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ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatok beadásáról döntöttek
A szoros benyújtási határidő miatt rendkívüli
testületi ülésen döntöttek képviselőink március
13-án három pályázat esetében.

A tíz fő részvételével zajlott ülésen Muraközi
István polgármester szóban is ismertette a néhai
karnagy, Szilágyi Péter emlékére felállítandó
műalkotás elkészítésére benyújtandó pályázatot.
Ebből kiderült: A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdetett
olyan kortárs köztéri munkák létrehozására,
melyek az adott település kulturális jelenét
erősítik. A Fúvószenekarért Alapítvány kuratóriuma 2013-ban kezdeményezte a néhai zeneiskolai
igazgató, karmester emlékét szolgáló műalkotás
elkészítését, amit a testület támogatásra érdemesnek ítélt. A 70 százalékos támogatottságú pályázat elnyerése esetén, a Györffy Lajos szobrászművész által készítendő, a zeneiskola udvarán
felállítandó alkotás hárommillió forintba kerül,
melyből 2,1 millió lesz a támogatás, 900 ezer
forint pedig az önkormányzati önrész. Egy másik

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata (4100
Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.) meghirdeti
versenytárgyalás útján történő értékesítésre a
következő ingatlanokat:
Cím: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 13. 2/13.
hrsz.: 3377/A/13
művelési ág: kivett lakás
alapterület: 60,35 m2
komfortfokozat: összkomfortos
szobák száma: 2
induló vételár: 6.500.000 Ft.
bánatpénz: 1.000.000 Ft.
Cím: 4100 Berettyóújfalu Toldi u. 2. hrsz.: 1812
művelési ág: kivett tanműhely (nem tölti be ezt a
funkciót)
telek területe: 4892 m2
épület alapterülete: 1554 m2
közművek: összközműves
induló vételár: 195.000.000 Ft.
bánatpénz: 50.000.000 Ft.
Cím: 4100 Berettyóújfalu Péterszegi u. hrsz.: 7/2
művelési ág: beépítetlen terület
terület: 9446 m2
induló vételár: 19.000.000 Ft.
bánatpénz: 5.000.000 Ft.
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pályázat benyújtásáról
is döntöttek képviselőink. Nevezetesen, a Szélső Érték Fesztivál megrendezésére, melynek összköltségvetése tízmillió
forint, az elnyerhető támogatás – 20 százalékos
intenzitás mellett – 8 millió forint, az önkormányzati önrész kétmillió forint lesz. A kétnapos rendezvény lebonyolításába bekapcsolódnak a város
intézményei, civil egyesületei is.
Döntöttek a képviselők az Arany János Gimnázium
oktatási laboratóriumi eszközök beszerzésére
meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményéről
is. Eszerint a két ajánlattevő közül egy debreceni
cég, a VWR International Kft. ajánlatát fogadták
el, mivel a nyertes a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtott be.
Sürgősséggel vették fel és tárgyalták a 4.
napirendi pontot, azaz egy önkormányzati
tulajdonú lakás versenytárgyalás útján történő
eladási árát. A két határozati javaslat közül az
elsőt szavazták meg egyhangúan, melynek
értelmében a Dózsa Gy. u. 13. 2/13. sz. alatti
összkomfortos bérlakást bruttó 6.500.000 Ft
induló vételáron értékesíti az önkormányzat.
Szintén sürgősséggel tárgyalták az 5. napirendi
pontot, melyben döntöttek a képviselők egy
önkormányzati személyszállító mikrobusz vásárlásáról. Az indoklásban Muraközi István elmondta:
nem múlik el hét, hogy ne lenne igény egy
személyszállító kisbuszra, ám mivel az önkormányzat tulajdonában ilyen nincs, mindig a mezősasi
vagy más, kisebb települések járműveit kénytelenek elkérni. Örömmel jelentette be a polgármester, hogy a beszerzendő mikrobusznak tárolási
helye is lesz, a Kádár vitéz utcán. Az elfogadott
határozat értelmében a 8 millió forintos általános
tartalékból 4,5 millió forintot különítenek el egy
kilencszemélyes mikrobusz beszerzésére.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
Cím: 4100 Berettyóújfalu Belsőmajor u.
hrsz.: 5791/1
művelési ág: beépítetlen terület
terület: 577 m2
induló vételár: 2.844.000 Ft.
bánatpénz: 1.000.000 Ft.
Cím: 4100 Berettyóújfalu külterület
hrsz.: 0490/5
művelési ág: kivett állami terület (volt repülőtér,
már nem tölti be ezt a funkciót)
terület: 192 ha 16 m2
induló vételár: 192.000.000 Ft.
bánatpénz: 50.000.000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja: 2014. 04.14 .
14 óra
helye: Városháza kisterme
(Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.)
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a
megjelölt bánatpénz átutalása 2014.04.11. 14
óráig Berettyóújfalu Város Önkormányzata
OTP Banknál vezetett 11738046-15372459
számú számlájára. A megjegyzés rovatba
kérjük beírni az ingatlan hrsz-át.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással
kapcsolatban érdeklődni lehet az
54/505-434 és, vagy az 54/505-438-as
telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlan nem értékesíthető.

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu város 1/2009. (I. 30.) számú
rendelete szól az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet értelmében ebben az évben a város
napja alkalmából a következő kitüntetések
adományozására van lehetőség:
A Berettyóújfalu díszpolgára kitüntető cím
adományozásával fejezi ki a képviselő-testület
elismerését annak, aki tevékenységével a
tudományos, politikai, művészeti vagy társadalmi
élet területén huzamosabb időn keresztül
kimagasló érdemeket szerzett, illetve közvetve
vagy közvetlenül hozzájárult Berettyóújfalu város
anyagi és szellemi életének gyarapodásához.
A Báthory Gábor-díj kitüntetés annak a
személynek vagy csoportnak adományozható,
akik személyiségükkel a város gazdasági,
társadalmi fejlődését elősegítették, valamint a
város művészeti, kulturális, sport és egyéb
értékeinek gyarapításához tevékenységükkel
hozzájárultak.
A Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez vagy végzett valamely
berettyóújfalui óvodában, általános iskolában,
illetve középiskolában. Tudományos igénnyel
publikál szaklapokban, vagy tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, valamely művészeti ágban, vagy
nevelői, oktatói munkájával hosszú időn keresztül
példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.
A Kabos Endre-díj kitüntetés annak a személynek, illetve csoportnak adományozható, aki,
illetve amely a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt, illetve
fejtett ki, sportvezetői, -szervezői tevékenységével, elért eredményeivel hozzájárult városunk
hírnevének öregbítéséhez. Adományozható
továbbá annak az aktív sportolónak vagy
csapatnak, aki városi szinten az adott év
legkiemelkedőbb teljesítményét érte el
országos, vagy nemzetközi szinten.
A Fráter László-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, az egészségügy, illetve a mezőgazdaság
területén.
A Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója
kitüntetés odaítélésére a város köznevelési
intézményeinek igazgatói tesznek javaslatot.
A rendelet 8/A §-a értelmében mindazoknak,
akik bármely munkaterületen az adott évben
40 vagy 50 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, a képviselő-testület a helyi közösség elismerését és köszönetét Emléklap adományozásával
fejezi ki. Erre jelentkezni, illetve javaslatot tenni
az érintett első munkaviszonya kezdő időpontjának igazolásával, valamint az azt követő rövid
életút ismertetésével lehet.
A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén
dönt a helyi kitüntetések odaítéléséről.
Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos
írásbeli javaslataikat indoklással, 2014. április
11-ig beérkezően szíveskedjenek benyújtani
Muraközi István polgármester címére (Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 17–19.)
A rendelet 9. § 3./ pontja értelmében a szóbeli, illetve indoklás nélkül beérkezett javaslatok
nem kerülnek előterjesztésre.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

