldvai muzsikát magas szinten játszó  
Csipkefa Zenekar, valamint Gyöngyösi Ma-
riann és Mitala Nikolett hipp-hopp tánco-
sok. A gálára pedig külön meghívást kapott 
a Berettyóparti Senior Tánccsoport. 

Biharország kulturális gálája

Régi történetek új megvilágításban

A diabétesz világnapja

Összefogás a mellrák ellen

Kék Séta- figyelemfelkeltés 
a cukorbetegekre

A Bihari Múzeum adott otthont a Bi-
har-kutatás 2016 – Az Észak-alföldi ré-
gió városainak szocialista kori történte 
című konferenciának. 

A Bihari Múzeum, a budapesti Legenda Köz-
művelődési Egyesület és a Parola Közhasznú 
Egyesület közösen szervezett rendezvényén 
olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyek ma-
napság népszerű kutatási témának számítanak. 
A Bihar-kutatáson egy új, köztes nézőpontot 
próbáltak megmutatni: egy földrajzi régió, az 
Észak-Alföld szocialista kori történetét vették 
górcső alá a politikatörténeti mellett gazda-
ság-, hely-, társadalom- és várostörténeti jelle-
gű előadások segítségével. A konferencián szó 
esett a második világháború utáni közigazga-
tási változásokról, a Debreceni Egyetemen 
történt átmenetről, Jászberény iparosításáról, 
Berettyóújfalu társadalmi változásairól és a 
borsi káposzta felvirágzásáról is.  SKGy

Egyre több fiatalt is érint a 2-es tí-
pusú cukorbetegség, amelyhez hoz-
zájárul az egészségtelen táplálkozás, 
az elhízás, a kevés mozgás. A kezelet-
len betegségnek pedig számos súlyos 
szövődménye lehet: vakság, infark-
tus, végtag-amputáció. 
Többek között ez is elhangzott a Biha-
ri Diabétesz Egyesület rendezvényén a 
Nadányi Zoltán Művelődési Házban. 
Az évente november közepén megtartott, 
a diabétesz világnapjához kapcsolódó 
eseményen ezúttal is sok hasznos előadás 
hangzott el.
 A rendezvényen minden évben a pre-
vencióra, a cukorbetegség, más néven 
diabétesz korai felismerésére, a hatásos 
kezelésre, a szövődmények megelőzésé-
nek fontosságára hívják fel a figyelmet 

a szervezők. Az egyesület mindennapi 
munkájában pedig - 1993-as megalaku-
lása óta - legfontosabb célkitűzése a cu-
korbetegek életminőségének javítása és a 
beteg-edukáció.
A betegség Magyarországon óvatos becs-
lések szerint is 800 ezer embert érint- 
mondta el Dr. Lugosi Anna belgyógyász 
szakorvos, a diabetológiai szakrendelés 
vezetője előadásában.  A cukorbetegek 
túlnyomó többsége a kettes típusú dia-
bétesztől szenved, amely jellemzően az 
egészségtelen életmód miatt alakul ki.
A szakmai napon felhívták a figyelmet a 
megelőzés fontosságára, amit mindenki-
nek meg kell tennie egészsége megőrzése 
érdekében. Fontos, hogy évente legalább 
egy alkalommal mindenki ellenőriz-
ze vércukor- vérnyomás és koleszterin 
szintjét, amire a rendezvényen is volt le-
hetőség. K.Zs.

