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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Döntések a decemberi 
képviselő-testületi ülésen

Újra indul helyi járatú autóbusz

Ingatlan vásárlás és eladás, elfogadott 
településképi arculati kézikönyv, tűzifa 
támogatás a rászorulóknak és megemelt 
keretösszeg a Bursa Hungarica pályáza-
ton. Többek között ezekről döntöttek az 
év utolsó képviselő-testületi ülésén.

Január elsejétől öt év után újra elindult a helyi menetrend szerinti autóbuszjárat 
Berettyóújfaluban. Az állandó járat egy kifejezetten helyi buszközlekedésre ter-
vezett Mercedes Citaro alacsonypadlós gépjármű, melyen több álló hely van, így 
mozgásukban korlátozottak és a babakocsis utasok is könnyebben használhatják.
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Ingatlan vásárlás és eladás, elfoga-
dott településképi arculati kézikönyv, 
tűzifa támogatás a rászorulóknak és 
megemelt keretösszeg a Bursa Hunga-
rica pályázaton. Többek között ezekről 
döntöttek az év utolsó képviselő-testü-
leti ülésén. 
A képviselők elsőként a Berettyóújfalu, Akácos 
u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásár-
lási jog gyakorlásáról tárgyaltak. Az 
előterjesztés szerint egy adásvétel 
köttetett – két és félmillió forintos 
vételárral – azonban az épület az 
önkormányzat saját tulajdonú tel-
kén áll, ezért a vonatkozó törvény 
szerint elővásárlási jog illeti meg. 
A vételi ajánlatot viszont nem közölték az ön-
kormányzattal, melyet a határozati javaslat sze-
rint érvényesíteni kíván. Az ülésen részt vett 
az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző 
ügyvéd is. Dr. Nagy Attila hozzászólásában el-
ismerve a hibát és vállalva a felelősséget arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ingatlant terhelő 
tartozásokat a vevő fizette ki, ezáltal lett hasz-
nosításra alkalmas az épület. Nagy Attila hozzá-
tette, hogy politikai indíttatást is lát az ügyben. 
Ezt Muraközi István polgármester határozottan 

visszautasította. Szántai László hozzászólva a 
vitához, a vétellel megtörténő beruházás gazda-
sági megtérülését kérdőjelezte meg. Hozzátéve, 
hogy természetesen nem csak ilyen szemszögből 
kell vizsgálni az ügyet. Azt is elmondta, hogy 
precedens értékű is legyen a mostani döntés 
minden hasonló ingatlan esetében 
is. Hagymási Gyula meglátása sze-
rint az elővételi jog érvényesítéséről 
szóló határozat azzal együtt, hogy 
a jóhiszemű vevő a későbbiekben 
bérlőként maradhat az ingatlanban, 
megfelelő megoldást jelent a hely-
zet rendezésére. A képviselő szerint ez az érin-
tett család szemszögéből nézve is jó megoldás – 
azzal az érintettek is egyetértettek – hiszen nem 
kerülnek méltánytalan helyzetbe. Hangsúlyozta, 
hogy egy ilyen vásárlásra nem lehet gazdasági 
szemüvegen keresztül tekinteni, hiszen egy szo-
ciális bérlakás megvásárlása nem is egy gazda-
sági befektetés. Ennek az ingatlannak a megvá-

sárlása nem üzleti kérdés – mondta 
Muraközi István. Úgy fogalmazott, 
hogy gyakorlatilag szociális bér-
lakásként használják a jövőben az 
ingatlant. A telek és a felépítmény 
egy tulajdonba kerülése után pedig 
– mint minden ilyen esetben – öt 

évet követően lehetőség van a benne lakóknak 
akár elővásárlási joggal élni. Négy tartózkodás 
mellett hét igen szavazattal mind-
két határozati javaslatot végül tá-
mogatták a jelenlévők. Több fórum 
és egyeztetés előzte meg a most a 
testület előtt lévő Településképi 
Arculati Kézikönyv elfogadását. A 
helyi építészeti és természeti értéket bemutató 
szemléletformáló dokumentumba több észrevé-
tel és javaslat is bekerült – mondta a napirend 

kapcsán Krisztik János városi főépítész. A pol-
gármester megköszönte mindazok munkáját, 
akik közreműködtek a több mint 86 oldalas do-
kumentum elkészítésében, kiemelve az elvégzett 
munka minőségét és értékét is. A Településképi 
Arculati Kézikönyv nyújtotta a szakmai alapot 

az ugyancsak az ülésen elfogadott 
településkép védelméről szóló ren-
delethez is. Arról is döntöttek – egy 
rendeletmódosítás kapcsán – hogy 
természetbeni juttatásként 150 csa-
lád kaphat 2 mázsa tűzifát. Ezt – 
mint elhangzott – az tette lehetővé, 

hogy a város kedvező áron tudott vásárolni nagy 
mennyiségű tüzelőt. Igényelni a települési támo-
gatások esetében megszokott módon a polgár-
mesteri hivatalban lehet. 
Elfogadták az önkormányzat 2018. évi I. félévi 
munkatervét is az ülésen. A Széchenyi utca mel-
letti ipari parkban egy önkormányzati területre 
érkezett vételi szándék. A területet jelenleg is 
bérlő vállalkozás egy már megnyert pályázati 
forrásból fémmegmunkálási üzemet létesítene. 
A képviselők határoztak az ingatlan verseny-
tárgyalás útján történő értékesítéséről, azzal a 
kikötéssel, hogy a vevő azon munkahelyteremtő 
tevékenységet végez, esetleges továbbértékesí-
tés esetén az önkormányzatot elővételi jog illeti 
meg az eredeti vételáron.
A beérkezett pályázatok figyelembe vételével 

arról is határoztak a jelenlévők, 
hogy 6 millió forintra emelik a fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 
keretét. 

Az ülés végén egy lakossági jelzés is elhangzott, 
mely szerint a közvilágítás ezekben a napokban 
később kapcsol be, így sötétek az utcák.  K.Zs.
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0 0 Kórház 3 14 14 0
0 Autóbusz-állomás 0 9 11 0.9

Piac 10 7 9
2 4 4 Városháza
3 5 5 Malom 9 6 8
4 6 6 Vasutállomás bej. út 8 5 7

8 Vasútállomás 6 2.7
6 11 8 Puskin u. 6 3 3

10 Makó István u. 4
7 12 12 B.szentmárton aut.vt. 2 2 2
9 14 14 B. szetnmárton sz. bolt 0 0 0 3.2

Kórháztól indul
P*4 5.55 P4 7.03 P4 8.25 A* 8.40 P*4 8.55
V4 9.35 MP*4 10.45 V4 11.30 A* 11.35 A‹ 11.45

MP4 12.00 A‹ 12.00 P4 13.32 P4 14.00 MP4 14.25
MP4 15.00 P4 16.23

Autóbusz-állomástól indul (5. peron)
P4 6.30 P4 7.45 V* 9.10 V4 15.35 P4 16.47

Berettyószentmártonból indul
V4 6.10 MK4 6.45 MK4 7.18 K4 7.55

MK4 8.30 V4 9.10 V4 11.10 K4 12.15
K4 14.10 K*4 14.40 A4 15.15 A4 16.38
K4  17.10

Vasútállomástól indul
A4 6.28 K4 9.23 A* 9.25 K4 9.50
K4 11.25 K4 11.50 A4 16.00

Autóbusz-állomástól indul (5. peron)
K4 5.40 K* 8.35 K4 8.42 K‹ 9.45
K‹ 10.00 K* 11.30 K4 16.20

Jelmagyarázat:

4 munkanpokon
* szabadnapokon
‹ munkaszüneti napokon
*Vasútállomás érintésével

A Autóbusz-állomásig
K Kórházig
M Makó István utca 
érintésével
P Berettyószentmártonba
V Vasútállomásig

Honvéd u. -tól indul:
G 7.35 G 15.40

Jelmagyarázat:
G  Iskolai napokon

Autóbusz-állomástól indul:
G 7.30 G 15.27

“2”Kórház - Vasútállomás - Berettyószentmárton

“1”Honvéd u. - Autóbusz-állomás

Menetidő Megállóhelyek Menetidő Km távolság
0 Honvéd u. 5 0
1 Gyermekváros 4 0.75
3 Földesi u. 2 1.7
4 Gimnázium 1 2.8
5 Autóbusz-állomás 0 3.0

Január elsejétől öt év után újra 
lesz helyi menetrend szerin-
ti autóbuszjárat Berettyóúj-
faluban. A képviselő-testület 
december közepén döntött a 
közbeszerzésről, így az összes-
ségében legelőnyösebb aján-
latot nyújtó N-R-A Busz Kft. 
kapott lehetőséget három évre.
A városháza nagytermében pedig 
már lakossági fórumot is tartottak, 
ahol a cég képviselője már a kész 
menetrenddel érkezett és be is mu-
tatta a vállalkozást. Muraközi István 
elsőként az elmúlt évek kényszerű 
megoldásairól szólt, arról, miért 
is szűnt meg 2012 áprilisától ez a 
szolgáltatás a városban. A költségek 
növekedése, a bevételek csökkené-
se indokolta a szolgáltató részéről, 
hogy magasabb mértékű önkor-
mányzati kiegészítést kérjen, de ezt 
akkor a város anyagi helyzete nem 
engedte meg. Ezért a helyi járatot 
helyközi buszokkal oldották meg – 
elevenítette fel az elmúlt évek törté-
néseit a polgármester.
Demény Zsolt, az önkormányzat 
műszaki referense azt mondta, a 
2012-es menetrendet vették alapul, 
ezt próbálják tartani már az első 
naptól, de a szoros határidők okán 
lehetnek kisebb zökkenők az első 
hónapban a jelenlegi, helyközi jára-
tot is működtető szolgáltató és az új 
között, legfőképpen a menetrendek 