AKTUÁLIS

Milliárdok az egészségügyi alapellátás fejlesztésére
Svájci-magyar együttműködésben valósul meg az az egészségügyi alapellátás-fejlesztési program,
melynek helyben támogató partnereit és a sajtót tájékoztatták március 7-én a járási hivatal Fráter
László termében.
A megjelenteket Muraközi István
polgármester köszöntötte, aki
örömét fejezte ki a programban
résztvevők sokasága – önkormányzat, civil szervezetek, a Gróf Tisza
István Kórház vezetői – láttán. –
Akkor sikeres egy program, ha a
benne részt vevők is sikeresnek
ítélik azt. A Fényes Ház pedig méltó
környezetet nyújt a lebonyolításra –
szögezte le a polgármester.
Balogh Sándor, az Országos
Alapellátási Intézet főigazgatója
ismertette a programot, melynek
keretében 3,6 millió forint vissza
nem
térítendő
támogatásból
Észak- és Kelet-Magyarországon fejlesztik az alapellátást. A célkitűzésekről, tartalmáról,
futamidejéről, a megvalósulás helyéről Papp Magor szakmai vezető adott tájékoztatást.
Eszerint a program célja, hogy az alapellátás révén javuljon a lakosság egészségállapota a
hátrányos helyzetben lévők körében. Berettyóújfaluban, Komádiban és Hencidán hat praxis
vesz részt ebben, hozzájuk csatlakoznak még dietetikusok, pszichológusok, gyógytornászok.
Mindemellett korszerű informatikai hátteret is létrehoznak – tette hozzá a szakember. Céljuk
továbbá az, hogy az ellátottak állapotában jelentős javulást érjenek el. A program 2012-2016
között zajlik, a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egészségfejlesztési irodák,
civil egyesületek bevonásával. Ádány Róza professzor a praxisközösség népegészségügyi szolgáltatásairól, illetve a program nemzetközi visszhangjáról értekezett. Azt hangsúlyozta, hogy az egészségügyi alapellátás fejlesztésénél legfontosabb az állapotfelmérés, ami alapján kitűzhetik a megoldási módozatokat. Fürjes Gergely, helyettes szakmai vezető szintén az egészségügyi állapot
megismerését emelte ki, melynek kapcsán a prevencióra, a megelőzésre helyezte a hangsúlyt. A
mintegy 12 ezer fő bevonásával megvalósuló program ismertetését akként zárta, hogy a rosszra
készülni, a jóra várni kell.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Tanári hangverseny „a zene szívhez ért”
Március hónap oly sok szépséggel kedveskedik a
téli dermedtség után, hiszen megjelennek a tavasz
hírnökei, s melengetik lelkünket. A muzsikáló
természet mellett a Városi Zeneiskola ablakai is
szárnyra bocsátanak egy-egy csodás dallamot. Hol
tanár, hol diák játszik részleteket a nagy klasszikus
zeneszerzők által megkomponált művekből.
Több éves hagyománnyá vált, hogy a zeneiskola
tantestülete minden tavasszal egész estét betöltő
koncerttel lepi meg a berettyóújfalui közönséget, így
bárki gyönyörködhet az élő zenében. Ez a kezdeményezés egyben jótékonysági szerepet is betölt, hiszen
a részvétel díjtalan, de felajánlásokat lehet tenni a
zeneiskola alapítványának számlájára.
Március 7-én 18 órai kezdettel került sor a járási
Hivatal Fráter László termében az idei koncertre.
Ismerős és új arcokkal találkozhattak a nézők, a régi
kedves tanárok mellett ifjú kollégák is bemutatkoztak.
A másfél órás előadáson szinte az összes hangszer
megszólalt, amelyek tanszakonként fellelhetők. Hol
andalított, hol felpezsdített a zene. Szóló és duett,
kamara és kórusmuzsika tette igazán változatossá a
műsort. A tanárok átéléssel, azzal a plusszal közvetítették a zenét, amellyel csak a tehetséges előadók
képesek. A közönség vastapsa jelezte, hogy megértették az üzenetet: „ a zene szívhez ért”.
Az est végén a tanári kórus fergeteges előadása
eredményezte a csattanót.
Tanítványok és szülők, valamint a zeneszerető
közönség nevében köszönet az élményért. Munkájukhoz gratulálok és további sok sikert kívánok!
Rácz Anikó szülő

A berettyóújfalui tejporgyár újraindítása
Az 1957-ben alapított és 2012 derekáig működő berettyóújfalui tejporgyárat
egy befektetői csoport 2014.03.13-án megvásárolta. A befektetők határozott
elképzelése szerint az üzem újraindítása hamarosan elkezdődik.
A szükséges felújítási- és műszaki fejlesztési munkálatok befejezését követően a
munkaerő felvétel és ezzel párhuzamosan a termelési tevékenység folyamatosan,
több ütemben kerül beindításra.
A 2014. év végéig várható új munkahelyek száma 47.
Jelen kedvező gazdasági helyzetnek köszönhetően újra beindul az ipari
termelés Berettyóújfaluban, amely várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a
helyi vállalkozók gazdasági lehetőségeire.

A hónap műtárgya: gyalogcsendőrkard
A csendőrséget hosszas parlamenti vita után 1881-ben alapították meg
Magyarországon. 1919-ben a Tanácsköztársaság felszámolta, majd a rendszer
bukása után rövid időn belül újraalakították és 1945-ig létezett.
A szervezet a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter alá tartozott és elsősorban a vidék közbiztonságáért volt felelős. A csendőrré váláshoz különböző
kritériumoknak kellett megfelelni, mint például magyar állampolgárság,
feddhetetlen erkölcs, nőtlenség, katonai alkalmasság vagy írástudás. A csendőr
mindennapjainak részét képezte a járőrszolgálat, amit meghatározott útvonalon kellett elvégeznie. A csendőrök az őrsön szigorú napirend szerint éltek, még
a magánéletüket is szabályozták. A csendőr fegyverei a pisztoly, a szuronyos
puska és a kard. A fegyverhasználatra komoly szolgálati előírások voltak, de a
testület tekintélye akkora volt, hogy sokszor egy-egy járőr megjelenése is elég
volt az elégedetlenkedő tömeg szétoszlatásához vagy egy kocsmai verekedés
Fotó: Kogyilla Zsolt
résztvevőinek lehűtéséhez.
A hónap műtárgyaként bemutatott gyalogcsendőrkard az 1920-as évekből
származik és 1976-ban került a Bihari Múzeum gyűjteményébe. Megtekinthető
április 1–május 30. között, hétköznapokon 9–16 óráig a Bihari Múzeumban,
díjtalanul.
Csarkó I.
2014. április Bihari Hírlap
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Ünneplés határtalanul
Az Arany János Gimnázium ez év februárjában
sikeresen pályázott a Rákóczi Szövetség Március
15-i Diákutaztatási Programjára, amelynek célja
az volt, hogy anyaországi és határon túli magyarok közösen emlékezzenek meg nemzetünk egyik
legnagyobb történelmi eseményéről. A Rákóczi
Szövetség ez alkalomból 3000 magyarországi
középiskolás látogatását tette lehetővé a
szomszédos magyarlakta területekre, hogy
megismerhessék az ottani oktatási rendszert,
annak előnyeit és árnyoldalait, beszélgethessenek a helyi diákokkal és tanárokkal, testvériskolai kapcsolatokat alakíthassanak ki.
Iskolánk 45 legeredményesebb tanulója és 5
pedagógusa a Hidaskürti Magán Szakközépiskola Nagykaposi Tagintézményébe látogatott
el 2014. március 14-én. Az intézmény vezetője
bemutatta iskolájukat, elmondta, milyen képzések folynak az intézményben. Ez a kihelyezett
tagozat 6 éve működik Nagykaposon egy
patinás épületben, amely a város szívében áll
egy gyönyörű park szélén. Jelenleg 150
diákjuk van, akik részesülhetnek érettségivel
záruló gimnáziumi, közgazdasági és vendéglátási képzésben, vagy három év alatt kozmetikusok, fodrászok, cukrászok, felszolgálók válhatnak belőlük. Büszkék arra, hogy iskolájuk azon
kevés számú intézményeknek egyike, ahol csak
tisztán magyar nyelvű osztályok vannak. Küzdenek azért, hogy ilyen formában fennmaradhassanak, hogy diákjaik anyanyelvükön tanulhassanak és ápolhassák, továbbörökíthessék nemzeti-
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ségük hagyományait, szellemiségét.
A helyi tanulók lelkesen elevenítették föl az
1848. március 15-i eseményeket. Ünnepi
műsorukat gimnáziumunk részéről Kiss Emese és
Mazsu Andrea népdalokkal, Lakatos Viktória és
Brandtner Lilla verssel, Papp Máté prózarészlet
felolvasásával színesítette. A műsort látva
összeszorult a szívünk, és rádöbbentünk, milyen
jó nekünk, akiknek nem kell küzdenünk magyarságunkért.
A műsor után közös koszorúzásra került sor.
Mielőtt búcsút vettünk volna, Kálnai Zsolt
intézményvezető úr beszélt a mi iskolánkról és
átnyújtott egy diákjaink által dedikált könyvet
Berettyóújfaluról. A búcsúzás után ünneplőbe
öltözött diákjaink átalakultak élményekre
vágyó turistákká. Akár Rákóczi-emléktúrának is
nevezhetnénk utunkat, mert kezdtük Borsiban, II.
Rákóczi szülőhelyén, és befejeztük Kassán a
Rodostói-házban, száműzetésének színhelyén. A
borsi, felújítás előtt álló Rákóczi-kastély
gondnoka az idő rövidsége miatt gyorsított
fordulatszámon ontotta az információkat a
Rákócziak históriájáról, bemutatta a kastély
látogatható részeit, és mesélt az ellopott és
megtalált Rákóczi-mellszoborról. A délután
nagy részét az innen körülbelül 80 kilométerre
fekvő Kassán töltöttük. Kassa Szlovákia második
legnagyobb városa, ahol csupán 4 %-nyi
magyar él. A patinás belvárost lakótelepek,
ipari létesítmények sora veszi körül. A város
közepét elfoglaló, csónak alakú főtéren magasodik a Szent Erzsébet székesegyház gótikus
épülete, amely önmagában is gyönyörű, de
különlegességét fokozza, hogy alagsorában

található II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi
Ilona több száz éves csontjait rejtő szarkofágja.
1906-ban szállították ide a koporsókat Törökországból Kassára, mert II. Rákóczi Ferencnek
az volt a kívánsága, hogy magyar földön
nyugodhasson. Szívének hamvait Párizsban
őrzik. Városnézésünk során útba ejtettük a
színházat, a koldusházat, a Lőcsei-házat, a
jezsuita templomot és az egyetem szlovák
tanszékének épületét. Utolsó állomásunk a
Rodostói-ház volt. 1938-ban kezdték el építeni,
de csak 1991-ben nyitották meg a közönség
előtt, addig múzeumi raktárként használták. Az
eredeti ház Törökországban, Rodostóban (mai
nevén Tekirdağ) áll, ahol II. Rákóczi Ferenc
1720 és 1735 között élt és kivitelezésében ő
maga saját kezűleg is részt vett. A kassai
másolat őriz néhány eredeti használati tárgyat
Rákóczi hagyatékából, a pipatórium díszes
pipáit, egy eredeti mennyezeti rozettadarabot,
egy Rákóczi által faragott szék másolatát.
Kisfilmen megtekintettük az 1906-os újratemetési ceremóniát. Benéztünk Mikes Kelemen
kicsiny szobájába, ahol Rákóczi emlékiratait írta
a száműzetés idején.
Rövid szabadprogram után indultunk haza
elfáradva, álmosan, de sok-sok élménnyel és
ismerettel, amit nem a történelemkönyvekből
szívhattunk magunkba, hanem testközeléből
tapasztalhattunk meg idegenvezetőink közvetítésével. Mi, pedagógusok is feltöltekeztünk és
örömmel fogadtuk diákjaink hálát sejtető kérdését: „Tanárnő, jövőre is jövünk?”
A beszámolót írta: Szűcsné Csontos Katalin,
intézményvezető-helyettes