Lengyel Erik Zeneiskolai tanár előadásá-
val kezdődött a Magyar Rákellenes Liga 
Bertettyóújfalui Alapszervezetének tudo-
mányos ülése a Makk Kálmán Moziban, 
melyet már 7. alkalommal szerveztek 
meg, hogy felhívják az emlőrák elleni küz-
delemre a figyelmet. 
A tudományos ülést Dr. Szénási György a Ma-
gyar Rákellenes Liga Berettyóújfalui Alapszer-
vezetének elnöke nyitotta meg. A figyelemfel-
keltő napon több érdekes előadást hallhattunk a 
témával kapcsolatban, például Dr. Kóti Csaba 
a korszerű műtéti megoldásokat mondta el, Dr. 
Szekanecz Éva a kemoterápiás kezelésekről be-
szélt, Szalayné Kónya Zsuzsa elárulta az egész-
séges táplálkozás „titkát”, Bereczki Dániel pe-
dig a Nutricia legújabb innovációját ismertette. 

A programon az Emlő-
klub tagjai bemutatták az 
Anita- Hungária Kft. für-
dőruháit, és fehérneműit. 
A nap zárásaként sétára 
invitálták a résztvevőket, 
hogy a Szent István téren 
közösen engedjék útjukra 
a rózsaszín lufikat, ezzel 
is felhívva a figyelmet az 
emlőrák elleni küzdelem-
re.  SKGy

Idén 5. alkalommal rendezte meg a Diabétesz Világnap-
pal egybekötve Kék Séta elnevezésű programját az Élet 
Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesü-
let a Járási Hivatal Fráter László termében. 
A rendezvény Kedves Brigitta ének előadásával kezdő-
dött, majd Bónácz János alpolgármester köszöntő szavai 
után Bíró Antalné üdvözölte a megjelenteket, aki később 
az inzulin feltalálásáról tartott előadást. A figyelemfel-
keltő séta délután indult a Járási Hivataltól a Szent István 
térig. A résztvevők kék kendőkkel, kék esernyőkkel vo-
nultak a térre. A rendezvény ideje alatt látható volt Papp 
Sándor és felesége kortörténeti kiállítása, amely az inzu-
linkezelés régi eszközeit mutatta be. 
A „Kék Pénteken” diabétesszel kapcsolatos előadások 
sorát hallhatták a látogatók, melyeket kulturális elemek 
választottak el, többek közt a Berettyóparti Seniorok gö-
rög táncot adtak elő. Az est zárásaként Hevesi Tamás 
műsorát láthatták. A program ideje alatt lehetőség volt 
ingyenes vércukor és vérnyomásmérésre is. SKGy
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„ADOMÁNYBÓL AJÁNDÉK” 
 

Felhívás karácsonyi ajándékok gyűjtésére 
 

Gyűjtsünk és ajándékozzunk helyben! 
   

Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ 
hagyományosan azzal a szándékkal hirdet karácsonyi adománygyűjtési akciót, 

hogy az összegyűlt felajánlásokat helyben,  
Berettyóújfaluban élő családok részére  

juttathassák el. 
 

A gyűjtés időtartama: 
2016. december 1–16. 

 
Felajánlásaikat az alábbi helyen és időpontokban várjuk: 

Bihari Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 
4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2. (régi „vasúti iskola”) 

hétfőtől péntekig, 8.00–15.00 óra között. 
 

A következő felajánlásokat várjuk: 
- tartós élelmiszerekből álló csomag (liszt, kristálycukor, étolaj, konzervek stb.) 

- még hordható állapotban lévő ruhák, cipők 
(Kérjük, aki ruhát adományoz, írja rá a csomagolásra, hogy milyen nemű és korú 

gyereknek vagy felnőttnek adhatjuk!) 
- minden olyan eszköz, ami az óvodában vagy iskolában kell  

(toll, rajzlap, gyurma, ragasztó, színes ceruzák, füzet, ceruzahegyező stb.) 
- könyvek 
- játékok 

 
Pénzadományt nem tudunk elfogadni! 

 
Az összegyűlt ajándékokat december 24-ig eljuttatjuk az érintett családoknak. 

 
Amennyiben az Ön számára fontos, hogy a velünk egy közösségben élőkön is 

segíteni tudjunk, kérjük, juttassa el felajánlásait hozzánk! 