egyeztetésével. A műszaki referens 
arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
buszmegállók újra üzemelni fog-
nak, ezeket a táblákat már kihelyez-
ték, ott újra tilos a megállás.
Az N-R-A Busz Kft. szakmai koor-
dinátora, Rátz Péter a cég bemuta-
tása mellett úgy fogalmazott, hogy 
a beérkező igényeket figyelembe 
véve alakítanak majd a menetren-
den. Elmondta, Törökszentmiklós 
és Tiszaföldvár kizárólagos helyi 
menetrend szerinti szolgáltatói, 
ahol már több mint öt éve végeznek 
ilyen tevékenységet. Berettyóújfa-
luban két autóbusszal indulnak, az 
állandó járat egy 2002-es évjáratú, 
kifejezetten helyi buszközlekedésre 
tervezett Mercedes Citaro alacsony-
padlós gépjármű lesz, melyen több 
álló hely van, így mozgásukban 
korlátozottak és a babakocsis uta-
sok is könnyebben használhatják. 
A tervek között van újabb megállók 
becsatolása is, az első ilyen lehet a 
Honvéd utcai bevásárlóközpont is.
Menetjegyet és bérletet egyelőre a 
buszon lehet vásárolni, de tervben 
van, hogy ügyfélszolgálaton is lesz 
erre lehetőség. Az egyszeri utazási 
alkalomra szóló jegyár 120 Ft, a tel-
jes árú havi bérlet 2.510 Ft, a ked-
vezményes (tanuló/nyugdíjas) havi 
bérlet ára pedig 800 Ft lesz. Ez – 
mint elhangzott – a korábbi áraktól 
kedvezőbb. K.Zs.

Újra indul helyi járatú autóbusz 
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44 nappal a hivatalos határidő előtt elké-
szült és ünnepélyesen átadták december 
13-án az M35-ös autópálya új szakaszát 
és a Debrecent délről elkerülő 481-es fő-
utat, amely összeköti az új szakaszt a 47-
es főúttal. 
Magyarország hamarosan eléri az európai uni-
ós átlagot a gyorsforgalmi utak tekintetében 
– kezdte beszédét Tasó László, a Miniszterel-
nökség államtitkára. Úgy fogalmazott, Debre-
cen és a térség számára is nagy jelentőséggel 
bír a beruházás gazdaságfejlesztés szempontjá-
ból. Egy területi tőkesorrendet felállító elemzés 
kapcsán megjegyezte az államtitkár, hogy a 
legnehezebb körülmények között lévő 17 já-
rás közül öt található Hajdú-Bihar megyében, 
ezért is kiemelten fontos az autópálya, mely 

az itt élők boldogulását és a gazdaság élénkí-
tését jelentheti. A térség számára gazdaságfej-
lesztés szempontjából nagy jelentőséggel bír a 
fejlesztés, a területi tőke erejét javítja, hiszen 
a környező települések már évtizedek óta vár-
nak a beruházásra. Nagy öröm volt számára, 
hogy részt vehetett 2014 augusztusában annak 
a közlekedésfejlesztési koncepciónak a kidol-
gozásában, amely alapvetően meghatározza a 
közlekedés fejlesztési irányait Magyarországon 
– mondta az államtitkár. Ennek magvalósításá-
ban pedig Hajdú-Bihar megye jó eredményeket 
tudott elérni.
Pósán László azt monda, a debreceni déli vá-
rosrészen élők vagy átutazók számára szembe-
tűnő lesz a forgalomcsökkenés. Az országgyű-
lési képviselő szerint a gyorsforgalmi útszakasz 
átadásával a tranzitforgalom el fogja kerülni a 
városrészt és ezáltal a helyi közlekedés is ké-
nyelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb lesz, 
emellett csökkeni fog a légszennyezettség is.
Az autópálya Berettyóújfaluig tartó szaka-
szának kivitelezése is jól halad, 50%-os a ké-
szültség – kezdte beszédét Vitányi István. A 
gyorsforgalmi út a térség települései számára 
legalább olyan fontos, mint a megyeközpont 
számára – tette hozzá az országgyűlési képvi-
selő. – Az elkerülő és az autópálya remélem 
lehetőséget ad arra, hogy a nagyvállalatok itt 
létesítsenek beruházásokat Debrecenben. A ki-
szolgáló egységek pedig Bihar más települése-
in is megépülhetnek, munkahelyeket teremtve 
– mondta Vitányi István, aki megköszönte az itt 
élők türelmét az autópálya építés kapcsán.
Papp László, Debrecen polgármestere hang-
súlyozta, hogy a Debrecent elkerülő körgyűrű 
legjelentősebb szakasza készült el a M35-ös és 
a 481-es útszakaszokkal. A városvezető szerint 
Debrecent és a térséget is dinamizálni fogja az 
autópálya, a déli gazdasági övezetben létrejövő 

új munkahelyek pedig ugyancsak a térség meg-
tartó erejét növelik.
Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója a beruházás 
főbb műszaki adatait ismertette. Elmondta azt 
is, hogy várhatóan 2018 év végétől a teljes Deb-
recen és Berettyóújfalu közötti, 24 km hosszú 
szakaszon 2×2 sávon közlekedhetnek majd az 
autósok. A most átadott autópálya szakasz 17 
milliárd forintból készült el, kétszer kétsávos új 
leálló és középső elválasztó sávval, két csomó-
ponttal az M35-ös és a 4. számú főút, illetve az 
M35-ös és a 481. számú főút csatlakozásánál. 
Az 5,5 kilométer hosszú kétszer egysávos 481. 
számú főútvonal az M35-öst köti össze a 47-es 
főútvonallal Mikepércs alatt. Ennek költsége 
nettó ötmilliárd forint volt. K.Zs.

Vitányi István: sikeres volt a nemzeti konzultáció
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A Soros-terv és a betelepítés elutasí-
tása nemzeti ügy, amelyet az emberek 
pártállástól függetlenül fontosnak tar-
tanak, hangsúlyozta Vitányi István a 
nemzeti konzultációról tartott sajtótá-
jékoztatóján.
Hajdú-Bihar megye 4-es számú választókör-
zetének országgyűlési képviselője elmondta, 
hogy az országos részvétel minden eddigi re-
kordot megdöntött, több mint 2,3 millióan töl-

tötték ki a konzultációs ívet. – Szeretnék külön 
köszönetet mondani mindenkinek, a térségben 
élőknek, akik részt vettek a konzultációban – 
mondta a képviselő. Hozzátette, a kérdőívek 
feldolgozása még tart, de az eddigi részered-
ményekből az látszik, elsöprő többség nemet 
mond a Soros-tervre. Ez pedig nagyobb erőt 
és felhatalmazást ad a kormánynak az előttünk 
álló brüsszeli csatákhoz. Az Európai Parlament 
és az Európai Bizottság is a kötelező felső kor-
lát nélküli betelepítési kvótát erőlteti, valamint 

a betelepítést elutasító országok megbüntetését 
– mondta az országgyűlési képviselő, aki szólt 
arról is, hogy a legújabb hírek szerint Soros 
György bevándorlás-szervező irodákat akar 
nyitni a magyar vidéki városokban, hogy meg-
erősítse hálózatát. Azzal, hogy bevándorlás-
szervező irodákat nyitnak vidéken, a ve szély 
immáron helyben is jelentkezik – tette hozzá a 
politikus. A képviselő azzal zárta tájékoztatóját, 
hogy Európában is egyre több állam ismeri el a 
migráció veszélyét.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a téli szü-
net munkanapjain, 2017. december 27-29-ig és 
2018. január 2-án, 4 munkanapon keresztül biz-
tosította a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére az ingyenes szüni-
dei étkezést. A képviselő-testület tavalyi döntése 
alapján az előző két kategóriába nem tartozó, de 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mekek is igénybe vehették a lehetőséget, szintén 
szülői nyilatkozat alapján. A lehetőségről min-
den érintett szülő/törvényes képviselő levélben 
tájékoztatást kapott. A jogosultak közül 276 
gyermek részére igényelték a szülők az étkezést, 

közülük 74 gyermek számára az Önkormányzat 
saját forrásból biztosította a lehetőséget.
Az „Aranytál Közhasznú Alapítvány” (Berettyó-
újfalu, Kossuth u. 6.) a Közintézmények Szol-
gáltató Irodáján keresztül 28, intézményünknél 
étkező gyermek számára a 2017. decem beri 
étkezési térítési díj teljes kifizetéséhez össze-
sen 151.470 Ft összegű támogatást adott. Az 
Alapítvány a magánszemélyek személyi jöve-
delemadójából történt 1%-os felajánlások se-
gítségével nyújtotta támogatását. Minden helyi, 
állami fenntartású általános iskolából 7-7 étkező 
gyermek került kiválasztásra. Nagy Sándorné 
Anikóval, az Alapítvány kuratóriumának elnö-
kével a gyermekek szüleit levélben tájékoztattuk 

a támogatásról és arról, hogy további teendőjük 
a 2017. decemberi térítési díj vonatkozásában 
nincs. Az Alapítvány segítségét a támogatott 
gyermekek és szüleik nevében is köszönjük. 
Az 1997. évi XXXI. törvény által az étkező 
gyermekek részére biztosított kedvezmények 
jogcímei az előző évhez képest nem módosul-
tak. Egyedüli változás, hogy a bölcsődében és 
óvodában az ingyenes étkezésre jogosító havi 
egy főre jutó jövedelem határa 2018. január 
1-jétől – a minimálbér emelkedésének hatására 
– 119.301 Ft-ra emelkedett. A kedvezmények-
ről bővebben honlapunkon olvashatnak: www.
kosziberettyo.hu/kedvezmenyek. 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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Fellobbant a harmadik láng is váro-
sunk adventi koszorújának gyertyá-
ján a Szent István téren. A tér újból 
megtelt ünneplőkkel, akik megte-
kinthették a Berettyóújfalui Szak-

képzési Centrum Nádudvari Népi 
Kézműves Szakközépiskola csoport-
jának műsorát Nádudvari Betlehe-
mes címmel.
A betlehemes játék áldást, kínálást jelent. A ka-
rácsony előtti napokban fiatal pásztorok járták 
ebből az alkalomból a falvakat, városokat. Ti-
zenöt évvel ezelőtt kezdték el a nádudvari diá-
kok ezt a szokást, amely ma már hagyomány az 
iskolában – mondta Vetró Mihály, a Nádudva-
ri Népi Kézműves Szakközépiskola művészeti 
vezetője. Dr. Kovács Krisztián református lel-
kipásztor igehirdetésében arról beszélt, hogy 
az ünnep a szívünkben, belül van, és ezt kell 
megtalálnunk. A szívünkben kell, hogy első-
ként a miénk legyen az ünnep üzenete, tartal-

ma. Az a varázs, amely megváltoztat minket.
A Szivárvány Református Óvoda kórusa után 
Balláné Veres Ilona, a Berettyószentmártoni 
Református Egyházközség gondnoka gyújtotta 
meg az „öröm” gyertyáját. A szervezők ezúttal 
is süteménnyel és forró teával várták a műsor 
végeztével a látogatókat.  GYT

A Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet lelki-
pásztora a Jézus születését megelőző és kö-
vető történések mellett az advent jelentéséről 
is beszélt. – Az advent szóról általában az jut 
eszünkbe, hogy azt jelenti, várakozás. S ha 
egy kicsit belegondolunk, a várakozás átszö-
vi egész életünket. Az Isten igéje élő és ható, 
eljut a szívek mélyéig és világító szövétnek-
ként mutatja az utat – mondta el Kiss János. 
A negyedik gyertyagyújtáson közreműködött 
a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet ifjúsá-
gi kórusa is. Az utolsó gyertyát a gyülekezet 
presbitere, Lisztes Tibor gyújtotta meg.
Az adventi alkalom a Lisztes Éva által előa-
dott Szilágyi Domokos Karácsony című vers-
sel és a város baptista felekezetének vendég-
látásával ért véget.  Sz.M.

A város minden általános iskolája részt vett 
a Berettyóújfalui Református Egyházközség 
által szervezett „Nyilas Misi karácsonya” és 
„Élelmiszergyűjtési program” adventi ado-
mány gyűjtő akcióban – az egyházakkal és a 
lakossággal együtt – melyet hálás szívvel kö-
szönünk. Az adományokat (92 db élelmiszer-
doboz és 130 db Nyilas Misi pakk) a Magyar 
Református Szeretetszolgálat kárpátaljai, erdé-
lyi és Baranya megyei rászoruló családoknak 
osztotta szét karácsony ünnepe alkalmából.

Advent második vasárnapján ismét 

gyertyagyújtásra gyűltek össze az itt 

élők a Szent István téren. A decem-

ber 3-án meggyújtott első gyertya 

után – amely a hit fogalmát szimbo-

lizálja – december 10-én a remény 

gyertyájának lángja is fellobbant. 

Az eseményt Pető István előadóművész Ady 
Endre Krisztus-kereszt az erdőn című versével 
nyitotta, majd két dallal színesítette a prog-
ramot. Lisztes Éva Juhász Gyula Karácsony 
felé című költeményének első versszakával 
köszöntötte a jelenlévőket. A Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház vezetője arról beszélt, kará-
csony időszaka mindig az adakozás korszaka 
is. Ennek kapcsán a Bihari Népfőiskola tagjai 
– akik már tíz éve adományoznak a románi-
ai Székelylengyelfalva testvértelepülésen élő 
gyerekeknek – nyolcvannyolc 18 év alatti fi-
atalnak adtak ajándékot a katolikus templom-
ban. A második gyertyagyújtáson elhangzó re-
formátus egyházközség énekei mellett Majláth 
József hirdetett igét. A református lelkipásztor 
arról szólt, mi Isten célja az ünnepeinkkel. – A 

Szentírás több helyen szól arról, hogy ünne-
peknek van célja. Minden ünnepélyt a menny-
ben lakó Isten rendelte. Amikor megpihenünk, 
együtt vagyunk szeretteinkkel, ünnepelünk és 
örülünk egymásnak, a karácsonynak, legfő-
képpen Jézus megszületésének, eközben meg-
erősödik kapcsolatunk Istennel és egymással is 
jobba leszünk. Az ünnep csendjében ezt kap-
juk Istentől, hogy közelebb kerülünk hozzá, 
testvéreinkhez és családtagjainkhoz egyaránt. 
Fel kell nézni Istenre, lenézni egymásra, meg-
nézni a másik embert, a felebarátot – mondta 
el Majláth József.
A református egyházközség süteménnyel, for-
ralt borral és forró teával várta a gyertyagyúj-
tás résztvevőit az adventi alkalom után. Sz.M.

Advent harmadik vasárnapja

Az utolsó gyertyát is meggyújtották 
az adventi koszorú

Meggyújtották a második gyertyát 
az adventi koszorún

4 ADVENT

Az adventi koszorún Kari Sándorné, a Szivárvány 
Református Óvoda nyugdíjas intézményvezetője 
gyújtotta meg a második gyertyát

Balláné Veres Ilona, a Berettyószentmártoni Re-
formátus Egyházközség gondnoka gyújtotta meg 
a gyertyát

Az utolsó gyertyát a gyülekezet presbitere, Lisztes 
Tibor gyújtotta meg

Tornyi Blanka előadása nyitotta a 2017-es év utolsó gyertyagyújtását a 
Szent István téren. A záró adventi alkalmon Kiss János hirdetett igét.

Röviden
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A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíja-
sok Egyesületének vezetősége és tagsága 
karácsonyi évzáró ünnepséget tartott dec-
ember 15-én a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház nagytermében. Az ünnep hangulatát 
műsorok sokasága hozta el.
A rendezvényen elsőként Pikó Gyuláné, a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének elnöke 
köszöntötte az évzáró eseményen megjelenteket, aki 
elmondta, az ünnep fénye szeretetet hordoz, ami a 
szívünket közelebb hozza egymáshoz és a szeretet 

kell, hogy vezéreljen minket ebben az időszakban. 
Karácsonyi gondolatait Muraközi István is meg-
osztotta a résztvevőkkel. A polgármester szerint 
érdemes lelassulni és a lelkünkben elraktározni ezt 
az időszakot. Emellett kiemelte a közösség fon-
tosságát is. Vitányi István országgyűlési képviselő 
azt kívánta, hogy a karácsonyi hangulat legyen ott 
egész évben minden napunkban. Ezt követően a Szi-
várvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola műsorszámokkal kedveskedett a résztvevők-
nek, majd tánc, tombola is helyet kapott a progra-
mok között.

Óvodapedagógusként nap mint nap tapasz-
talom, hogy régi értékeink, hagyományaink 
elfelejtődnek, kiveszendőben vannak. A kará-
csonyhoz kapcsolódó ünnepkör az egyik leg-
fontosabb számunkra, de eredetéről nagyon 
hiányosak az ismereteink. Éppen ezért gon-
doltam, hogy kicsit visszamegyünk az időben, 
egészen a kezdetekhez és végigjárjuk azokat 
a fontos állomásokat, eseményeket, amelyek 
elvezetnek Jézus születéséhez és a hozzá kap-
csolódó szokásokhoz. Két hónap alatt született 
meg a karácsony története, a „Megsúgom a 
titkot...” című előadás, amelybe táncos, dalos, 
zenés részeket illesztettem, egy részét a ma-
gyar népi kultúrából választottam: karácsonyi 
énekek, lakodalmas tánc, születésnapi köszön-
tő, regölés. A december 10-i református temp-
lomi bemutatót megelőzően fontos szervezési 
feladatokat is megoldottunk. A műsort a Rá-
kóczi Tagóvoda óvodásai adták elő, amelyben 
részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola apró táncosai, a Diószegi Kis István 
Általános  Iskola citerásai, Majosiné Reni fu-
rulya játékára táncoltak a kis pásztorok. Az est 
fényét Kmecz Anna énekesnő élőben előadott 
gyönyörű dala emelte. Az újszerű kezdemé-

nyezés, amely hagyományteremtő szándékkal 
jött létre, sok érdeklődőt vonzott a második 
adventi vasárnapon. A gyerekek felkészültek 
és izgalommal várták a nagy eseményt, amely 
bátran állíthatom, hogy tökéletesre sikeredett. 
Ezzel az előadással a romániai Hegyközpályi 
településen is elkápráztattuk az ott élő gyere-
keket és pedagógusaikat, amely egyben egy 
határon átnyúló kapcsolat kezdete is. Szeret-
ném megköszönni mindazok segítségét, akik 
részt vettek az ünnepi műsor létrehozásában 
és megvalósításában.