AKTUÁLIS

Páratlan életmű alkotója Cs. Erdős Tibor
Megható élményben volt részük azoknak, akik ellátogattak március 21-én a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar Vármegye Képgalériájába. A
városnak adományozott több tucatnyi festményéből készült kiállítás megnyitójára
eljött kolozsvári otthonából Berettyóújfalu szülötte, díszpolgára, Cs. Erdős Tibor is.

jelenti, hogy minden megduplázódik abban a létben, melyben identitásunkat
meg akarjuk őrizni. Kisebbségben mindent tudnunk kell, a legtökéletesebben
kell művelnünk” – hangsúlyozta Banner Zoltán, aki maga is Erdélyben kezdte
pályáját, s a művésszel az ’50-es évektől ismerik egymást.
A most kiállított képek közt számos portré – Janus Pannoniusé, a művész
édesanyjáé – rézkarcsorozat Kolozsvár nevezetességeiből, tájkép látható.
Az egész kortárs erdélyi művészet elnökének aposztrofált Cs. Erdős Tibor
életműve Erdély-központú lett, hiszen Trianon után ő maga is Erdélyben
maradt és alkot a mai napig.
A művész most is elmesélte kisgyermekkori élményét, amit a háború vége
felé átélt újfalui házukban. A kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, azt felelte:
„Csoda tudja, talán az, hogy 17 éves korom óta vegetáriánus vagyok!” Azt
meg az élet külön ajándékának tartja, hogy délelőtt fél 11-kor elindult a
fiával és annak családjával, s 2 órakor szülőföldjén szállhatott ki a kocsiból.
A kiállítás megnyitó végén Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő a város
ajándékát nyújtotta át, míg Muraközi István a város címerét ábrázoló
jelvényt tűzte fel a művésznek.
A mostani alkalomra eljött a fővárosból a művész 90 éves sógornője, s
annak unokája, de Nagyváradról is érkeztek tisztelői.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A családias ünnepség a zeneiskola művésztanárainak – Herczegfalvi
Zoltán és Ködöböcz Katinka – produkciójával kezdődött, majd Muraközi
István köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta: öt százalékban magunkénak érezzük Tibor bácsit, hiszen 100 évéből ötöt Berettyóújfaluban töltött. A páratlan életmű alkotója sok-sok festménnyel ajándékozta
meg szülővárosát, melyet még így, együtt, nem láthatott a közönség. A
festőművész iránti tisztelet és szeretet már Kolozsváron is megnyilvánult,
hiszen február 26-án, a 100. születésnap előtti napon a konzulátus díszterme
zsúfolásig megtelt. – Adjon az Isten még sok termékeny, alkotással teli évet
– kívánta a városvezető.
Banner Zoltán művészettörténész, művészeti író egy nagyváradi költő, Emőd
Tamás: Az országúton egy katona fekszik című versét hozta el, melyet írója a
festőművésznek szánt. A méltatásban elhangzott: Cs. Erdős Tibor egy évben
született az első világháborúval, s ez rányomta bélyegét későbbi életére. Ez
az esemény meghatározó volt életében, hiszen egyetlen európai nemzet sem
szenvedett annyit, mint a magyar. Cs. Erdős Tibor Berettyóújfaluban született
1914. február 27-én, s Trianon gyermekeként előbb Nagyváradra, majd
Kolozsvárra került, de élt és dolgozott Brassóban is. – „A kisebbségi lét azt

Szeretném megköszönni Önöknek a több mint 20.000 támogatói aláírást! Kérem, szavazatával is támogasson április 6-án!

Fotó: Kogyilla Zsolt

Fizetett politikai hirdetés
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Választási tájékoztató
A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési választással kapcsolatban a választópolgárokat az alábbiakról tájékoztatom:
1. A Hajdú-Bihar Megyei 4. Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság választott tagjai:
Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária elnök
Porkoláb Lajosné dr. elnökhelyettes
Dr. Gömöri György tag
Mikóné dr. Szajlai Edit póttag
Daróczi Lajosné póttag
delegált tagjai:
Balogh Sándor delegált tag (MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP)
Dr. Bagossy Attila ( FIDESZ, KDNP)
Gál László Csaba (JOBBIK)
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok
hivatali helyiségének
címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
telefonszáma: (54) 505-415
fax száma: (54) 505-440
e-mail címe: polghiv@berettyoujfalu.hu
2. Választási iroda:
Hajdú-Bihar Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda
Vezetője: Dr. Ökrös Zoltán jegyző
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 17-19.
Telefonszáma: (54) 505-415
Fax száma: (54) 505-440
E-mail címe: polghiv@berettyoujfalu.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:
Személyesen: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. fsz. 13. sz. iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(54) 505-458
E-mail címe: valasztas@berettyoujfalu.hu
3. A Hajdú-Bihar megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület
képviselő-jelöltjei a szavazólapon szereplő sorrendben:
Sorrend

Jelölt neve

Jelölő szervezet/független

1

Dr. Majoros Imre

Lehet Más A Politika

2

Kovács Réka Zsuzsanna

Seres Mária Szövetségesei

3

Németi Attila

Jólét és Szabadság Demokrata
Közösség

4

Varju László

Magyar Szocialista Párt
Együtt – A Korszakváltók Pártja
Demokratikus Koalíció
Párbeszéd Magyarországért Párt
Magyar Liberális Párt

5

Dr. Vitányi István

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

6

Dr. Ulics Erika

Jobbik Magyarországért
Mozgalom

7

Szilágyi Károly

Magyarországi Cigánypárt

Dr. Riczkó István

Független jelölt

Nagy Sándor

Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja

Fotó: Kocsis Attila
8
9
10

Horváth Gyula
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Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokratikus Párt

4. A szavazókörök sorszáma és címe:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Rákóczi u. 1.( II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
József A. u. 11. (József A. Ált. Isk.)
Eötvös u. 1. (Eötvös J. Szakképző Int )
Rákóczi u. 1. (II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
Tardy u. 4/A. (E.ON Zrt.)
Tardy u. 2. (volt MHSZ épület )
Ady Endre u. 2. (Régi iskola)
Széchenyi u. 8.( Berettyó Vizg.Társ.)
Ady E. u. 1. (Széchenyi I. Ált.Iskola)
Puskin u.44. (Hunyadi M. Ált. Iskola )
Puskin u. 44.( Hunyadi M. Ált.Iskola)
Puskin u. 44. (Hunyadi M. Ált.Iskola)

A településszintű lakóhellyel rendelkező és az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárok a 004. számú szavazókörben adhatják le szavazataikat.
5. Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján
Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen
kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási
irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási
hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb a
szavazást megelőző péntek (2014. április 4-én) 16 óráig. A helyi
választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) papíralapú igazolást nem
ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!
6. Szavazás mozgóurnával:
Mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve
fogyatékosságuk) miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri,
annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014. április 4-én
(pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás
napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól írásban lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
7. Tudnivalók a szavazásról:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel),
valamint a lakcímét.
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett
szavazólapo(ka)t, az átvételt aláírással igazolja.
Az országgyűlési választással kapcsolatos információk és nyomtatványok a www.valasztas.hu oldalon, a 04. sz. Országgyűlési Egyéni
Választókerületet érintő információk a www.berettyoujfalu.hu oldalon is
elérhetők.
Dr. Ökrös Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei 4. sz. OEVK
Választási Iroda Vezetője

KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében a
2014/2015. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje az
alábbiak szerint került meghatározásra.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének 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 lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2014. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az öt éves gyermek
beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozás időpontja:
2014. április 23-24-25. (szerda, csütörtök, péntek), 8.00-16.00 óráig
Az óvodai beiratkozás helye:
Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhelyén (cím: 4100
Berettyóújfalu, Radnóti u. 2., tel.: 54/402-194) Török Istvánné
intézményvezetőnél lehet.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, valamint magyar nyelvű 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 tárgyában hozott döntést 2014.
május 5-ig postai úton küldi meg az érintettek részére. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján kéri, elektronikus úton értesítést kap
a gyermeke óvodai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda
köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a
szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért tagóvodába való
felvételre. A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvételét követő 15 napon belül Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
Óvodai felvételi körzetek:
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde (4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.)
Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajcsy-Zs. ltp., Balassi utca, Bánk Bán
utca, Bartók Béla utca, Benczúr Gy. utca, Bethlen Gábor utca, Bihari utca,
Diófa utca, Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Esze Tamás utca, Fazekas
Mihály utca, Füzes utca, Hajdú utca, Hársfa utca, Hérnekkert utca, Herpály
utca, Huszár utca, Illyés Gyula utca, Jegyzőkert utca, Katona József utca,
Kerekes Gy. u., Kinizsi utca, Kisfaludy utca, Kiss J. utca, Kodály Zoltán utca,
Köztársaság utca, Krúdy utca, Lenkei utca, Margitta utca, Maros utca,
M.H.SZ. Lakóház, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy
utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nyárfa utca, Orbán B. tér, Radnóti Miklós
utca, Salamon utca, Semmelweis utca, Szabadság utca, Szemere utca,

Szinyei utca, Szökő utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt., Thököly utca,
Török Bálint utca, Vajda János utca, Vécsey utca
Eszterlánc Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 8.)
Andaháza utca, Állami Gazdaság egyéb, Állami Gazdaság g., Állami
Gazdaság k., Agancs utca, Akácos utca, Andaháza puszta, Arany János
utca, Árpád utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Bántó tanya, Báthory utca,
Batsányi János utca, Béke utca, Bem Apó tér, Bem utca a Bem Apó tértől,
Bessenyei ltp., Csalogány utca, Csillag utca, Deák utca, Dobó utca, Földesi
utca, Gábor Áron utca, Hadik utca, Hargita utca, Hegedűs dűlő, Hold utca,
Honvéd utca, Jókai Mór utca, Keleti Főcsatorna Őrház, Keresztesi út,
Keskeny utca, Királyhágó út, Kiss tanya, Korhány-ér utca, Kossuth utca,
Körtvélyes tanya, Lehel utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Néződomb tanya,
Péterszegi út, Rózsa utca, Sinka István utca, Somota tanya, Szondy utca,
Tompa Mihály utca, Tóth Árpád utca, Váci Mihály utca, Vásártér, Vass
Jenő utca, Zöldfa utca, Vadrózsa Lakásotthon, Pinokkió Lakásotthon,
Bogáncs Lakásotthon, Vackor Lakásotthon, Galagonya Lakásotthon,
Százszorszép Lakásotthon
Rákóczi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.)
Bajza utca, Batthyány utca, Bem utca a Bem Apó térig, Bercsényi utca,
Bessenyei utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Csokonai utca,
Damjanich utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcáig, Dózsa Tsz.
Tanya, Eötvös utca, Gazdasági iskola, Gyulai Pál utca, Hétvezér utca,
Hunyadi utca, József Attila ltp., József Attila utca, Kálvin tér, Kereszt utca,
Klapka utca, Kovácsi dűlő, Madách utca, Mártírok utca, Mikszáth utca,
Nagy Sándor utca, Oláh Zsigmond utca, Piac tér, Petőfi utca, Rákóczi utca,
Röptér tanya, Szent István tér, Szentkozma tanya, Szillér kert , Szillér utca,
Temető utca, Vágókert dűlő, Wesselényi utca, Zrínyi utca, Tüskevár Lakásotthon, Kikelet Lakásotthon.
Gyermekkert Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 106.)
Alkotmány utca, Aradi utca, Arasz utca, Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi
utca, Csíkász utca, Csónak utca, Déryné utca, Hajnal utca, Halász utca,
Határ utca, Hidköz tanya, Hullám utca, Irinyi utca, Kodormány utca,
Kodormány tanya, Kosztolányi utca, Ladik utca, Lele tanya, Liszt Ferenc
utca, Madarász utca, Magyar dűlő, Makó István utca, Morotva utca,
Nadányi Zoltán utca, Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös
utca, Pákász utca, Peterdi dűlő, Puskin utca, Reviczky tanya, Révész utca,
Rozgonyi utca, Sport utca, Szegfű utca, Szentmárton tér, Somolyom tér,
Szomolyom tanya, Temesvári utca, Tinódi utca, Tóhát utca, Vadász utca,
Napsugár Lakásotthon.
Széchenyi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4.)
Ady Endre utca, Attila utca, Belső major utca, Berettyólapos, Mérlegház
utca, Berzsenyi utca, Botond utca, Csonkatorony utca, Dózsa György utca
a Kádár Vitéz utcától, Érmellék utca, Gátőrház, Ipari utca, Jászai Mari
utca, Juhász Gyula utca, Kazinczy utca, Kádár vitéz utca, Kendereskert
dűlő, Kert utca, Kölcsey utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kréta
köz, Külső major, Lipótkert utca, Lőtér utca, Magyar utca, Malom utca,
Matolcsi tanya, Mátyás utca, Millenniumi út, Móra Ferenc utca, Nagyváradi utca, Népliget utca, Nyáras utca, Őrház, Sárostókert dűlő, Szabó Pál
utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchényi utca, Szigligeti utca,
Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsay utca, Téglaparti út, Tomori Pál utca,
Toldi Miklós utca, Vadaskert utca, Vágóhíd utca, Vállalkozó út, Vasút utca,
Vasúti Őrház, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca.
Mezősasi Tagóvoda (4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 53.)
Mezősas község közigazgatási területe
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Az elődöktől kapott örökség mindannyiunkat kötelez
Nemzeti ünnepünkhöz méltó, igazi tavaszi időjárás köszöntött ránk március
idusán: a Nap megmutatta erejét, jóleső szellőkkel fűszerezve. A tavaly
megkezdett ünnepléshez hasonlóan, most is a római katolikus templomban
gyűltek össze az emlékezők.

Márku János helyi plébános köszöntötte a híveket, majd Dénes Zoltán,
újirázi kanokok tartott beszédet. Elöljáróban leszögezte: a nemzet olyan
szellemóriásokat teremtett, olyan hősöket alkotott 1848-ban, akiknek
lelkiereje ma is itt él közöttünk, s reményt ad arra is, hogy amiért ők
küzdöttek, az meg fog valósulni. A 166 évvel ezelőtti forradalom híre
azért tudott elterjedni az országban, mert a Budára és Pestre, a Szent
József napi vásárra érkezők hazavitték azokat az üzeneteket, amiket
Petőfitől, Jókaitól, Irinyitől hallottak: boldogságot, szabadságot, szeretetet, hitet, reményt. Napjainkhoz érve a kanonok megjegyezte: a meg nem
valósult álmok miatt őrlődünk, mert nem vagyunk képesek megegyezni
önmagunkkal. Annak idején a társadalom valamennyi rétege lelkesen
küzdött a szabadságért, jogainkért, s most is itt az ideje „rendezni végre
közös dolgainkat” – idézte József Attilát. A Szózat és a Székely himnusz
eléneklése után a Népligetben folytatódott az ünnepség.
Az Ifjúsági fúvószenekar kíséretében elénekelt Himnuszt követően
Muraközi István polgármester mondott ünnepi beszédet. A 48-as követelésekből a polgári átalakulás mellett a törvényes autonóm Magyarország
létének vágyát emelte ki, melyek az áprilisi törvényekben fogalmazódtak
meg, s amely által lehetett jobb irányt vennie nemzetünknek. Hazánk az
addigi feudalizmusból a polgári demokrácia útjára lépett, rendi államból

parlamentáris állammá alakult. Nemzeti hitvallásunk fontos pontja: „Legyen
béke, szabadság és egyetértés!” – hangsúlyozta a szónok, megjegyezve,
hogy így kezdődik a 12 pont és így zárul Magyarország Alaptörvénye is.
A továbbiakban felelevenítette a bő másfél évszázaddal ezelőtti berettyóújfalui és szentmártoni eseményeket, megemlítve a kor szellemi nagyjait.
Leszögezte: egy helyi közösség valódi motorja és őszinte pártfogója csakis
az lehet, aki abban a közösségben nőtt fel, amelyhez ezer szállal kapcsolódik. Kiemelte még a városvezető, hogy egy nemzet, amely a saját pályáját
keresi, csak jó példa lehet, hiszen a helyi és nemzeti értékekkel Európa és a
világ gyarapodásához járul hozzá. „Bennünk a megoldás, általunk születik
meg a jövő” – nyomatékosította. Végül Márai Sándort idézte, aki szerint
„Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz
valamilyen varázslatos elemet. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.”
Napjainkhoz érve, a polgármester annak adott hangot, miszerint a
fegyveres harcokat a békés építkezés váltotta fel, amely csak tevékeny
közösségekkel vihető sikerre. Bármit teszünk azonban, azt az utókor fogja
értékelni és megítélni, és a tettek döntik el, hogy mit hagyunk az utódokra.
Az elődöktől kapott örökség viszont mindannyiunkat kötelez – adott
útmutatást hallgatóságának a polgármester.
A Csokonai Nemzeti Színház művészeinek műsora – Itt az idő, most vagy
soha – után az önkormányzat, a megyei közgyűlés, a járási hivatal, a KLIK,
a rendvédelmi szervek, a történelmi egyházak, a pártok, egyesületek és
a város intézményeinek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit
a kopjafánál.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„Kossuth Lajos azt üzente...”- Családi délután a Bihari Múzeumban
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezve rendezett 2014. március 15-én, szombat
délután történeti játszóházat a Bihari Múzeum.
A Bihari Múzeum nagytermében a falra felerősített
több méter hosszú nemzetszínű lobogó, korabeli
honvédzászló-másolatok és a márciusi ifjak arcképei idézték fel a korabeli eseményeket. A résztvevő
családok egy délután erejéig részesei lehettek
1848 tavaszának. A jelenlévők gyöngyből fűzhettek kokárdát, illetve kardot, nemzetőrcsákót, és
’48-as zászlót készíthettek papírból. A program
végén a gyerekek dobszóra és Sándor Zeréndné
Marika néni zongorakíséretére, „teljes felszerelésben” menetelhettek, megemlékezve ezzel az
1848/49-es bátor nemzetőrökről és honvédekről.
A délután jó hangulatban telt, a látogatók hasznos
ismeretekkel és saját készítésű tárgyakkal távozhattak. A következő családi délutánra 2014. április
19-én, nagyszombaton, 14-órától kerül sor, ahová
ismét várjuk a családok apraja-nagyját.
Csarkó I.
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fizetett politikai hirdetés