MOZAIK

Egy bakanccsal a világ körül

8

Zarándokútjairól és élményeiről mesélt Dr. 
Baglé Magdolna az El Caminotól Rómáig 
című „Biharországi Esten”, ahol azt is meg-
tudhattuk, hogy 2010 óta vesz részt gyalogos 
zarándokutakon. A rendezvénynek a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház adott otthont, az est 

házigazdája pedig Kocsis Csaba volt. A barát-
ságos hangulatú találkozó folyamán érdekes 
részleteket hallhattunk Dr. Baglé Magdolna 
gyökereiről, életéről, családjáról, vállalásai-
ról, és jövőbeli terveiről is.

Festői fonalak
Molnár Erika Pődör György - Az alko-
tó ember dicsérete című versével ala-
pozta meg a hangulatát a Szabó Éva 
gobelinkészítő munkáiból összeállított 
kiállításnak november 10-én. 

A rendezvényt Sza-
bó Éva lánya, Ro-
mán Éva szavai 
nyitották meg, aki 
felelevenítette gye-
rekkori emlékeit, 
amikor édesanyja 
esténként alkotott, 
majd röviden el-
mondta a gobelin 
készítés alapjait. 

Az országzászló-
moz galmat a triano-
ni gyász hozta létre 
Magyarországon. Az 
első országzászlót 
1928. augusztus 20-
án avatták fel, Buda-
pesten, a Szabadság 
téren. (Ez volt az ún. 
Ereklyés Országzász-
ló, amelynek avatási 
ünnepségén a talapzat 

ereklyetartójába az elszakított területetek talajából 
származó földdel teli zsákocskákat helyeztek.)  Az 
ötlet Urmánczy Nándor, erdélyi születésű ország-
gyűlési képviselőé volt. Két évvel a Szabadság téri 
emlékhely felavatása után egy vidéki pedagógus 
javasolta, hogy Budapest nyomán a többi ma-
gyarországi település is állítson országzászlót, és 
minden ünnepen vonják fel, majd a trianoni gyász 
jeléül engedjék azokat fél árbócra. A javaslat nyo-
mán mozgalom terebélyesedett a két világháború 
közötti Magyarországon. Az első országzászlót 
1931-ben, a hatszázadikat 1941-ben, az utolsót 
1944-ben állították fel.
Berettyóújfaluban 1934. október 28-án avatták 
fel az országzászlót a postapark sarkán. A Hősök 
emlékművét – amelyet hét évvel ezelőtt Horthy 
Miklós kormányzó avatott fel, és amelyet az or-
szágzászló miatt áthelyeztek a templom sarkára 

– Dr. Szilágyi Lajos főispán feleségével együtt ko-
szorúzta meg, majd Urmánczy Nándor, az Ország-
zászló Emlékbizottság elnöke mondott beszédet. 
A levente zenekar által játszott Himnusz hangjai 
mellett húzták fél árbócra az országzászlót, rajta 
a felirattal: „Hiszünk Magyarország feltámadá-
sában”. A zászlót a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének (MANSZ) berettyóújfalui csoport-
ja adományozta.
A helyi országzászló rúdját a II. világháború után 
elbontották, a talapzata még nagyon sokáig ott 
állt eredeti helyén. Miután teljesen lerombolták, 
darabjai, oszlopai bekerültek a Bihari Múzeum 
gyűjteményébe, a múzeum és könyvtár udvarán 
található Kőtárban meg lehet tekinteni néhány ere-
deti darabját.
Az országzászló-állítás nemes hagyománya a 90-
es évek második felében éledt újjá. E mozgalom-
hoz több társadalmi és civil szervezet csatlakozott. 
Több településen állítottak országzászlót, amely a 
nemzeti egységet jelképezi. Berettyóújfaluban Ku-
rucz Imre szobrászművész készítette el az ország-
zászló rekonstrukcióját. Rajta Petőfi Sándor né-
hány sora és egy Nadányi Zoltán-idézet olvasható: 
„Él Bihar! Élteti szent hite!” Napjainkban a meg-
újult Szent István téren áll a rekonstruált emlékmű.
Képünkön: Az országzászló talapzatát katonák őr-
zik az 50-es években eredeti helyén. A mellvéden 
még látszik a történeti Magyarország dombormű-
ve. (Bihari Múzeum fotótára) KSM