Halicsné Jenei Zsuzsa,
a Rákóczi Tagóvoda óvodapedagógusa

Megsúgom a titkot…
– óvodai karácsony a református templomban

December 6-án Mikulás-napi prog-
ramok várták a gyerekeket a Na dá-
nyi Zoltán Művelődési Házban.
A Zenebona zenekar tagjai zenés produkci-
ókkal és élő műsorral szórakoztatták a ki-
csiket, a Mikulást pedig a jól ismert közös 
dalokkal csalogatták elő. A Télapó elmond-
ta, fáradságos és hosszú út vezetett idáig, de 
megérte, hiszen Berettyóújfaluban mindig 
jók a gyerekek, öröm ide jönni. A fiatalok 
többsége izgatottan várta, hogy találkoz-
hasson a nagyszakállúval. Természetesen 
minden kisgyermeknek megvolt a saját 
kívánsága, hogy mit szeretne kapni. Álta-
lában plüssnek és szaloncukornak örültek a 
legjobban. GYT

Karácsonyi évzáró műsor a nyugdíjas egyesülettel

„Hull a pelyhes”

A Bihari Szociális Szolgáltató Köz-
pont szervezésében időseknek és 
gyerekeknek rendeztek karácsonyi 
műsort. A meghívottak december 
19 és 20-án a berettyóújfalui járás-
ból érkeztek a Makk Kálmán Mo-
ziba. 
2010 óta köszöntik ünnepi műsorral a 
szépkorúakat városunkban. Az ünnepséget 
Szabóné Kovács Zsuzsanna intézményvezető 
és Muraközi István polgármester szavai nyi-
tották. Mindketten elmondták, fontos, hogy 
figyeljünk egymásra és forduljunk szeretettel 
mások felé az év minden napján. A fellépők 

hat településről (Berettyóújfalu, Mezősas, 
Esztár, Bakonszeg, Furta, Zsáka) érkeztek, 
műsorszámaik között énekek, táncok, versek 
és történetmondások szerepeltek. Az előadá-
sok után Pere János és zongorakísérete szó-
rakoztatta a jelenlévőket. A Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ tagjai az ünnepség zárá-
saként díszpárnával, törölközővel és képke-
rettel lepték meg az időseket.
2016 óta szervezik meg járási szinten a gyer-
mekeknek szóló karácsonyi műsort, koráb-
ban csak a városban élőket lepték meg ez-
zel. Az idei alkalomra közel 150 rászoruló, 
jó magatartású, alsó tagozatos diák érkezett 
a járás huszonöt településéről. A szervezők 

az Olaf karácsonyi kalandja című rövidfilm-
mel és a Körömvirág együttes koncertjével 
kedveskedtek az általános iskolásoknak. A 
gyerekek sem üres kézzel tértek haza, panda-
mackót, ceruzatartót és szaloncukrot kaptak a 
Bihari Szociális Szolgáltató Központ munka-
társaitól.  Sz.M.

Idősek és gyermekek karácsonya

5ÜNNEP
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Az Életem legrosszabb napja című film 
bemutatóját tartották a Makk Kálmán 
Moziban december 7-én. A debreceni al-
kotókhoz köthető film vetítését beszélge-
tés követte a készítőivel. Pólik József ren-
dezőt, Sőreghy Ágnes, Marczin I. Bence 
és Gelányi Imre színészeket, valamint 
Molnár István operatőrt ezúttal Kogyilla 
Zsolt faggatta az alkotás folyamatáról.
A film támogatás nélkül, saját erőből készült el. 
Szinte minden filmkocka hétvégén forgott, nem 
kis erőfeszítést igényelve a készítőktől. Mindezt 
sokan anyagi ellenszolgáltatás nélkül tették. A 
film Debrecenben készült az ott élő színészekkel. 
A forgatások 2015-ben indultak és egészen 2017 
őszéig tartottak. Kis költségvetésű film, de pro-
fesszionális eszközökkel és profi színészekkel 
készítették. Pólik József írta a forgatókönyvet, 
amely egy nap történetét meséli el. – A főhős egy 

középkorú, éppen az ötvenedik életévét betöltő 
személy és az ő furcsa találkozásairól, kaland-
jairól szól a film. Érdekes karaktereket igyekez-
tünk összeválogatni, felmérni a lehetőségeket, 
hogy kikkel tudunk majd együtt dolgozni. Valós 
alappal rendelkezik a film, de a fikció révén át 
van formálva. A karakterek mulatságosnak is te-
kinthetők – tette hozzá a rendező. A színészek is 
igazi csapattagként, műhelymunkaként tekintet-
tek a filmre. Amatőr és profi színészek egyaránt 
voltak a szereplők között. Sőreghy Ágnesnek ez 
volt az első filmszerep felkérése. – Ez egy elég 
érdekes karakter, hiszen egy kopott lány. Ami-
nek a lényege az, hogy egyetlen egy lány van és 
úgy hirdeti magát, mintha nagyon sok lenne. Ez 
a szerep sem arról szól, hogy azért csinálja, mert 
ő ezt szereti, hanem lecsúszott és idáig jutott az 
életben. A szerep nehéz volt és sokat gondolkoz-
tam a próbák alatt, hogy hogyan lehet személyes 
tapasztalat nélkül megformálni – mondta a ka-

raktert megformáló színésznő. A főhőst Gelányi 
Imre színész alakította, aki szerint a középgene-
rációhoz van közel karaktere. Az apafigurát mé-
lyen a lelkében kereső karakter még inkább közel 
állt hozzá, hiszen a forgatások alatt veszítette el 
édesapját, majd sokat gondolkozott azon, milyen 
véges az élet és kimondunk-e olyan dolgokat, 
amiket már holnap talán nem tehetünk meg. A 
filmet nagy érdeklődés övezi. A rendező bízik 
benne, hogy szeretni fogja a közönség, a továb-
biakban a folytatás sincs kizárva. GYT

A berettyóújfalui születésű Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas filmrendezőre, Makk 
Károlyra kiállítással és táblaavató-
val emlékeztek december 8-án a Makk 
Kálmán Moziban. A mozi homlokzatán 
Makk Károly portrédomborműves em-
léktábláját avatta fel Makk Károlyné 
Dömötör Hanna, Makk Károly felesége, 
Vitányi István országgyűlési képviselő 
és Muraközi István. 

Az emléktáblát Kurucz Imre szobrászművész 
készítette. A rendezvényen köszöntőt Murakö-
zi István polgármester mondott. A filmrendező 
felesége, Dömötör Hanna elmondta, nagyon 
szerette volna, ha a szülőfalujában is tudná-
nak emlékezni férjére. Makk Károly mindig 
sokat mesélt Berettyóújfaluról, hiszen nagyon 
szerette. Felesége nagyon örült a kiállításnak, 
hiszen szerinte gyönyörű lett. A képeken egy 
csodálatos élet anyaga, munkássága látható 
számos tablón keresztül. Vitányi István or-
szággyűlési képviselő régi ismerőse volt Makk 
Károlynak, családi szál is fűzte a mozihoz és 
ez talán közös lehet bennük – fogalmazott. 
Gyermekkorában sok történetet hallott róla és 
személyesen is több alkalommal találkoztak. 
Szerinte nagyon jó mesélő volt, mindig él-
vezettel hallgatta őt. Az emlékezés részeként 
a moziban a Berettyó Televízió filmjével is 
megelevenítették néhány berettyóújfalui él-

ményét korábbi beszélgetések részleteivel. Az 
este Makk Károly Egy erkölcsös éjszaka című 
filmjének vetítésével ért véget. GYT

Bényi Árpád képeiből nyílt állandó kiál-
lítás december 11-én a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház Erdélyi Gábor termé-
ben. Az alkotó húsz festményét özvegye 
városunknak ajándékozta.
A rendezvényen köszöntőt mondott Muraközi 
István polgármester. Az eseményen Vitéz Fe-
renc művészeti író beszélt a művész munkássá-
gáról. – Bényi Árpád művészete a kortárs ma-
gyar expresszionizmus legerősebb vonulatába 
tartozik. Egy belső erő nyilvánul meg a képei-
ben. Az utóbbi időben jöttem rá arra, a művész 
halála után, hogy 1956-os festészetéről, életél-
ményéről önmagában nem érvényes beszélnünk, 
mert egész művészetét meghatározta az 56-os 
élmény. A 792 börtön éjszaka, amit fogságban 
töltött, végigkísérte őt egész életén keresztül. 
Ez az élmény megismétlődött 1966-ban, amikor 
az első önálló kiállítását Debrecenben betiltot-
ták. Azt mondták pesszimista, rendszeridegen. 
Kikiáltották őt – saját vallomása szerint – a fa-
sizmus képviselőjének. Azt mondta, az ítélőszék 

előtt nem kapott ilyen erős vádakat, mint azon 
a betiltott kiállításon. A színek később jelentek 
meg festészetében a 70-80-as években – mondta 
Vitéz Ferenc. Amikor elkezdte készíteni 2000-
2006 között az 56-os emlékciklusát, akkor már a 
domináns szín a vörös lett – folytatta a művésze-
ti író. – Bényi Árpád egész művészete gyakorla-
tilag a drótkerítések, börtönrácsok szorításában 
bontakozott ki. Így érzékeltette a szabadságvá-
gyát, a semmit feladni szándékát. Vitéz Ferenc 
személyesen is ismerte Bényi Árpádot és tudta, 
belül mindvégig őrizte és soha el nem múlt ben-
ne ez a belső feszültség. Képei alkalmasak arra, 
hogy 1956-tal vagy a nélkül mindig is szembe-
sítsék az egyedüli létezőt azzal, hogy van egy ki-
szolgáltatott emberi létezése, és van egy hatalom 
vagy hatalmak.
Berettyóújfaluban végre falra találtak Bényi Ár-
pád művei, ott, ahol 16 és fél évig élt – fogal-
mazta meg gondolatait a művész özvegye. Arról 
is szólt: a művész Berettyóújfaluban kapott ál-
lást, itt fogadták be. Mind a ketten itt dolgoztak 
és itt ismerkedtek meg. Nagyon sokat jelentett 

számára Berettyóújfalu és most azok a képek ta-
láltak falra itt, amelyeket a festő Debrecennek 
ajánlott fel, de ott nem találtak alkalmas helyet 
az alkotásoknak. A húsz festményből álló kiállí-
tást az érdeklődők folyamatosan megtekinthetik 
a művelődési házban. GYT