Lakossági fórumot tartott a Jobbik

Úgy tűnik,
Ennyi.
Jó volt köztetek.

(Körmendi Lajos)

Teltházas fórumot tartott a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban, ahol
Vona Gábor országos elnök,
a párt miniszterelnök-jelöltje
bemutatta a 4. számú
választókerület országgyűlési
képviselő-jelöltjét, Dr. Ulics
Erikát, valamint ismertette a
párt választási programját.
Az est moderátora Pörzse
Sándor, a Barikád főszerkesztője volt.
Ulics Erika rövid kortes beszédében elmondta: sorsdöntő fordulat lesz az április 6-i
választás. 48 év kommunizmus és 24 év liberális kormányzás után ideje lesz megszabadulni azoktól, akik elrabolták az országot, tönkretették a mezőgazdaságot, nem
teremtettek új munkahelyeket, az autópálya nyomvonalát a magas aranykoronájú
földeken fektetik le. Ügyvédként már nem sokat tehet az ország, a bihariak érdekében, ezért döntött a politikai munka mellett – adta magyarázatát a választáson való
indulásának. A rendszerváltás óta eltelt időszakot a miniszterelnökökkel azonosította:
előbb jött a pufajkás, majd csomaggal a Bokros, aztán a libatolvaj, a Fidesz pedig nem
élt, hanem visszaélt a kétharmaddal. Igaz, hogy megszüntetett 8 adót, ám bevezetett
17 újabbat. – Az ország kettészakadt, gyermekeink, unokáink jövője a tét – jelentette
be, hozzátéve, elszámoltatják a politikusokat, ha nyernek. A munkahelyteremtést a
mezőgazdaságra, azon belül is az állattenyésztésre alapozva oldják meg Biharban.

Vona Gábor beszéde elején arról szólt, hogy egyedül a Jobbiknak van programja.
Érdemi vita helyett sárdobálás folyik a riválisok között, míg a Jobbik pozitív kampányt
folytat – ecsetelte napjaink közéletét. Április 6-ról elmondta: a szavazólapon 18 párt
szerepel, ám csupán 3 esélyes párt van, amely a végeredménybe bele tud szólni: a
baloldali összefogás, a Fidesz és a Jobbik. Utóbbi nem valami ellen, hanem valamiért
kampányol. Elmondta még, hogy várja Orbán Viktor jelentkezését a miniszterelnök-jelölti vitára. Meggyőződése, lesz vita. A Jobbik bízik választási győzelmében, s ha ez
bekövetkezik, Vona kimegy Brüsszelbe, s azt kéri, hogy Magyarország magát etesse
– utalt arra, hogy uniós csatlakozásunk arra volt jó, hogy a külföldiek felvásárolták
gyárainkat, majd azokat tönkretéve, elárasztottak bennünket saját termékeikkel.
Fontosnak tartja a munkahelyteremtést Vona, aki szerint, ha munka van, minden van.
Az alapvető élelmiszerekre ötszázalékos áfá-t vezetnek be, illetve a férfiaknál is
lehetővé teszik a 40 év ledolgozott munka után a nyugdíjba vonulást. Programjuk 3
alappillére: megélhetés, rend, elszámoltatás – hangsúlyozta a pártelnök, aki szerint a
Jobbik nem rasszista, nem bőrszín alapján, hanem tisztességes és nem tisztességes
ember szerint kategorizál. Eltörlik a mentelmi jogot, nyilvánosságra hozzák az ügynöklistát, a vagyonosodási vizsgálatot kiterjesztik a politikusok családtagjaira is. A
kérdések közt felvetetették, nem fél-e a Jobbik az elszigetelődéstől, ha kormányra
kerül, illetve nem korlátozza-e a szavazati jogot a párt, ha nyer, továbbá, miért
támogatja a párt a paksi atomerőmű bővítését. Utóbbi kapcsán Vona elmondta:
középtávon megoldás lehet a megújuló energia, ám hosszú távú megoldást az
atomerőmű bővítése hozhat.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Két kollégánk tragikus halálára
A rossz hírek sohasem késnek. 2014. február 15-én a kora
délelőtti órákban érkezett a hír, mely futótűzként terjedt és
mindenkit megdöbbentett, aki hallotta. A berettyóújfalui
Kórház két fiatal orvosa: Dr. Béres Rita ideggyógyász
főorvosnő és Dr. Kovács Márton az idegosztály fiatal orvosa
egy súlyos közúti balesetben életüket vesztették. Mindketten
vétlen elszenvedői voltak a szörnyű tragédiának. Kedves fiatal
kollégáink életének egy rövid szempillantás alatt vége
szakadt. Csak a mérhetetlen fájdalom, gyász maradt utánuk,
családjaik, kollégáik, betegeik és mindazok számára, akik
ismerték és szerették őket. Továbbképzésre indultak volna
Debrecenbe azon a végzetes szombat reggelen, de családi
otthonukba már sohasem térhettek vissza. Életünk, az Ő életük
is drága kincs volt, egyszeri és megismételhetetlen.
Ki volt ez a két nagyszerű, példás életű kollégánk, akinek
tragikus elvesztése ekkora gyászt, fájdalmat, együttérzést
váltott ki sokunkból?
Dr. Béres Rita szemünk láttára a Kórházban nőtt fel. Szülei
évtizedeken keresztül kollégáink voltak (ahogy később Ő is az
lett, majd gyógyító orvosom). Berettyóújfaluban kezdte iskolai
tanulmányait. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett
orvosdoktori diplomát, majd hazajött gyógyítani. A Berettyóújfalui Kórház idegosztályára került, ez volt élete első és immár
utolsó munkahelye. Több mint két évtizedig szakvizsgákat
szerezve alorvosként adjunktusként, majd főorvosként dolgozott. A kórház orvosi karának közismert és elismert tagja volt.
Szakmai munkáját alapos tudás, gazdag tapasztalat, nagy
munkabírás, etikus gondolkodás jellemezték. Munkaidőben,
ügyeletben, konzíliumok adása közben az idegosztályon vagy
a szakrendelésen mindig a betegek rendelkezésére állt. Számára a legfőbb törvény a betegek gyógyulása volt. De nemcsak
gyógyszerekkel, műszerekkel gyógyított. Gyógyított, enyhített,
vigasztalt személyisége különleges varázsával, mindig mosolygó, örökmozgó természetével, kedves szavaival. Ne csak
ellátást nyújtsatok nekik, de a szíveteket is – intette Teréz Anya
munkatársait. Dr. Béres Rita így élt, így gyógyított. Emellett
gondos példamutató családanya is volt! Ezért fordult hozzá
annyi beteg teljes bizalommal és szeretettel.
Dr. Kovács Márton még szakorvos jelöltként csak pár éve
dolgozott az idegosztályon. Váncsodon született. A tehetséges
és szorgalmas fiatalember kiváló eredménnyel szintén a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát és –
mint Rita – Ő is hazajött övéit gyógyítani. Nemes emberi
tulajdonságait a szülői háztól hozta. Kiváló ember volt és
kiváló szakorvos lehetett volna belőle. Csak néhány alkalommal találkoztam vele. Komoly, csendes szavú, megnyerő
modorú orvost ismertem meg benne. Vele kapcsolatban el kell
mondani, hogy biharban született, így személyes tapasztalatból ismerte a pusztuló bihari-sárréti falvakban élő, nehézsorsú,
olykor egyedül maradt idős embereket testi-lelki bajaikkal
együtt. Nagy együttérzéssel, figyelemmel, tevékeny jóakarattal gyógyította őket.
Dr. Béres Ritát pályája csúcsán ragadta el a kegyetlen halál.
Dr. Kovács Mártont egy kibontakozó, reményteli jövő legelején.
De most mind ennek vége! A jövőt szövögető tervek, vágyak,
álmok a családi és baráti kötelékek a karrier és két drága
fiatal kollégánk élete mind elszálltak abban a végzetes
pillanatban a 47-es út felett.
Kedves Rita és Márton!
Életnek értelmet csak a szolgálat adhat!
A ti kettétört fiatal életetek is – szívetek utolsó dobbanásáig –
ilyen szolgálat volt. A legnemesebb szolgálatok egyike!
Legyen ezért áldott emléketek is!
Dr. Nagy Gábor