Múltba tekintő
Országzászló

A Bihari Múzeum Segítünk, hogy segíthess! 
múzeumi oskolájának végzett önkéntesei: Dobai 
Imréné, Nagy Sándorné, Nyulas Ferencné, Oláh 
Károlyné. Január 2-án 15 órakor indul a 2. év-
folyam. A részletekért látogasson el a honlapra: 
www.biharimuzeum.hu!

A Körömvirág együttes dallamai is felcsen-
dültek Kocsis Csaba Tiszta szívvel című fo-
tókiállításán, melyet Bíró Gyula művészeti 
író nyitott meg december 1-jén a Bella Costa 
Étteremben. A különleges technikával ké-
szült képek 2017. január 31-ig tekinthetők 
meg. 

...Egerben jártunk. A Berettyóparti Senior 
tánccsoport három napot töltött Egerben 
a Hotel Flórában. Sikerrel szerepeltünk a       
IV. Egri ,,Élet az éveknek” országos feszti-
válon. Köszönjük művészeti vezetőnknek 
Karácsony Imréné Hegedűs Ilonának a tánc 
betanítását. Az utazásunkat Váradi Sándor 
és két magánszemély biztosította. Köszönet 
érte. A kép a Hotel Flóra teraszán készült.      
A Bihari Hírlapot is vittük magunkkal.

Rövid hírek

Rövid hírek

Képeslapok, bélyegek, régi pénzek, könyvek, 
hűtőmágnesek, szalvéták. Csak néhány azon tár-
gyak közül, amelyeket sokan gyűjtenek elősze-
retettel. „Boldog a gyűjtőszenvedély-áthatotta 
ember” – állította Goethe. Ha hiszünk az előző 
gondolatnak, akkor Tóth László egy boldog em-
ber. És ahogy mi megismertük a Bihar Képgaléri-
ában rendezett kiállításán valóban felhőtlen gyűj-
tőszenvedély fűzi tárgyához, ami az ő esetében a 
kaktusz. Tóth László a panelben kezdte a gyűjtést, 
12 éve pedig a kügypusztán lévő otthonában ne-
velgeti kedvenc tüskés növényeit. Számuk 3-4 
ezerre tehető.
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„ADOMÁNYBÓL AJÁNDÉK” 
 

Felhívás karácsonyi ajándékok gyűjtésére 
 

Gyűjtsünk és ajándékozzunk helyben! 
   

Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ 
hagyományosan azzal a szándékkal hirdet karácsonyi adománygyűjtési akciót, 

hogy az összegyűlt felajánlásokat helyben,  
Berettyóújfaluban élő családok részére  
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Amennyiben az Ön számára fontos, hogy a velünk egy közösségben élőkön is 

segíteni tudjunk, kérjük, juttassa el felajánlásait hozzánk! 
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Ikonba zárt lelkek

A kiállítást dr. Dénes Zoltán etnográfus, nyi-
totta meg, aki megjegyezte mennyi „lélek” 
van a falakon, mennyi imádság és szeretet 
fűződik a képekhez, hiszen az ikonfestő a 
lelkét teszi alkotásába. A tárlathoz kapcso-
lódóan láthattuk a történelmi egyházak vi-
seleteit, melyeket képviselőik mutattak be, 
így közelebbről megismerkedhettük Majláth 
József református, Rákóczi Jenő római ka-

tolikus, Zolcsák Miklós görög katolikus, és 
Cosmin Florentin Pop ortodox egyházi vise-
letével is. A kiállítás december 20-ig tekint-
hető meg.  SKGy