Emlékezés Makk Károlyra

Bényi Árpád állandó kiállítása

Életem legrosszabb napja – filmbemutató

6 ITT TÖRTÉNT

Makk Károly portrédomborműves emlék-
tábláját avatták fel a mozi falán

A művész özvegye a kiállításon átvehette a 
Kurucz Imre szobrászművész által készített 
a Lélek húrja című négydarabos éremsoro-
zatot, amelyet Bényi Árpád halálának 10. 
évfordulójára készített
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Tizedik alkalomhoz érkezett a decem-
ber 7-e és 8-a között megrendezett Biha-
ri Diéta konferenciasorozat. A Nadányi 
Zoltán Művelődési Házban megtartott 
esemény Biharral és a bihari tájjal fog-
lalkozik.
A rendezvényt Muraközi István polgármester 
szavai nyitották, amelyet Kállai Irén, a Berety-
tyó Kulturális Központ igazgatójának köszön-
tője követett. Az 1996-ban elindított sorozat dr. 
Matolcsi Lajos nevéhez fűződik. Tősgyökeres 
bihariként az hajtotta a diéta elindításában, 
hogy kell egy szellemi műhely a városba, ami 

a térséget átfogja, átlátja, a kulturális életnek 
mozgatójává válik. A nyugalmazott egyetemi 
docens beszédében elmondta: Bihar ne legyen 
se csonka, se maradék, hanem próbáljunk meg 
visszatérni a dukátusi Biharhoz. Éltessük a bi-
hari tudatot és szellemet.
Török Péter szervező arról számolt be, a jelent-
kezést a Bihari Diétára 2017 elején hirdették 
meg több internetes fórumon, illetve szakmai 
folyóiratokban. Az idei konferencia témáit il-
letően elmondta, széles volt a választék, hiszen 
a régészeti kérdésektől egészen a XX. század 
második feléig elnyúlt az áttekintés.    

A kétnapos eseményen 17 előadást hallhattak 
az érdeklődők. A korábbiakhoz hasonlóan a 
jubileumi alkalomról is kötet fog megjelenni, 
amely a konferencián elhangzó témákat fogja 
írásos formában tartalmazni. Sz.M.

A Fidelitas Mikulása mellett a 2017-es 
év mézkirálynője is látogatóban járt a 
Gróf Tisza István Kórház gyermekosz-
tályán. Az osztály lakói a csomagokon 
túl mézet is kaptak december 6-án.

A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egye-
sülete, valamint a Bihari Mézlovagrend tag-
jainak – akik első alkalommal ajándékoztak 
mézet beteg gyermekeknek – nevében Sza-
bó Imre köszöntötte a jelenlévőket. Fekete 
András, a Bihari Mézlovagrend nagymestere 
elmondta, számukra az a legfontosabb, hogy 
minden gyerek tudjon mézet kóstolni, vala-
mint megismerni jótékony hatásait. Ezzel a 
gesztussal szerették volna elősegíteni a kis 
betegek mihamarabbi felépülését, valamint 
az egészséges életmódra nevelés is céljaik 
között szerepelt. Az adományokat a 2017-es 
év mézkirálynője, Balla Nóra adta át a kicsik-
nek. A méz nagyköveteként kiemelt küldeté-
sének tekinti, hogy minden gyermek ehessen 
a természetes édesítőszerből.

A Fidelitas – akik közel tíz éves rendszeres-
séggel járnak vissza az intézménybe – Tél-
apója nem először járt a kórház gyermekosz-
tályán, ezúttal is édességgel teli csomagokkal 
érkezett. Tikász Ferenc, az Egyenlő Esély 
Egyesület elnöke elmondta, nagy jelentőség-
gel bírt számukra, hogy megajándékozhatták 
a kisebbeket, ezzel is szerették volna elősegí-
teni gyógyulásukat.
A gyermekosztály lakói a meglepettség mel-
lett örömmel fogadták és boldogan vették át 
a Mikulás napi mézeket, valamint édesség-
csomagokat. Sz.M.

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak 
egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp 
nélkül azonban sekélyebb volna a ten-
ger.”
Kalkuttai Teréz anya mondata jól összefog-
lalja tevékeny munkánkat a Karitászban. A 
szegénység és rászorultság tengerének mély-
ségét, ha csak néhány apró szeretetcsep-
pel is, de enyhíteni tudtuk az elmúlt évben. 
Csoportunk szerény lehetőségeihez képest 
igyekezett segíteni azokon, akik igazán nél-
külöznek. A Karitász mottójához híven Krisz-
tus szeretetét igyekeztünk elvinni hozzájuk. 
Ennek fényében kisgyermekes édesanyákat 
pelenka adománnyal, időseket Béres csep-
pel, nagycsaládokat vetőmaggal támogattunk. 
Húsvét és karácsony előtt tartós élelmiszer-
gyűjtést szerveztünk, melynek eredménye-
ként 50-50 csomagot tudtunk összeállítani, 
és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei 
Karitász támogatásával burgonya és hagyma 
csomagokkal kiegészíteni. Egész évben gyűj-

töttük a ruha- és bútoradományokat, melyek 
tavasszal és ősszel 1-1 alkalommal kerültek 
kiosztásra. Az iskoláskorú gyermekeket neve-
lő családok részére 4×5000 Ft értékű tanév-
kezdési támogatást nyújtottunk. Szeptember 
óta gyűjtjük egy őssejtbeültetésre váró kisfiú 
számára a műanyag kupakokat, amelyben 
egyházmegyei szinten nagyon szép ered-
ményt értünk el. Szt. Erzsébet ünnepén immár 
második alkalommal tartottunk kenyérszente-
lést, majd 183 darab kenyeret osztottunk ki.
Végezetül szeretnénk hálásan megköszönni 
minden jószándékú, adakozó testvérünknek, 
támogatónknak a sok segítséget és adományt, 
mellyel  támogatták karitatív munkánkat. Ak-
tuális programjainkról, tevékenységünkről, 
illetve támogatóink névsoráról a Facebookon 
is informálódhatnak az érdeklődők a Magyar 
Katolikus Karitász Berettyóújfalui Csoportja 
név alatt.

Szt. Angéla Karitász csoport
Györgyfiné Kulcsár Zita

Jubileumát ünnepelte a Bihari Diéta

Ajándékozás a gyermekosztályon

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
– avagy tettünk-e eleget a 2017-es évben azért, hogy enyhítsük a szükséget?
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Az Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos 
karácsonyi hangversenyét december 23-
án este teltházas közönség előtt tartották 
meg a Járási Hivatal Fráter László-ter-
mében. Vezényelt Hegedűs Imre.

A reformáció 500. és a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület fennállásának 450. 
évfordulója alkalmából vándorútra indí-
tott Szentírás városunkba is megérkezett. 
A Biblia december 21-ei átadásán a sápi 
és bihardancsházi gyülekezetek lelkipász-
torai és küldöttségei is jelen voltak.
A Szentírást Dancsházi Ildikó lelkész adta át 
Majláth József református lelkipásztornak. 
Szabóné Nagy Andrea lelkész elmondta: – Szá-
munkra a Biblia mindent meghatározó és sem-
mivel felül nem múlható mérték. Nem csak egy 
kötet a többi között, hanem kiemelt jelentőségű 
mű, a könyvek könyve. Olyasmit várunk tőle, 
amit más műtől nem. Kézből kézbe, gyülekezet-
ről gyülekezetre járt a díszkötéses könyv, 2017. 
január 1-je és december 31-e között az összes 
tiszántúli felekezethez eljutott Záhonytól Sze-
gedig.
Az átadást a Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola tanulóinak hangszeres előadá-
sa színesítette. Sz.M.

A Szentírás vándorút-
ja Berettyóújfaluban
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A Tudástár programsorozat részeként 
Ma is élő népi gyógyászat címmel tartot-
tak előadást a Bihari Múzeum nagyter-
mében. Nagy Csaba, Karácsony Marian-
na és Antalka Attila előadókat hallhatták 
az érdeklődők december 14-én.
A meghívott vendégeket Korompainé Mocsnik 
Marianna köszöntötte. Nagy Csaba magyar 
népi gyógyász iskolát végzett, tanulmányai 

után a csontkovácsolásban mélyedt el, emellett 
kenéssel és inazással is foglalkozik már nyolc 
éve. Karácsony Marianna életének tíz éve része 
a népi gyógyászat, a lelkiállapot feltérképezé-
sével, valamint lélekgyógyászattal próbál meg 
segíteni másokon. Antalka Attila a csontková-
csolás mellett a piócázás és az aromaterápiák 
területén tevékenykedik.
Az előadók közös beszélgetés keretében mutat-
ták be a népi gyógymódokat a jelenlévőknek. 

Sz.M.

Ma is élő népi gyógyászat

December 13-a a továbbtanulás jegyében 
zajlott a BSZC Arany János Gimnáziumában 
és Szakgimnáziumában. Mintegy 600 diák 
tanulás helyett változatos, valamely úton-
módon a pályaválasztáshoz kapcsolódó prog-
ramokon vehetett részt. Minden évfolyam 
korosztálynak megfelelő feladatokat kapott. 
Az alsóbb évesek Flag teszt kitöltésével ku-
tatták, hogy személyiségük és érdeklődésük 
mely szakma felé orientálják őket. A felsőbb 
évesek hasonló önismereti kérdőívek kérdé-
seit válaszolhatták meg a felvi.hu oldalon. A 
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat közreműködésével egyéni képességfelmé-
résre is lehetőség nyílt. Szakmájukat éveken, 

évtizedeken keresztül folytató szülők, külső 
előadók, volt diákok és tanárok meséltek 
osztályainknak gyakorlatban szerzett tapasz-
talataikról. Széles palettája volt az élménybe-
számolóknak. Hallgathattunk gyógypedagó-
gust, műtőst, mentőst, védőnőt, nővért, edzőt, 
rendőrt, tanárt, könyvelőt, óvónőt, muzeoló-
gust, katonát, banki előadót foglalkozásuk 
előnyeiről és nehézségeiről beszélni. A 9-10. 
évfolyamosok napját filmvetítés, a 11-12. év-
folyamosokét egyetemi oktatók előadásai és 
Szociopoli nevű társasjáték színesítette.