AKTUÁLIS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Berettyóújfalui székhelyű sportegyesületeknek és sporttevékenységet
végző egyéb társadalmi szervezetek 2014. évi támogatására
Pályázni a következő témákban lehet:
Sportegyesületek esetében:
A., sportegyesületek működési kiadásai
B., sporteszközök beszerzése
C., utánpótlás-nevelés
D. az egyesület által rendezett szakszövetségi versenyek megrendezése
Sporttevékenységet végző egyéb társadalmi szervezetek esetében:
A., sporteszközök beszerzése
B., a szervezet által megvalósított sportrendezvények megvalósítása
C., részvétel más szervezet által szervezett sportrendezvényen
D., egyéb sportcélú tevékenység
Alapítványi pályázók esetében a Humánpolitikai Bizottság a támogatásra
vonatkozóan csak javaslatot tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület soron következő ülésén hozza meg.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
- NB-s bajnokságban való részvétel, minősített versenyzők száma
- az adott versenyrendszerben való eredményes szereplés,
- az egyesület aktív, tevékenységarányos taglétszáma
- az utánpótláskorú csapatok, versenyzők száma
- sportesemények nézettsége,
A pályázati adatlapon a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt
támogatás összegét kell részletezni. A pályázatokat kizárólag, az előre
elkészített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy
adatlapot nyújthat be.
A pályázat kiírója nem támogatja: A pályázaton elnyert összeg versenyzők
jutalmazására történő kifizetését, illetve egyéb személyi kifizetéseket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Berettyóújfalui székhelyű, kulturális tevékenységet végző társadalmi
szervezetek 2014. évi támogatására
Pályázni két kategóriában lehet:
- Kiemelkedő, városi és térségi szintű, egyben országos, illetve nemzetközi
jelentőségű tevékenységet folytató szervezetek esetében a maximálisan
igényelhető támogatás 1 millió Ft.
- Egyéb pályázók esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg
100.000 Ft.
Alapítványi pályázók esetében a Humánpolitikai Bizottság a támogatásra
vonatkozóan csak javaslatot tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület soron következő ülésén hozza meg.
A pályázati adatlapon a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt
összeg felhasználását kell részletezni. A pályázatokat kizárólag, az előre
elkészített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy
adatlapot nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1. - 2014. december 31.
Pályázó szervezeten belüli több csoport esetén csoportonként lebontva
kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását.
A pályázatokat egy eredeti példányban kérjük benyújtani a Berettyóújfalui
Közös Önkormányzati Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u.
17-19.)
A borítékon kérjük feltüntetni: Kulturális pályázat – 2014.
A pályázatokat benyújtási határideje: 2014. április 18.
A támogatottak a támogatási összeggel 2015. március 31-ig kötelesek
elszámolni. Az elszámolás részletszabályait a támogató a támogatási
szerződésben rögzíti.
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap „Helyi pályázatok” menüpontjából.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Humánpolitikai Bizottsága

A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1. - 2014. december 31.
A pályázati adatlapon a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt
támogatás összegét kell részletezni. A pályázatokat kizárólag, az előre
elkészített pályázati adatlapon lehet benyújtani.
Egyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva
kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását.
A pályázatokat egy eredeti példányban kérjük benyújtani a Berettyóújfalu
Közös Önkormányzati Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György
u.17-19.)
A borítékon kérjük feltüntetni: Sportpályázat – 2014.
A pályázatokat benyújtási határideje: 2014. április 18.
A támogatottak a támogatási összeggel 2015. március 31-ig kötelesek
elszámolni. Az elszámolás részletszabályait a támogató a támogatási
szerződésben rögzíti.
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap „Helyi pályázatok” menüpontjából.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Humánpolitikai Bizottsága

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT
Az OTH (Országos Tisztiorvosi Hivatal) és az OALI (Országos Alapellátási Intézet) együttműködése alapján, az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram keretében, 2014. március 31. és 2014. április 05. között
mammográfiás szűrőkamion segítségével emlő szűrővizsgálatokra kerül
sor Berettyóújfaluban, a Szent István térre érkező szűrőkamionban.
Az emlőszűrés 45-65 éves nőkre terjed ki, mely az alábbi háziorvosi
praxisokat érinti:
Berettyóújfalu: Dr. Cséki János, Dr. Kertész Balázs, Dr. Szeszák Ferenc
Komádi: Dr. Ignáth Tamás, Dr. Papp Miklós
Hencida: Dr. Jahangir Ahmed.
Szűrések tervezett időpontja:10:00-18:00 óráig
Az emlőszűrésen túl, egészségi állapot felmérést végzünk, életmód
tanácsadást, stb.
2014. április Bihari Hírlap
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Határok nélküli nótagála
A Nőnap előestéjén zsúfolásig megtelt a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ színházterme nótakedvelő közönséggel.

Nem lehet elég korán kezdeni!

Az est háziasszonya, Szabó Éva a „Hogy mondjam meg néked,
mennyire szeretlek” címet viselő program kapcsán elmondta: a
magyar nóta nemzeti kincs, sőt, idén január 30-án hungarikummá is
nyilvánították, persze, csak az a nóta hungarikum, melyet élő cigányzene kísér. A határok nélküli nótagálát pedig már harmadik alkalommal
rendezi meg a kismarjai Szabó házaspár, mindig teltházas közönség
előtt. A mostani est fővédnöke Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, védnöke Muraközi István polgármester volt. A honatya a nemzetközi nőnap előestéjén meleg szavakkal köszöntötte a hölgyeket, akik az
élet forrásai. Mint fogalmazott, édesanyja nélkül ő nem lenne, felesége
nélkül pedig a két lánya sem, mint ahogy a lányai nélkül a két unokája
sem örvendeztetné meg. A fellépők fergeteges hangulatot kovácsoltak
a magyar nóta gyöngyszemeiből, de ízelítőt kaphatott a nagyérdemű
táncdalokból, operett részletekből is. A fináléval pedig közösen
okoztak feledhetetlen perceket a színpadra lépő Vitányi Istvánnal, aki
egy-egy szál tulipánnal köszöntötte a művészeket. A nőnapi virágból
valamennyi hölgy részesült távozáskor. Fellépők voltak: Gáspár Anni,
Szabó Lajos, Miklós Szilvia, Szilágyi Sándor, Szeredy Krisztina, Nagy
Anikó, Sülyi Károly, Koltai Zoltán és Kádár Zsuzsa. Kísért Balogh Zoltán
és zenekara. A csodálatos színpadképet Kállai Irén, a Bihari Múzeum
és Sinka István Városi Könyvtár igazgatója álmodta meg, furtai
népviselet és szőttesek felvonultatásával.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A biztonságos közlekedésre való felkészítést nem lehet elég korán kezdeni
– vallják a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon. Éppen ezért a Vass Jenő
Óvoda egyik csoportját a közlekedési osztály motoros rendőrei bemutatóra invitálták, ahol a rendőrség gépjárműveit tekinthették meg a nebulók,
sőt, be is ülhettek a mikrobuszba, felpattanhattak a motorokra, de
kipróbálhatták a rendőrségi szirénát, hangosbeszélőt, bekapcsolhatták a
megkülönböztető jelzőrendszert. Mint azt Mezei Imre rendőr-őrnagy,
osztályvezető elmondta, az ilyen találkozók megszervezésével az a céljuk,
hogy már egészen kicsi korban hozzászoktassák a gyerekeket a biztonságos, körültekintő közlekedéshez. A látni és látszani szlogen jegyében pedig
fényvisszaverő prizmákat, karkötőket, matricákat ajándékoztak a kicsiknek.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Fánkfaló verseny meg miegymás!
A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz csatlakozott a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központ is.
Maskarádé címmel a helyi általános iskolák első osztályos diákjait hívták
meg egy kellemes kikapcsolódást és hasznos időtöltést hozó délutánra
február utolsó napján. A nagyteremben forgószínpadszerűen vehettek részt
a nebulók a különböző játékos foglalkozásokon. Volt álarckészítés, célba
dobás, tekegurítás, ugróiskola, szélcsengő- és zajkeltő készítés. A délután fő
attrakciója a fánkfaló verseny volt, külön a lányoknak és a fiúknak.
Pihentetőül pedig a Bihar Néptáncegyüttes jó hangulatú bemutatót tartott
repertoárjából.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Szilágyi Sándorné 2014. március 5-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból köszöntötte városunk polgármestere, Muraközi
István, valamint Törökné Kovács Judit anyakönyvvezető.