Szentpéterszegen, a Bihar Közössé-
geiért Alapítvány udvarán a MOL 
Zöldövezet Program támogatásá-
val, „Közösségi Tele-Kert” jött lét-
re. Az önkéntesek és munkatársak 
áldozatos munkájának köszönhető-
en elültetésre került 62 db őshonos 
gyümölcsfa és közel 400 bogyós/

cserje. Létrejött a „Herbakert” 
melyben gyógy- és fűszernövények 
találhatók, veteményes, játszóhe-
lyek homokozóval, hintával, me-
zítlábas ösvénnyel és elkészült a 
„tankert”(kisveteményes) az ovisok 
számára. A megtermelt termések 
felhasználásra kerültek a Teleház 
konyhájában a közösségi napok és 
az önsegítő csoportok foglalkozásai 
alkalmával. 
A Közösségi Tele-Kert kialakítása 
és gondozása a generációk együtt-
működésének egyik eszköze lett. A 
Teleház és Közösségi Tele-Kert to-
vábbra is nyitott, várjuk a működő 
és további közösségeket, igénybe-
vevőket.

Bihar Közösségeiért Alapítvány

A hétköznapi hősöket köszöntötték
Dr. Lakatos Zoltán a Hajdú- Bihar Megyei 
Vöröskereszt elnökének szavai nyitották 
meg a novemberi Véradók Napját, melyet 
a Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui 
Területi Szervezete idén a Járási Hivatal 
Fráter László termében tartott meg.
A rendezvényen azokat az önzetlen segítőket 
köszöntötték, akik véradással járultak hozzá 
emberi életek megmentéséhez. A 204 jubiláló 
száma azt is jelzi, hogy térségünkben meg-

felelő számú véradó van, és az utánpótlás is 
kedvezően alakul. A legmagasabb kitüntetett 
Mike Sándor volt, aki 110-szeres véradó, de 
voltak 75-szörös, és 25-szörös véradók is. 
A sokéves hagyományt követve kulturális 
műsorokkal fűszerezett, ünnepséggel egy-
bekötött vacsorával köszöntötték a térség 31 
településének többszörös véradóit. Az est 
zárásaként a pohárköszöntőt Dr. Korcsmáros 
Ferenc a berettyóújfalui területi szervezet el-
nöke mondta. SKGy

9

Közösségi Tele-Kert 
Szentpéterszegen

hirdetés

Cosmin Florentin Pop adventi ikonkiállításának adott otthont a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház Bihar Vármegye képgalériája. Az aprólékos munkával készített 
műremekek még meghittebbé varázsolták az adventi várakozást.
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Halloween Party a Civil udvarban Moziműsor

Megérkezett a Mikulás
Mohos Péter és barátai műsorával érkezett meg decem-
ber 4-én a Mikulás a kultúrházba, és ezúttal is közös 
éneklés, verselés és természetesen édességek várták a 
kicsiket, a nagyokat és a még nagyobbakat.

A Mikulással is találkozhattak azok a gyerekek, akik részt 
vettek a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Mikulás ün-
nepségén. A rendezvényen „A kis kedvencek titkos élete” 
című animációs filmet néztek meg a Makk Kálmán Mozi-
ban az alsó tagozatos diákok. 
Szabóné Kovács Zsuzsa a Bihari Szociális Szolgáltató 
Központ intézményvezetője elmondta, minél több gyerek-
nek szerettek volna örömet szerezni, így közel százötvenen 
kaptak csokit, szaloncukrot, bögrét és egy macit tartalmazó 
csomagot. A gyerekek a vetítés után énekelve várták a Mi-
kulást, aki természetesen ajándékot is hozott nekik. 