Szűcsné Csontos Katalin
tagintézményvezető-helyettes

2018-ban is szeretettel várjuk a berety-
tyóújfalui – és vidéki – lakosokat a Sinka 
István Városi Könyvtárba a Kálvin téren, 
a berettyószentmártoni városrészen a Fiók-
könyvtárba, valamint az Információs Köz-
pontba (NET-kuckó) egyaránt.
A nyitvatartási idő változatlan:
Kálvin tér:

Keddtől péntekig: 10-12.00 és 13-18.00
Szombat: 8-13.00

Fiókkönyvtár (Puskin 44.):
Kedd és péntek: 13.30-17.00
Szerda: 9-12.00 és 13-17.00
Csütörtök: 8-11.30

Információs Központ (Puskin 48.):
Kedd és szerda: 9-12.00 és 13-17.00
Csütörtök: 13-17.00, Pénteken: 9-12.00

A beiratkozás feltételei sem változtak: 16 év 
alatt, 70 év felett, pedagógusok, közművelő-
dési, közgyűjteményi dolgozók, fogyatékos-
sággal élők számára ingyenes. 16 év feletti di-
ákok, nyugdíjasok, GYES-en, GYED-en lévők, 
egyéb jövedelemben részesülők, munkanélkü-
liek számára 500 Ft. Aktív keresők számára 
1000 Ft. A beiratkozás egy naptári évre érvé-
nyes, ezért érdemes az év elején beiratkozni, 
illetve megújítani a tagságot. A könyvek, folyó-
iratok, valamint azok CD, DVD mellékletei in-
gyenesen kölcsönözhetők, egyéb műsoros CD, 
DVD kölcsönzése 150 Ft/db. A számítógép- és 
internethasználat naptári évre tagsággal rendel-
kezők számára naponta egy alkalommal egy 
óra hosszát ingyenes, minden megkezdett óra 
esetén 150 Ft/óra.
A Digitális Jólét Program Pontokon (eMagyar-
ország Pontokon) munkatársaink készséggel 
nyújtanak segítséget az internet világában való 
eligazodáshoz, az elektronikus ügyintézésben, 
a lakosság számára kiírt pályázatokkal kapcso-
latban (Erzsébet program, stb.), nyomtatványok 
letöltésében is.
Mozgásukban korlátozottak számára szeretettel 
ajánljuk a házhoz szállítás szolgáltatásunkat, 
melynek során a kívánt folyóiratokat, könyve-
ket eljuttatjuk a lakásra és vissza is szállítjuk 
azokat a könyvtárba. Továbbra is törekszünk az 
olvasói igények minél szélesebb körű kielégí-
tésére, ezért a nálunk nem található könyveket, 
cikkeket diákoknak, hallatóknak, az ismeret-
közlő és a szépirodalom iránt érdeklődőknek 
könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk. 
Mindenkit bátorítunk, éljenek ezzel a lehető-
séggel is.
Egész évben szívesen fogadjuk a támogatást 
(támogatójegy vásárlása), az ebből befolyt ösz-
szeget szolgáltatásaink fejlesztésére kívánjuk 
fordítani.
Bővebb információk honlapunkon (www.sinka-
konyvtar.wordpress.com) és a Facebookon.

A városi könyvtár dolgozói

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusá-
ban nyílt meg a 200 éve született Arany János 
előtt tisztelgő Önarckép álarcokban című ki-
állításunk. Az évforduló alkalmából készítet-
tünk egy vándorkiállítást is, melyet – ahogyan 
a korábbi években már három alkalommal 
– egy buszban rendeztünk be. Az átalakított 
200-as Arany-busz 2017 júliusától egy éven 
át járja az országot.
A kiállítás Arany János életművét, életét, köl-
tészetének máig ható eleven erejét versek, 
képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvé-
telek segítségével mutatja be. A látogatókat 
aktivizáló, fából készült egyedi installációs 
elemek nem csupán különleges látványvilágot 
teremtenek, de segítik a szövegértelmezés, a 
befogadás folyamatát is. (Például Ágnes asz-
szony kihajtogatható lepedője, a sejtelmes 
radványi erdő megjelenítése.) A beépített 
digitális eszközök pedig éppúgy lehetőséget 
nyújtanak Arany költészetének és pályájá-
nak mélyebb megismerésére, mint verseinek 
élvezetére vagy éppen a szórakoztató játékra. 
(Megismerhető lesz például Arany kapcsolat-
rendszere, életének és kultuszának helyszínei, 
kipróbálható a Toldi erőjáték, lehet hallgatni 
verseket és rappelt Arany-szövegeket is.)
A buszt minden helyszínen szakmailag fel-
készült kollégák kísérik, így kérhető vezetés, 
illetve foglalkozás is. A busz melletti pihenő-

ben a látogatóknak alkalma lesz Arany-köte-
teket lapozgatni, kvízeket kitölteni, szójáté-
kokat játszani, és kipróbálhatják erejüket egy 
petrencés rúddal vagy egy malomkővel is.
2018. január 13-16-ig Berettyóújfaluban a 
Szent István téren látogatható a különleges 
vándorkiállítás. Hétvégén (szombat-vasárnap) 
10.00-17.00-ig, hétfőn 8.00-16.00-ig, kedden 
8.00-14.00-ig várjuk az érdeklődőket. 
A Bihari Múzeum „Gyertek elő, szép regém 
van” – Arany János balladaköltészete c. idő-
szaki kiállítása ezzel egy időben várja az iro-
dalom és Arany János életműve iránt érdek-
lődőket. Tárlatvezetésre időpont egyeztetés 
szükséges. (Tel.: 30/845-1068)
A Bihari Múzeum időszaki kiállítása 2018. ja-
nuár 25-ig látogatható.

Keresd az igazit! 
– avagy pályaorientációs nap az Aranyban

A városi könyvtár hírei Berettyóújfaluban a 200-as Arany-busz 
A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása 
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Minden állandó berettyóújfalui lakcím-
mel rendelkező 18. életévét betöltött sze-
mély alanyi jogon kap településkártyát, 
de a kártya mindenki számára megvásá-
rolható lakcímtől függetlenül is. 
Eddig már több mint 1400 kártyát osztottunk ki és 
továbbra is várunk minden érdeklődőt ügyfélszolgá-
latunkon. Az alábbi listán a már csatlakozott partne-
reket találják meg, amely névsor folyamatosan bővül, 
de további partnerek jelentkezését is várjuk.
Ügyfélszolgálat címe: 4100 Berettyóújfalu, Szent 
István tér 11., tel.: 06-54/475-577
Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda: 08:00-16:00
csütörtök: 10:00-18:00, péntek: 08:00-12:00
email: berettyokartya@gmail.com

1996-ban alakult meg egy megyei egyesü-
let. Magát Pedagógiai Egyesületnek nevezte, 
majd 1998-ban vette fel Karácsony Sándor 
nevét, s immár 21 éve menti a pedagógusok 
emlékét oly módon, hogy meghatározott 
szempontok szerint kéri az írásokat egy-egy 
elhunyt nevelőről, legyen az óvónő, tanító 
vagy tanár, dolgozott egyetemen vagy gyógy-
pedagógiai intézetben. Mindegy. Munkássá-
ga legyen igaz példa, személyisége vivőerő, 
az adott településen ismerjék és elismerjék. 
Közhasznú egyesület, önzetlenül, minden el-
lenszolgáltatás nélkül teszi a dolgát: az élet-
rajzot író és beküldő, a lektorok, a tördelő, az 
elnök, a vezetőség, szóval mindenki. Ízléses, 
szép könyvbe rendezve adják ki az újabb és 
újabb köteteket, szám szerint a 16-at október-
ben vehettük kézbe.
Sokat jelent az egyesületnek az önkormány-
zatok támogatása: példaként Berettyóújfalu 
önkormányzata, amely minden évben 30-40 
ezer forinttal támogatja az értékmentő mun-

kát, cserébe 10 könyvet kap a város, amit 
eljuttat a könyvtárba és az oktatási intézmé-
nyekbe is. Az eddig megjelent 16 kötetben 
csak az Arany János Gimnáziumból 24 tanár 
arcképvázlata olvasható, akik mind a közép-
iskolában tanítottak. Természetesen a többi 
intézményből is érkeznek írások.
Kéréssel fordulunk a tisztelt Olvasóhoz! Ha 
van olyan volt óvónénije, tanítója vagy taná-
ra, akit méltónak tart arra, hogy bekerüljön a 
pedagógusok arcképcsarnokába, feltétlenül 
jelezze az alábbi telefonszámokon: 06-54/402-
652 vagy 06-20/549-0292. Legyen Ön is ér-
tékmentő, hiszen ahogy az egyesület névadója, 
Karácsony Sándor írta: „A magyar nyelvet e 
világ csodájának tartom. Egészen különleges 
szerencsém, hogy magyarul írhatok.”
Mi is ezt valljuk és így érezzük, ezért vállal-
tuk fel az arcképek leírását is.  