12. Bihari Hírlap 2014. április

A református templomért szóltak a dalok
Szívet-lelket erősítő, nemesítő koncert részesei voltak több százan március első
vasárnapján a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban, Berettyóújfaluban, ahol a
Csillag születik tehetségkutató verseny két évvel ezelőtti győztese, Mészáros
János Elek adott kétórás műsort.
A harmadik éve életveszélyessé nyilvánított református templom felújításához nemcsak a szűken vett hívek, gyülekezeti tagok, hanem más felekezethez
tartozók is szükségét érezték, hogy anyagilag hozzájáruljanak, így aztán a
műsor kezdetére 420 fölötti eladott jegyről számolt be Majláth József
lelkipásztor. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntő szavai után a
szintén református presbiter, Mészáros János Elek lépett a színpadra. Elsőnek
– szomorú aktualitásként – a pár hete tragikus körülmények között elhunyt két
orvos emlékére elénekelte Kacsóh Pongrác János vitéz c. darabjából az Egy
rózsaszál szebben mesél c. dalt. A továbbiakban a különböző zenei műfajokból – népdal, opera, musical, táncdal, egyházi énekek – kaphatott ízelítőt a
közönség, mely szűnni nem akaró tapssal hálálta meg a koncertet, s még egy
ráadásszámot is kikövetelt az est végén.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Megnyílt a civil udvar
A polgári társadalom erejét a civil szervezetek léte és erőssége adja
– mondta Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő Berettyóújfaluban, ahol első alkalommal rendezték meg a civil napot a civil egyesületek által birtokba vett volt kis-Elzett területén.

Idén sem maradt el a nőnapi ünnepség a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
tagjainál, akiket Dr. Vitányi István és Muraközi István köszöntött
/Papp Máté/

Mint a honatya elmondta, a rendszerváltozás hajnalán alkotta meg az
országgyűlés a civil szervezetekről szóló törvényt, hiszen a szocializmusban nem is léteztek ilyen szervezetek. Mostanra hét civil egyesület vette
birtokba a volt gyáregységet, s sokan, sokat tettek a komplexum rendbe
hozataláért. Ez azonban csak akkor vált lehetővé, amikor az önkormányzat is támogatandónak ítélte az arra érdemes civil szervezeteket. Az
országosan is példaértékű kezdeményezés eredményeként nemcsak
szakmai programokat szervezhetnek itt, hanem szabadidejüket is
hasznosan tölthetik a fiatalok – derült ki.
Muraközi István polgármester az egykor tanműhelyként funkcionáló
objektumról elmondta: miután létrejött a Pálfi István TISZK, a szakképző
műhelyek átkerültek a Bessenyei Szakközépiskolába, s a Toldi utcai épületegyüttest meghirdették eladásra. Érdeklődés híján azonban nem sikerült
értékesíteni, így tavaly májusi ülésén az önkormányzat ingyenes használatra
átadta azt a civileknek. Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy hosszú
távon is jó célt szolgálnak ezzel a lépéssel, s a civil egyesületek az itt folyó
tevékenységükkel a város hírnevét öregbítik majd.
A nap során bemutatkoztak az egyesületek. A víz világnapjához kapcsolódóan a Bihari Természetbarát Egyesület szakmai programot vonultatott fel. A
Bajnóca Néptáncegyüttes csoportjai néptáncokkal örvendeztették meg az
érdeklődőket, míg az Arkadas Baranta SE ostorcsergetéssel hívta fel magára
a figyelmet. A Bihari Szabadidő és Sportegyesület, valamint a BMSE Ökölvívó Szakosztálya bemutató edzést tartott, míg a Parola Közhasznú Egyesület
extrém sportbemutatójával szerzett izgalmas perceket. A Szélső Érték Kör
Egyesület koncertje előtt pedig a Borosjenői Kádár István Hagyományőrző
Íjász Egyesület tartott bemutatót.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Futsalünnep Berettyóújfaluban

A fordulás után az ETO szinte lekopírozta az
első játékrészt – ismét korai gólt szerzett,
A futsal Magyar Kupa döntőjének idén városunk adott otthont. A két napig tartó (az elődöntőket március
egyszersmind tovább növelte előnyét. Kétgólos
8-án, míg a döntőt március 9-én játszották), négy csapat részvételével rendezett Final Four a papírformáhátrányban feltámadt az MVFC, Gál István
nak megfelelően a bajnok, a többiekhez képest kimagasló anyagi körülmények között készülő Rába ETO
révén sikerült is szépíteni, a hazai közönség
győzelmével zárult.
rögvest űzte-hajtotta a kedvenceket. Nem sok
Mezei József biztosan hasonlóról álmodott A szervezők kitettek magukért, a színes progra- hiányzott az egyenlítéshez ezúttal sem, ismét
csaknem tíz éve, amikor felkarolta, útjára mok, gálameccsek után a döntő is pazar bemu- ordító ziccerek maradtak ki. Jegyezzük meg: a
indította a futsalt Berettyóújfaluban. Az MVFC tatóval kezdődött, a csapatok bevonulását lelátóról úgy tűnt, 1-2-nél büntetőt kellett volna
nyert többször bajnokságot, kupát, hűséges fantasztikus fény- és hangtechnika kísérte. Az kapnia a Mezeinek, de a játékvezetők sípja
szurkolói ünnepelhettek megannyi diadalt. MVFC és a Győr évek óta uralja a hazai néma maradt.
Nem sikerült egyenlíteni, sőt a világklasszis
Hiába nyerte az idei döntőt a Győr, a mostani mezőnyt, papírforma volt tehát, hogy e két
rendezés is mindenképpen óriási siker - egy csapat játssza ismét a finálét. Érdekesség, bár a Juanra ritkán látható góljával megerősítette
Berettyóújfaluhoz hasonló kisváros nem sűrűn helyszín Berettyóújfalu volt, ezúttal a sorsolás vezetését a Győr. Ment előre az MVFC becsüadhat otthont egy sportág kupadöntőjének, szeszélye folytán papíron a Győr számított lettel, ám mivel az MLSZ által az év legjobbjáIgazgyöngyösöknakNagyváradon
választott Rábl János ezúttal gyengébb
amelyet ráadásul a tévéközvetítés miatt ország- pályaválasztónak.
A „hazaiak” magukhoz is ragadták a kezde- napot fogott ki, így a vészkapussal is próbálkoszerte is több tízezren izgulhattak végig!
A Pálfi István Rendezvénycsarnokba mindkét ményezést, beszorították a Mezeit, s végül zó Turzó-csapatnak nem volt már igazi esélye a
napon szépszámú közönség látogatott ki. A két hamar meg is szerezték a vezetést. Az első folytatásban.
A bővebb kerettel rendelkező, brazil és
elődöntő nem hozott meglepetést, az abszolút félidőben már nem is változott az állás, a
favorit Győr a második félidőben végül válogatott Dávid Richárdot sérülés miatt spanyol klasszisokkal teletűzdelt ETO megérdekönnyen átlépett (5-2 a Rába-partiak javára) nélkülöző „vendégek” bizony többször is melten nyert 6-1-re. Mezei József büszke lehet,
az egyébként magát sokáig jól tartó Veszpré- kiegyenlíthettek volna, de vagy Balázs kapus Berettyóújfalu házigazdaként jelesre vizsgázott,
men; s az MVFC-Berettyóújfalu is kapott gól védett bravúrral, vagy Trencsényiék céloztak az idei kupadöntő méltó hírverése volt a hazai
nélkül (5-0), szintén a második húsz perc jó pontatlanul. Hiába a Győr nagyobb tudása, futsalnak; az MVFC pedig a bajnokságban
pm
játékának köszönhetően verte meg a MAFC három-négy alkalommal is csak néhány centi vághat vissza a Győrnek.
hiányzott az egalizáláshoz.
akadémistáit.
HIRDETMÉNY
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
illetékességi területén működő általános iskolák
felvételi
körzeteiről, valamint az általános iskola 1.
évfolyamára történő beiratkozásról
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény(továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése
alapján meghatározta és közzétette az iskolák
felvételi körzetét, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §
(1) bekezdése alapján jelen hirdetményben
közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való
Körzeti általános iskolák
Diószegi Kis István Református Általános Iskola

döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a

Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő
általános iskolák felvételi körzete közzétételre került
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
honlapon.
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2014.
április 28-30.
A beiratkozás időpontjának meghatározására
jogosult szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2014.
február 28.
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye,
ahová a tanuló felvételt nyert.
Jogorvoslati eljárás:
- Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az
iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni,

kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
- Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a
tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet
nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú
döntést.
- A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról
szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül
lehet benyújtani.
- Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a
jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú
tanulót szülője képviselheti.
Debrecen, 2014. február 28.

Tiszántúli ReformátusEgyházkerület

4100 Berettyóújfalu Kálvin tér 4.

Berettyóújfalu közigazgatási területe
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.