Márton napja alkalmából a kicsiknek 
adott koncertet a hajdúböszörményi 
Apócák-gyerekzenekar a Nadányi 
Zol tán Művelődési Házban november 
11-én. A zenés délelőttön libazsírral 
megkent kenyeret is kínáltak a gyere-
keknek.

A Márton napi rendezvények másnap délelőtt 
a Szent Márton templomban, ünnepi szent-
misével folytatódtak. A templomtól ünnepi 
menet indult a Szentmártoni Nagyvásár hely-
színére, ahol Rákóczi Jenő áldást mondott, 
majd Bónácz János szavai nyitották meg a 
rendezvényt. A Bihari Népművészeti Egyesü-
let igazi vásári hangulatot teremtett, és emel-
lett játszóházi foglalkozásokkal kötötték le a 
gyerekek figyelmét. A nagyvásáron színpadra 
lépett a Bajnóca Néptáncegyüttes, a Piruett 
Tánc Stúdió, Fekete László, az ország legerő-
sebb embere, és az Irigy Hónaljmirigy is. Az 
Oroszhegyről érkezett Urusos Tánccsoport 
erdélyi néptáncokat mutatott be, délután pedig 
Kasza Tibor humorral fűszerezett műsora fo-

kozta a hangulatot. Az esős idő ellenére min-

denki száraz maradhatott, hiszen a rendezők 

sátrakkal készültek a komor időjárás ellen. A 

Szentmártoni Nagyvásáron színes programok-

kal, különleges libás ételekkel, vásári forgatag-

gal, és kellemes hangulattal várták a kilátoga-

tókat a Szent Márton vendégháznál. SKGy

Szentmártoni Nagyvásár

... a moziban is járt

Szellemek, kísértetek, boszorká-
nyok, jelmezbe, maszkokba öltözött 
halloweenesek lepték el a Civil ud-
vart. De nem kell félni, mind ez csak 
a Szélső Érték Kör Egyesület szer-
vezésében az első alkalommal meg-
rendezésre kerülő Halloween Party 
díszletei, kellékei, szereplői voltak. 
Az érdeklődőket kalandpályával, 
Welcome drink-kel, alkalomhoz illő 
zenével, halloweeni hangulattal vár-
tuk november 5-én a Szélső Érték 
Kör Egyesület bázisán.
A kincskeresésre jelentkezők ügyes-
ségüket, gyorsaságukat is próbára 
tehették a Parola Közhasznú Egye-
sület Skate Parkjában kialakított ka-
landpályán. Volt itt rettegés, félelem, 
füst, hangeffektusok, nyirkos „eső-
erdő”, szellemek, kincskeresés. Az 
elrejtett „kincsek” megkeresésére 10 
perc állt rendelkezésre, beugróként 

egy horror totót kellett kitölteni a 
kincsvadászoknak. Ezúton is gratu-
lálunk a csapatoknak és köszönjük, 
hogy ilyen szép számmal eljöttetek 
velünk rettegni. Berettyóújfalu mel-
lett, pl. Debrecenből, Bakonszegről 
is érkeztek a rendezvényre, sőt még 
egy Tajvani cserediák is ellátogatott 
a partyra.
A helyezettek: 1. Tűzoltók,  2. El-
nöki Ügy!, 3. Démonék ajándékban 
részesültek. 