Gyula Ferencné
a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 

bihari tagcsoportja nevében

Igényelhető a 
Berettyó Kártya

Berettyó Kártya elfogadóhelyek

Értékmentés értékek mentén

A helyiek körében közismert – e hasábokon 
is több ízben olvashattak erről –, hogy 1927-
ben Horthy Miklós avatta fel a leventeházat 
Berettyóújfaluban. Ám a kormányzónak ez 
már a második látogatása volt településün-
kön. Előzőleg 1925. november 15-én érke-
zett csonka Bihar székhelyére, hogy másnap 
felavassa Derecskén a Hősök szobrát. 
Horthy Miklós és kísérete a Turán nevű kü-
lönvonattal érkezett Berettyóújfaluba, ahol 
a feldíszített állomáson nagy küldöttség fo-
gadta. Innen a kormányzó autóval utazott to-

vább, a főutcán a tömegek díszsorfala között 
és a városháza előtt ez alkalomra felállított 
diadalkapu alatt áthaladva.
További képek: berettyoujfalu.topoteka.hu

KSM

Egy kép – egy történet

MOZAIK

1. BKK - Makk Kálmán Mozi (Szent István tér 5.)
 (teljes árú jegyek árából)           200 Ft
2. BKK - Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. u. 27.)  
 (hirdetések listaárából) 10%
3. BKK - Berettyó Televízió (Bajcsy-Zs. u. 27.) 
 (hirdetések listaárából) 10%
4. Bihar Termálliget Strand és 
 Termálfürdő (Népliget u.) 10% 
5. Lily Játék és Ajándék (Millennium út 5/1.)  
 (1.000 Ft feletti vásárlás estén) 5%
6. Berettyó Rádió (Millennium út 8.)  
 (hirdetések listaárából) 10%
7. Mona Paris (Piac tér 1.)  
 (készpénzes vásárlás esetén) 10%
8. Bakelit Bár & Pizzéria (Bocskai u. 12.) 
 (30 cm-es pizzákra helyben 
 fogyasztás esetén) 10%
9. Macskafogó Gyros, Grill és Salátabár 
 (Bajcsy-Zsilinszky ltp. „GOMBA”) 
 (Nagy gyros tálra) 10%
10. Meta Divat (Dózsa György út 10.) 5%
11. Bűbáj szépség és Egészségház 
 (Dózsa György út 8-10.) (emelet) 10%
12. ILONA Divat (Dózsa György u. 8.) 10%
13. Gyógyászati Segédeszköz szaküzlet 
 (Orbán Balázs tér 7.) (Kivéve NEAK volt 
 OEP által támogatott és akciós termékek.) 8%
14. Pecacentrum (Szabadság utca 2.)  
 (1.000 Ft fölötti vásárlás esetén) 5%
15. Hajdú Lajos E.V. (Batthyány u. 45)  
 (takarítás díjából) 5%
16. Arzenál Ingatlanközvetítő (Biharlak Kft.) 
 (Váci M. u. 11) 
 (Irodai szolgáltatások árából) 10%
17. Berettyó NET (Millennium út 1.)  
 (10.000 Ft fölötti vásárlás estén) 5%
18. Enikő Ajándék (Oláh Zsigmond u. 3.)  
 (5.000 Ft fölötti vásárlás estén) 5%
19. Emi Tapéta (Mártírok u. 1./5. üzlet) 5%
20. Lisztes Éva Autósiskolája 
 (Dózsa György u. 8-10.) (emelet) 
 (elméleti oktatás díjából) 10%
21. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u. 1./6. üzlet) 5%
22. ETHNA Kerékpár (Puskin utca 38/A) 5%
23. Bella Costa Étterem Vendégház 
 (Dózsa Gy. u. 28) 
 (csoportos étkezés és szállás árakból) 10%
24. Mezei Divat (Bajcsy-Zs. u. 7.) 10%
25. Morotva ABC (Nadányi Zoltán u. 1.)  
 (10.000 Ft fölötti vásárlás esetén) 5% SZ.
26. Milli Vegyesbolt (Vágóhíd út 2/A.)  
 (10.000 Ft fölötti vásárlás esetén) 5% SZ.
27. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth utca 4.)  
 (Vény nélküli termékekre) 5% SZ.
28. Elixír Gyógyszertár (Bajcsy-Zs. u. 3-5.) 
 (2016. évi XCVIII. tv. által 
 megengedett termékekre) 5% SZ.
29. Papír-Írószer (Kossuth utca 39.)  
 (Kivéve nyomtatványok) 5% SZ.
30. Winkler Papírker (Puskin u. 20.) 5% SZ.
31. Cerka Papír (Dózsa György u. 8-10.)  
 (1000 Ft fölötti vásárlás esetén) 10% SZ.
SZ = szociális elfogadóhely is.
A Vodafone az MKH flotta tarifa csomagjaival 
kiemelt kedvezményt biztosít a kártyatulajdono-
sok számára!
Mivel a BERETTYÓ KÁRTYA a Magyar Ked-
vezményhálózathoz kapcsolódik, ezért országos 
elfogadópartnereinél több mint 1500 helyen, 
köztük a Főnix Kártya debreceni partnereinél is 
használható, többek között: 
Aquaticum Gyógy és Fürdőközpont /Mediterrán 
Élményfürdő /Termálfürdő 10%
Aquaticum Termál és Welness Hotel  10%
Barabás Étterem 10%
Programstart.hu oldalon megjelenő 
programokra 10%
Hotel Lycium 10%
Játéksziget Játékbolt 5%
Főnix Taxi Debrecen egész területén 4%

További információ és részletes lista az
elfogadóhelyekről: www.kedvezmeny.hu 

Debrecenben: www.fonixkartya.hu
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A nevező diákok a város három általános isko-
lájából érkeztek és négy versenyszámban álltak 
rajthoz. A fiúk és a lányok külön mérkőztek meg, 

a nagyoknál profik és amatőrök nem úszhattak 
együtt. A fiatalok gyors-, mell- és hátúszásban, 
valamint váltóban méretették meg magukat. A 
Herpály Kupán nem csak a tanulók, hanem a 
tanintézmények is versenyeztek egymással a 
helyezéseket és pontszámokat illetően. Az első 
helyezettek a megyei versenyen képviselik majd 
Berettyóújfalut és saját iskolájukat. Azok, akik a 
megyei erőpróbát is sikerrel veszik, az országos 

diákolimpián folytathatják szereplésüket.
A Herpály Kupán részt vevő oktatási intézmé-
nyek:
1. József Attila Általános Iskola – Széchenyi Ist-
ván Tagiskola
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hunyadi 
Mátyás Tagiskola
3. Diószegi Kis István Református Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola. Sz.M.

A Herpály Kupán bizonyíthattak a fiatalok

10 MOZAIK

A berettyóújfalui uszodában megrendezett Herpály Kupán hat korcsoportban 
mérték össze tudásukat az úszás szerelmesei. Az országos diákolimpia elődöntőjére 
a helyi oktatási intézményekből érkeztek versenyzők december 8-án.

Immár 6. alkalommal „nyitotta meg” a 
báli szezont 2017. december 9-én a BMSE 
kézilabdacsapata városunkban, akik év-
ről-évre egyre színvonalasabb BMSE Bált 
rendeznek, amelynek bevétele természete-
sen az egyesület költségeinek finanszírozá-
sához járul hozzá.
Az idén sem történt ez máshogy, kéziseink ösz-
szefogva, együtt szépítették a Kabos Endre Vá-
rosi Sportcsarnokot – az „otthonukat” – Szító 
Márti vezetésével, aki ismét kitett magáért és 
pazar díszítéssel várta a vendégeket.
A nyitótáncot a Rengő Néptáncegyüttes rop-
ta, akik teljesen új koreográfiával lepték meg 
a nagyközönséget, hisz örkői cigánytáncot lej-
tettek, mely mondhatni teljes ámulatba ejtette a 
bálozókat. Bónácz János alpolgármester fogadta 
el a meghívást és kedves szavaival köszöntötte a 

vendégeket, valamint a nem mindennapos dísz-
vendégeket: Tóth Rózsa, a kitűnő volt kézilab-
dázó, ma már a Kézilabda Szövetség szakfelü-
gyelője, illetve Szikszay Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsá-
gának elnöke tisztelték meg személyükkel a ren-
dezvényt.
A Borosjenői Kádár István Hagyományőrző 
Íjász Egyesület jelmezes előadására is sor került, 
amely korhű ruhákban és fegyverzettel ellátva 
riogatta a közönség sorait.
Mindenki nagy örömére a Nepálból nemrég ha-
zatérő Pethő Sebastian egykori csapattárs is el-
látogatott a bálba, így megkérték a szervezők, 
ha már ott van közöttük, rögtönözzön egy kis 
élménybeszámolót himalájai expedíciójáról.
Az est hátralévő részében a táncé, a szórakozásé, 
a felhőtlen kikapcsolódásé volt a főszerep.
A 230 vendég néha egy emberként énekelt ösz-
szekapaszkodva vagy épp vonatozva, de nem is 

csoda, hisz ez egy hatalmas, nagy család. 
Ha kell, szurkolnak a csapatoknak, akik min-
dent meg is tesznek azért, hogy minél több nyert 
meccset játszanak, ha kell, adakoznak a rászoru-
lóknak, de évente egy alkalommal csak és kizá-
rólag a közös mulatozás kedvéért jönnek össze.
A táncot csak az értékes nyereménytárgyakat tar-
talmazó tombolasorsolás szakította meg. A fődí-
jat – egy darab két főre szóló wellness hétvége 
Gyulára – Muraközi István polgármester ajánlot-
ta fel, melyért ezúton is hatalmas köszönet. 

Kucskár Évi   Fotók: Kucskár Ági

Digitális szakadék csökkentése címmel 
indítanak képzéseket felnőttek részére a 
Berettyóújfalui járásban. A projekt cél-
ja a lakosság digitális kompetenciájának 
növelése, ezáltal javítva a gazdaság ver-

senyképességén, 
valamint a fog-
lalkoztathatóság 
és az emberek 
munkavállalási 
esélyein.