Ady Endre utca, Andaháza utca, Attila utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. Ltp, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi utca, Bánk bán utca, Bántó tanya,Bartók Béla utca, Belső major
utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca, Berettyólapos, Berzsenyi utca, Bethlen utca, Bihari utca, Bocskai utca, Botond utca, Csillag utca, Csonka torony utca, Diófa utca,
Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Érmellék utca, Esze Tamás utca, Fazekas utca, Füzes utca, Gátőrház, Hajdú utca, Hargita utca, Hársfa utca, Hegedűs dűlő, Hérnekkert
utca, Herpály utca, Hétvezér utca, Hold utca, Honvéd utca, Huszár utca, Illyés Gyula utca, Ipari út, Jászai Mari utca, Jegyzőkert utca, József Attila ltp., József Attila utca,
Juhász Gyula utca, Kádár utca,Katona József utca, Kazinczy utca, Kendereskert dűlő, Kerekes Gy. utca, Keresztesi út, Kert utca, Kinizsi utca, Királyhágó út, Kisfaludy utca,
KissJ. utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth utca, Kovácsi dűlő, Kölcsey utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca,Köztársaság utca, Kréta köz, Krúdy Gyula utca, Külső major,
Lenkei utca, Lipótkert utca, Liszt Ferenc utca, Lőtér utca, M.H.SZ. lakóház, Magyar utca, Malom utca, Margitta utca, Maros utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca,Mérlegház
utca, Mikes Kelemen utca, Milleniumi út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nagyváradi utca, Nap utca,Népliget utca,
Nyáras utca, Nyárfa utca, Oláh Zsigmond utca, Orbán Balázs tér, Őrház, Péterszegi utca, Petőfi utca, Radnóti Miklós utca, Salamon utca, Sárostókert dűlő, Semmelweis
utca, Sinka István utca, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchenyi utca, Szemere utca,Szigligeti utca, Szillér kert, Szillér utca, Szinyei utca, Szökő utca,
Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsay utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt.,Téglaparti utca, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Tomori Pál utca, Török B. utca, Váci Mihály utca,
Vadaskert utca, Vágóhíd utca, Vajda János utca,Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti őrház, Vécsey utca, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca, Pinokkió Lakásotthon, Bogáncs
Lakásotthon, Vackor Lakásotthon, Galagonya Lakásotthon, Vadrózsa Lakásotthon.
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Bihari Alapfokú Művészeti Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.

Agancs utca, Akácos utca, Alkotmány utca, Állami Gazdaság egyéb, Állami Gazdaság g., Állami Gazdaság k., Andaháza puszta, Aradi utca, Arany János utca, Arasz utca,
Árpád utca, Bajza utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Báthory utca, Batsányi utca, Batthyány utca, Béke utca, Bem Apó tér,Bessenyei ltp., Bessenyei utca, Blaha Lujza utca,
Bócs tanya, Bócsi utca, Budai Nagy Antal u., Csalogány utca, Csíkász utca, Csokonai utca,Csónak utca, Damjanich utca, Deák utca, Déryné utca, Dobó utca, Dózsa Gy.41-től
végig, Dózsa György u. 1-40., Dózsa Tsz. tanya, Eötvös utca,Földesi utca, Gábor Áron utca, Gazdasági iskola, Gyulai Pál utca, Hadik utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ
utca, Hídköz tanya, Hullám utca,Hunyadi utca, Irinyi utca, Jókai Mór utca, Kálvin tér, Keleti Főcsatorna Őrház, Kereszt utca, Keskeny utca, Kiss tanya, Klapka utca, Kodormány
tanya, Kodormány utca, Korhány-ér utca, Kosztolányi utca, Körtvélyes tanya, Ladik utca, Lehel utca, Lele tanya, Madách utca, Madarász utca,Magyar dűlő, Makó István
utca, Mártírok utca, Mikszáth utca, Morotva utca, Nadányi utca, Nagy Sándor utca, Nefelejcs utca, Néződomb utca,Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös
utca, Pákász utca, Peterdi dűlő, Piac tér, Puskin utca, Rákóczi utca, Révész utca, Reviczky tanya, Rozgonyi utca, Rózsa utca, Röptér tanya, Somolyom tér, Somota tanya, Sport
utca, Szabadság utca, Szegfű utca, Szent István tér, Szentkozma tanya, Szentmárton tér, Szomolyom tanya, Szondy utca, Temesvári utca, Temető utca, Tinódi utca, Tóhát
utca, Tompa Mihály utca,Tóth Árpád utca, Vadász utca, Vágókert dűlő, Vásártér, Vass Jenő utca, Wesselényi utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca, Tüskevár Lakásotthon, Kikelet
Lakásotthon, Százszorszép Lakásotthon, Napsugár Lakásotthon , Mezőpeterd közigazgatási területe, Váncsod közigazgatási területe, Mezősas közigazgatási területe
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MAJÁLIS
AKTUÁLIS

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA ÁPRILISBAN
1-2. kedd-szerda Kezdés: 18.00

NON STOP

16

Színes szinkronizált amerikai-francia akciófilm
1-2. kedd-szerda Kezdés: 19.45

A GRAND BUDAPEST HOTEL

16

Színes amerikai feliratos film

3-4-5-6. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

POFÁZUNK ÉS VÉGÜNK

12
16

Színes szinkronizált amerikai akció-vígjáték
3-4-5-6. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

VIHARSAROK

18
16

Színes magyar-német filmdráma
7-8-9. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

3 NAP A HALÁLIG

Színes szinkronizált amerikai akciófilm
7-8-9. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.15

FRANCES HA

6
16
16

Fekete-fehér feliratos amerikai vígjáték
10-11-12-13-14-15-16. csü-sze Kezdés: 18.00

RIO 2

Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm

12
6

10-11-12. csütörtök-szombat Kezdés: 19.45

VIVA LA LIBERTA - ÉLJEN A SZABADSÁG!

12
16

Színes feliratos olasz filmvígjáték

13-14-15-16. vasárnap-szerda Kezdés: 19.45

A LÁNY ÉS A KÖLTŐ

12
16

Színes feliratos olasz-francia filmdráma
17-18-19-20. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

TRANSZCENDENS

16

Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm
17-18-19-20. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.15

NYOMTALANUL

12
16

Színes szinkronizált dán thriller
22-23. kedd-szerda Kezdés: 18.00

A BEAVATOTT

16

Színes szinkronizált amerikai akciófilm
22-23-24-25. kedd-péntek Kezdés: 20.15

FIATAL ÉS GYÖNYÖRŰ

18
16

Színes feliratos francia filmdráma

2014. május 1. BUSE PÁLYA
8.00 Kispályás labdarúgó bajnokság
9.30 MOLNÁR ORSI interaktív gyerekműsora
10.00 Vércukorszint- és vérnyomás mérés a
Gróf Tisza István Kórház sátrában
10.30 ÍJÁSZAT népszerűsítő bemutató - Borosjenői Kádár István
Hagyományőrző Íjász Egyesület
11.30 Wing-Tsun Kung Fu BemutatóSZÉLL GÁBOR Mester vezetésével
12.00 Jó ebédhez szól a nóta- A Margitai Borisszák élő műsora
12.30 Arcfestés - az Igazgyöngy Művészetoktatási Intézmény
közreműködésével
13.00 Eredményhirdetés
13.30 A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Hagyományőrző Népdalköre és Senior Tánckara
valamint az Igazgyöngy Művészetoktatási Intézmény
Tánccsoportjának bemutatója.
14.00 Érdekességek, játékok, feladványok a Bihari Múzeum sátrában
14.30 Bűvész Show- A NAGY MÁGUS - Saman Zerin előadása
15.00 Benedek Elek: Kisgömböc és a gyerekek c. mesejáték a
Kincses Színház előadásában
16.15 JOLLY és SUZY a Nóta Tv sztárjai
17.15 ÍJÁSZAT népszerűsítő bemutató - Borosjenői Kádár István
Hagyományőrző Íjász Egyesület
18.00 HUMOR BOMBA!-PETIHETES a Class FM-ből- Polgár Péter
zenés STAND UP műsora.
18.30 Táncdalfesztivál!!! dalai ÉLŐBEN!A Napfény társulat műsora
19.30

ANTI FITNESS CLUB ÉLŐ koncert

Felhívások:

MájusFAkanál Főzőverseny - FŐZŐVERSENY BORSOS LAJOS EMLÉKÉRE
Várjuk családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését,
akik vállalkoznak népi ételek főzésére. A főzőverseny résztvevői az általuk hozott
alapanyagból és eszközökkel dolgoznak! Nevezési díj nincs, a helyszíni főzéshez
a tűzifát a szervezők biztosítják. Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli. A
főzőverseny eredményhirdetése 13.30 órakor lesz, a legjobb „szakácsok” értékes
díjakban részesülnek.
KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA
2014. május 1-jén 9-13 óra között kispályás focitornát rendezünk, melyre várjuk
amatőr csapatok jelentkezését! Nevezési díj: 1000,- Ft/csapat
Eredményhirdetés: 13.30 órakor Fődíj: egy tálca sör
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. (4100
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.) az 54/402-014-es telefonon, faxon az
54/500-022-es faxszámon, vagy e-mailben a novavilla2010@gmail.com címen.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. április 28. hétfő
Továbbá várjuk árusok jelentkezését is!

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 2014. április havi programjai:
9. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem
15. 16.30. ÉDES – klubgyűlés
10. 14.00. Együtt Egymásért – klubfoglalkozás
Erdélyi G. terem
25. 9.00. ILCO Klub – Erdélyi G. terem
Erdélyi G. terem
12. 9.00. - 12.00. Bababörze - nagyterem
A Bihar Vármegye Képgalériában Cs. Erdős Tibor 100. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás
látható. A tárlat megtekinthető: 2014. április 18-ig, munkanapokon 8.00. – 16.00. Minden kedden
14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása. Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbál

Anyakönyvi hírek

24-25-26-27. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

AMERIKA KAPITÁNY: A TÉL KATONÁJA

Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm
26-27. szombat-vasárnap Kezdés: 20.15
28-29-30. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.30

HÁROMMAL TÖBB ESKÜVŐ

16

16

Színes szinkronizált spanyol romantikus vígjáték
28-29-30. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

NOÉ

12

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus kalandfilm

Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!
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