Szélső Érték Kör Egyesület

Lisztérzékenységről 
mindenkinek
Gluténmentes termékek bemutatója, 
kóstolása és vására várta az érdeklő-
dőket a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagytermében november 
18-a és 19-e között. 
A lisztérzékenységről szóló rendez-
vényt fővédnöke, Muraközi István 
polgármester nyitotta meg. Koltai 
Tünde a Lisztérzékenyek Érdekkép-
viseletének Országos Egyesületének 
elnöke elmondta, a coeliákia egy ne-
hezen felismerhető betegség, amire 
nincs gyógyszer csak egy élethosszig 
tartó gluténmentes diéta. A kétnapos 
rendezvényen szakmai előadásokkal, 
gluténmentes élelmiszerek bemutatá-
sával, és kóstoltatásával hívták fel a 
figyelmet a lisztérzékenyekre. SKGy
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KIÁLLÍTÁSOK
December 13-án 15:00 Fa-
lusi mesék című kiállítás és 
könyvbemutató a Mozi Galéri-
ában. A Rácz Anikó illusztráci-
óiból rendezett kiállítást meg-
nyitja: Lisztes Éva, a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház vezető-
je. A könyvbemutató vendégei: 
Bihari Csaba, a mesék szerzője, 
Rácz Anikó illusztrátor, Derzsi 
Ákos, az Europrint Könyvkiadó 
vezetője és Kocsis Csaba nép-
művelő. A kiállítás január 15-ig 
látogatható a Mozi Galériában.

December 19-21-ig Erősné 
Bak Szilvia virágkötő Csillag-
fényes karácsony című kiállí-
tása és vására a Bihar Várme-
gye Képgalériában.

Cosmin Florentin Pop ad-
venti ikonkiállítása decem-
ber 16-áig látogatható a Bihar 
Vármegye Galériában.

Kocsis Csaba Tiszta szívvel 
című kiállítása január 31-ig 
látható a Bella Costa Étteremben.
2017. január  6-án 17 órakor 
kiállítás megnyitó az Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola művésztanárainak és 
pedagógusainak munkáiból 
a Bihar Vármegye Galériában. 
A kiállítás január 18-áig láto-
gatható.

KLUB-
FOGLALKOZÁSOK
December 7-én 14.00 órakor a 

Berettyóparti Nyugdíjas Egye-
sület vendége: Dr. Tóth Ferenc 
alezredes, a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság vezetője 

Minden kedden 14 órától a 
Nyugdíjas Klub Népdalköré-
nek próbája

Minden szerdán 15.30 órától a 
Seniorock Tánccsoport próbája

Kedd – csütörtök 15 órától 
egészségmegőrző torna az Er-
délyi Gábor-teremben

ADVENTVÁRÓ 
PROGRAMOK

December 12-én 17.30-kor 
Gerendás Péter adventi kon-
certje a színházteremben.

December 16. 14 óra a 
Berettyóparti Nyugdíjas Egye-
sület karácsonyi évzáró estje, 
jubileumi évfordulóról meg-
emlékezés.

ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁS A SZENT 

ISTVÁN TÉREN:
December 11. vasárnap

17.00 óra Igét hirdet: Farkas 
Attila adventista lelkipásztor
Az adventi koszorú harmadik 
gyertyáját meggyújtja: Dr. 
Schwanner István
December 18. vasárnap
16.00 óra Igét hirdet: Papp 
Dániel baptista lelkipásztor
Az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját meggyújtja: Kurucz 
Imre

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda 

adventi – karácsonyi hírei

Tudástár – szabadegyetem min-
denkinek programsorozatunk ke-
retében 
• Jobbra át! – előadó: Bagdi László
• december 8. ( csütörtök) 15.00
Adventi varázs – karácsony fé-
nyei- időszaki kiállítás
• A szentendrei Hubay-ház karácsonyi ki-
állításán felcsillan a régmúlt karácsonyok 
bája. A kiállítás megtekinthető: 2017. ja-
nuár 6-ig hétköznap 8–16, vasárnap 15–17
• december 12-én és december 24 – január 
1. között intézményünk zárva tart
Családi délután: Adventi gyertya-
gyújtás idején
• karácsonyi kézműves műhely kicsiknek 
és nagyoknak. Időpont: december 11., 18. 
(vasárnap) 15.00 – 17.00. A megjelölt idő-
pontban a kiállítások ingyen látogathatók.