Lackó Györgyné, a Sinka István Városi Könyvtár 
vezetője arról számolt be, hogy a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint 
a Nemzetgazdasági Minisztérium konzorciumá-
ban megvalósuló projekt 2020. október végéig 
tart. A program 100%-ban uniós támogatással va-
lósul meg, a felhasználásra rendelkezésre álló ke-
ret 22,9 milliárd forint. A tanfolyamokra azokat a 
felnőtteket várják, akik 16. életévüket betöltötték 
és nappali tagozaton nem tanulnak, valamint nem 
töltötték még be 65. életévüket. A jelentkezők 
nem lehetnek budapesti lakosok és Pest megyé-
ben sem élhetnek. Berettyóújfalun kívül a vidéki 

településekről is várják a tanulni vágyókat, akik 
megnevezhetik, hogy melyik városban és milyen 
napszakban kívánnak részt venni a képzéseken. 
Elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek támo-
gatása a cél, viszont munkanélküliek, foglalkoz-
tatásban állók és magasabb iskolai végzettségűek 
is regisztrálhatnak a tanfolyamokra. Az érdeklő-
dők két ingyenes képzésen vehetnek részt.
Jelentkezni személyesen a Kálvin tér 1. szám 
alatti Sinka István Városi Könyvtárban lehet, 
ahol Lackó Györgyné és a könyvtár kollégái 
tudnak bővebb tájékoztatást adni a képzésekről. 
Telefonon a 06-30/580-3176-os számon is lehet 
érdeklődni. A berettyószentmártoni városrész la-
kói az Információs Központban tájékozódhatnak.

Sz.M.

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
és AMI óvodás korú kisgyermekeknek „Adventi 
szavalóversenyt” rendezett 2017. december 12-
én. Versenyünkre 37 kis óvodás – négy-, öt- és 
hatévesek – jelentkezett több óvodából. Nagyon 
szépen felkészülve érkeztek versenyünkre, me-
lyet a zsűri minden tagja örömmel hallgatott. A 
zsűri elnöke Kapornai Andrásné, intézményünk 
kiváló nyugdíjas pedagógusa, tagjai: Gálné Tóth 
Klára, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézmény-
vezetője, Hegymegi Enikő, a Szivárvány Re-
formátus Óvoda intézményvezetője, Vezendiné 
Borbély Margit, a Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának vezetője és Kurtán Móni-
ka, iskolánk igazgatója volt. Minden kis óvodás 
ajándékokkal térhetett haza a megmérettetésről.
A díjazottak: Négyévesek kategóriája:

I. hely: Szilágyi Ádám (Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde Rákóczi Tagóvodája)
II. hely: Sárvári Szonja (Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde Eszterlánc Tagóvodája)
III. hely: Kanalas Hanna (Furtai Óvoda)
Ötévesek kategóriája:
I. hely: Józsa Kristóf (Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde Székhely Óvodája)
II. hely: Nagy Dóra (Szivárvány Református 
Óvoda)
III. hely: Tollas Izabella (Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Eszterlánc Tagóvodája)
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde különdíját Zá-
kány Bella Rozi (Rákóczi Tagóvoda), a Szivár-
vány Református Óvoda különdíját Megyaszai 
Antal (Eszterlánc Tagóvoda) kapta meg.
Hatévesek kategóriája:

I. hely: Fehér Béla (Szentpéterszeg Óvoda)
II. hely: Nagy Dóra (Szentpéterszeg Óvoda)
III. hely: Csávás Dávid (Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde Eszterlánc Tagóvodája)
A Sinka István Városi Könyvtár különdíját Csá-
vás Milán (Eszterlánc Tagóvoda), a József Attila 
Általános Iskola különdíjait Farkas Luca (Furta 
Óvoda), Nemes Írisz Csenge (Eszterlánc Tagóvo-
da) és Puskás Anna (Eszterlánc Tagóvoda) kapta 
meg.

Megkezdődött a báli szezon

Óvodások „Adventi szavalóversenye”

Számítógépes tanfolyam felnőtteknek
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PROGRAMOK

Születés
2017. december 
1. Kovács-Budai László (Kovács Attila - Budai Diána)

3. Görbedi Annabella (Görbedi László Zoltán - Kalmár Éva)

7. Zsiga Flóra (Zsiga Ferenc- Bodnár Erika)

9. Oláh Zóra Aisa (Oláh Zsolt - Molnár Anita)

13. Körtvélyesi Eszter (Körtvélyesi Viktor - Bokross Eszter)

Házasságkötés
2017. december
20.  Rinyu János - Kis Zsuzsánna

Elhunytak
2017. december
2. Papp Gáborné (Sziki Irén) (1933.)

5. Veres Imre Miklósné (Szatmári Róza) (1942.)

8. Boros Imréné (Török Erzsébet) (1945.)

8. Veres Imre Miklós (1943.)

13. Gellén Gyula (1932.)

13. Botos Gergely Imre (1957.)

14. Kisikán Sándor János (1962.)

14. Incze László (1938.)

22. Szabó Lajosné (Tornyi Ágnes) (1919.)

Február 15. 19.00 Színházi esték – a 

Jókedv Bérlet 2. előadása: Ölj csak meg 

lelkem! belépőjegy: 2.900 Ft

Február 16. 19.00 Kárpátia együttes 

koncertje

BIHARI ESTÉK:

Január 31. 16.00 a Nadányi Zoltán Mű-

velődési Ház Erdélyi Gábor termében. 

Vendégünk: Berek Edit író, a város szülöt-

te, a Lélekvesztő és a Pokoltúra könyvek 

szerzője

KIÁLLÍTÁS:

Január 18-ig megtekinthető a Bihar Vár-

megye Képgalériában az Igazgyöngy Mű-

vészeti Iskola pedagógusainak „Alkotni 

jó!” című kiállítása

Február 3-4. Galambkiállítás

KLUBFOGLALKOZÁSOK:

Január 11. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület 

klubfoglalkozása

Január 16. 16.30 ÉDES Egyesület egye-

sületi napja

Január 25. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület 

gyűlése

Január 26. 10.00 ILCO-klub

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti 

Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének 

próbája.

Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs 

duó próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánc-

csoport próbája, 16 órától a papírfonó kör 

kézműves foglalkozása.

Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.

Minden vasárnap 9 órától Fotóklub fog-

lalkozás.

Kedd – csütörtök 15 órától egészségmeg-

őrző torna az Erdélyi Gábor teremben.

Programok
(Kezdési időpontok helyi idő szerint)

NAGYVÁRAD
Január 22. (hétfő)

17.00
„Fájdalmas örökség” – Bényi Árpád festőművész kiál-
lításának megnyitója
Köszöntőt mond: Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Galéria 
kulturális vezetője és Muraközi István, Berettyóújfalu pol-
gármestere
A kiállítást megnyitja: Somogyi Béla, a debreceni Agóra 
Tudományos Élményközpont igazgatója
Helyszín: Tibor Ernő Galéria
Szervező: Tibor Ernő Alapítvány, Berettyó Kulturális 
Központ
19.00
A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gálaestje és 
díjátadója
A Magyar kultúráért díjak átadása, valamint a Jakobovits 
Miklós-díjak átadása, az In Memoriam Jakobovits Miklós 
Társasággal közösen
Előadás: 
Kodály-est – a Debreceni Kodály Filharmonikusok és a 
Kodály Kórus előadásában
Műsoron: Budavári Te Deum, Galántai táncok, Psalmus 
Hungaricus
Helyszín, szervező: Szigligeti Színház, Varadinum Kultu-
rális Alapítvány

BERETTYÓÚJFALU
Január 18. (csütörtök)

19.00
Operettgála – sztárvendég: Kállay Bori 
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme

Január 21. (szombat)
15.00
Szent László emlékezete – a Tibor Ernő Galéria alkotó-
közösségének kiállítása
Megnyitja: Dr. Dénes Zoltán c. kanonok-plébános, egye-
temi tanár
Közreműködik: Boros Beatrice
Helyszín: Mozi Galéria (Szent István tér 5.)
17.00 
Ars Poetica. A klasszikustól a modernig – válogatás 50 
év fotóiból
Eifert János fotóművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Hézső Ferenc, Munkácsy-díjas festőművész
Közreműködik: Sándor Zeréndné
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar 
Vármegye Képgaléria 
18.00
A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui gálaestje
Köszöntőt mond: 
Biró Rozália, Bihar megyei képviselő
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere
Szeretettel – dalok és gondolatok. Szvorák Katalin és 
Kudlik Júlia estje
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme. 
Regisztrációs jegyek a Művelődési Házban igényelhetők.

Január 23. (kedd)
17.30
Irodalmi kvíz – közösségi agymozgató felnőtteknek, ma-
gyar irodalom témakörben
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme

200-as Arany-busz, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum mozgókiállítása 
Helyszín: Berettyóújfalu, Szent István tér
Látogatható: 2018. január 13-16. 
Szombat, vasárnap: 10.00-17.00
Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: 8.00-14.00

„Gyertek elő, szép regém van” – 
Arany János balladaköltészete, a Bihari 
Múzeum időszaki kiállítása
A kiállítás 2018. január 25-ig látogatható.

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum 

8. 14.00 hímző-kör
9. 14.00 szövő-kör
15. 14.00 hímző-kör
16. 14.00 szövő-kör
20. családi kézműves 
foglalkozás
22. 14.00 szövő-kör

23. 14.00 hímző kör 
29. 14.00 szövő-kör
30. 14.00 hímző kör
Február 3. családi kéz-
műves foglalkozás
5. 14.00 hímző-kör
6. 14.00 szövő-kör

A hímző-szövő körbe újonnan jelentkezők előze-
tesen egyeztessenek az Alkotóházzal!
Januárban Fekete Sándorné gyékényfonó, játék-
készítő kiállítása megtekinthető az Alkotóházban, 
munkanapokon 9-16 óráig. 

A Bihari Népművészeti Egyesület 
január és február havi programjai

Anyakönyvi hírek

Moziműsor - január
nap film címe

11, 12, 13, 14 Apavadászat

15, 16, 17 A legnagyobb 
 showman (3D)

18, 19, 20, 21 The Commuter 
 – Nincs kiszállás

22, 23, 24 Gengszterzsaruk

25, 26, 27, 28 Az útvesztő 
 – Haláltúra

29, 30, 31 Insidious 
 – Az utolsó kulcs

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
2018. január 18–24.
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