- December 12-én hagyományőr-
ző disznótor a Diószegi Kis István 
Általános Iskolában.
- December 12-én, 14-én szerdán, 
és 16-án pénteken, 16.30-tól a Dió-
szegi Kis István Református Általá-
nos Iskola, művészeti iskolába járó 
diákjainak tanszaki vizsgái az isko-
la dísztermében.
- December 13-án 16 órától a vá-
ros óvodásainak hirdetett adventi 
rajzpályázat eredményhirdetésére 
az iskola dísztermében. 
- December 15-én, 16 órakor a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban a Szivárvány Református 
Óvoda karácsonyi ünnepsége.
- December 18-án, ADVENT 
IV. vasárnapján az imaházban 9 
órakor, a templomban 10 órakor, 
az Árpád utcai Fényes Ház Idősek 
Otthonában 14 órakor, a kórházban 
15.30-kor Istentisztelet. 15 órakor 
Jótékonysági hangverseny a Já-
rási Hivatal Dísztermében, Temp-
lomunk felújításának folytatásáért, 

Tornyi Blanka énekművész szol-
gálatával. Zongorán közreműkö-
dik, és a műveket ismerteti Fejszés 
Dániel kántor. Belépés díjtalan, 
perselyadományt szeretettel elfo-
gadunk. 17 órakor városi adventi 
gyertyagyújtás a Szent István té-
ren, a Baptista Gyülekezet szol-
gálatával. Igét hirdet: Papp Dániel 
lelkipásztor. 
- December 20-án, 16 órától Dió-
szegi karácsony váró est
- December 20-23-ig, keddtől– 
péntekig lesznek bűnbánati alkal-
maink. 
- December 24-én szombaton, 
SZENTESTE DÉLUTÁNJÁN, 
KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTEN-
TISZTELET 16 órai kezdettel 
- December 25-én vasárnap, KA-
RÁCSONY ELSŐ NAPJÁN, úr-
vacsorás Istentiszteletet tartunk az 
Imaházban 9 órakor, a Templomban 
10.30 órakor. 14 órakor karácsonyi 
úrvacsorás Istentisztelet lesz az 
Árpád utcai Fényes Ház Idősek 

Otthonában a gyülekezet szolgála-
tával. Ugyanezen a napon 15 órakor 
Istentisztelet az Imaházban, 15.30-
kor Kórházban.
- December 26-án, KARÁCSONY 
MÁSNAPJÁN az imaházban 9 órai 
kezdettel, a  templomban 10 órai 
kezdettel vannak alkalmaink.
- AZ ESZTENDŐ UTOLSÓ NAP-
JÁN, szombaton este 17 órakor há-
laadó Istentiszteletet az imaházban.
- ÚJÉV NAPJÁN,  az imaházban 
09 órától, a templomban 10 órától 
hálaadó Istentiszteletet.
- Januártól péntek délutánonként 
konfirmációi előkészítőt tartunk.
- A VI. Református Bál időpontja 
2017. február 11. szombat, városi 
sportcsarnok.
- A Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola iskolára előkészítő fog-
lalkozásokat tart, minden kedden, 
16 órakor az intézmény földszinti 
tantermeiben.
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Római Katolikus
szentmisék rendje 

2016. december 24.
16:00  Berettyószentmárton

17:00 Berettyóújfalu - Pásztor-

 játék és szentmise 

00:00  Berettyóújfalu 

 - Éjféli szentmise 

2016. december 25.
10:00  Berettyóújfalu 

2016. december 26.
10:00  Berettyóújfalu

11:30  Berettyószentmárton

ÚJÉVI 
OPERETTGÁLA
OSZVALD MARIKÁVAL

2017. január 12. 19 óra
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Ház
tel.: 54/500-022, 54/402-014. Belépőjegy: 2.800 Ft

December 12.
17.30 óra

Berettyóújfalu 
Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

GERENDÁS 
PÉTER
adventi

koncertje

a színház-
teremben.
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Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: 06 1 801 7931 
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