A 2017-es év
hagyományőrző
tanyája
Régi használati tárgyak,
változatos állat- és növényvilág. Ezek jellemzik a városunkban található Szász
Tanyát, amely valamivel
több mint tíz hektáron terül
el az Óberettyó ölelésében.
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Döntések az év első
képviselő-testületi ülésén
Ingatlan eladás, új önkormányzati támogatási formák, beszámolók, állásfoglalás helyi szervezetekkel kapcsolatban.
Többek között ezekről döntöttek az év
első képviselő-testületi ülésén.
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Tizennyolcadik alkalommal ünnepelték közösen a magyar kultúra napját Berettyóújfaluban és Nagyváradon, és idén harmadszor csatlakoztak testvérvárosaink, Margitta és Debrecen is az együttműködéshez.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Döntések az év első képviselő-testületi ülésén
Ingatlan eladás, új önkormányzati
támogatási formák, beszámolók, állásfoglalás helyi szervezetekkel kapcsolatban. Többek között ezekről
döntöttek az év első képviselő-testületi ülésén.

Nemzetiségi Önkormányzattal meglévő tés, akik a 2016-os országos népszavazáson,
együttműködési megállapodását. Ugyancsak illetve a nemzeti konzultációban véleményt
elfogadták a polgármesteri hivatal elmúlt évi alkottak – tette hozzá. A határozati javaslat is
munkájáról szóló beszámolót is.
úgy fogalmaz, hogy sem menekülttábor, sem
Új támogatási formák kerülnek bevezetésre befogadó állomás, sem bevándorlás-szervező
az önkormányzati ellátásokról szóló rendelet- iroda megnyitását nem tervezi és azok létesítébe. Az ülésen tárgyalt javaslat szerint három sét elutasítja az önkormányzat. A kormánnyal
olyan támogatást nyújt az önkormányzat a jö- szembeszálló szervezetek ellehetetlenítése a
Újabb nyertes pályázatokról számolt be a pol- vőben, mely a gyermekvállalást, a családokat célja a jelenlegi hatalomnak a Soros György
gármester az ülés elején, összesen mintegy segíti. A babaköszöntő csomag
elleni kampánnyal, miközben több
740 millió forint értékben, köztük az inkubá- és a „Város Babája” támogatás új támogatási formák mint 2000 menekültet fogadott be
torház építése, a Bihari Múzeum épületének 30.000 Ft, míg az óvodakezdési kerülnek bevezetésre az ország – szólt hozzá a vitához
turisztikai célú fejlesztése és foglalkoztatást támogatás 20.000 Ft értékű. Utóbaz önkormányzati el- Gál László képviselő. Olyan áljavító projektek valósulhatnak meg. Így már bi a rendszeres gyermekvédelmi
talános érvényű megállapításokat
3 milliárd 966 millió forint az elnyert pályá- kedvezményre jogosult szülőnek látásokról szóló ren- tartalmaz az előterjesztés, amedeletbe.
zatok összege – tette hozzá Muraközi István. állapítható meg.
lyek evidenciák és nem szükséEgy az ipari parkban található ingatlan el- A város önkormányzata négy szervezettel kö- ges róluk határozatot hozni – mondta Szántai
adásáról határoztak elsőként a jelenlévők. A tött közművelődési megállapodást az elmúlt László. A képviselő szerint részben azért sem,
versenytárgyalás eredményeként a korábban években. Ezek módosítását kezdeményezte mert mindenkinek az értékrendjét jórészt tükvételi szándékot bejelentő Opus Team Kft. egy előterjesztés és konkrét feladatokat rög- rözik, részben azért sem, mert arra országos
vásárolhatja meg a területet. Az ülésen jelen- zítenek az egyes megállapodásokban. Az szintű szabályozás létezik. Ezért erről itt Belévő ügyvezető hozzászólásából az is kiderült, önkormányzat pedig éves költségvetési ren- rettyóújfaluban nem szükséges dönteni – jehogy a cég GINOP pályázati konstrukcióban deletében biztosítja az adott évre vonatkozó lentette ki. Nagy Sándor is azon a véleményen
elnyert forrásból fémmegmunkálási üzemet finanszírozást.
volt, hogy túlságosan általánosan fogalmaz az
létesít az ingatlanon. Mazács Ferenc város- A Berettyóújfaluban működő civil szervezetek előterjesztés. Mint mondta, az országos nagygazda 2017-ben végzett munkájáról szóló be- működésével és támogatásával kapcsolatos politika leképezését véli felfedezni a sorok
számoló is napirenden volt. Mint elhangzott, állásfoglalás elfogadásáról hosszasan vitat- között. Szerinte egy helyhatósági képviselőmunkája szorosan összefonódik a
koztak a jelenlévők. Muraközi nek, egy helyi képviselő-testületnek inkább
Berettyóújfalui Polgárőr Egyesü- …már 3 milliárd István az előterjesztéssel kapcso- az a feladata, hogy a rábízott településsel fogletben végzett tevékenységével. 966 millió forint az latosan úgy fogalmazott, az itt lalkozzon. Ez egy politika nyilatkozat – szólt
Szántai László elismerve az el- elnyert pályázatok élők biztonsága miatt mindenkép- hozzá a vitához Hagymási Gyula – melyet
végzett munkát azt mondta, egy összege.
pen hasznos egy ilyen tartalmú hasonló tartalommal több önkormányzat is
személy ekkora területű városban
határozati javaslat elfogadása. A elfogad. A képviselő szerint ez a nemzetközi
nem elegendő. Hagymási Gyula szerint fi- polgármester hangsúlyozta, a helyi szerveze- politikában segíthet a kormány álláspontjának
nomhangolásokra még szükség van a város- tek közösségi célú tevékenysége mindenkor megerősítésében, megvédésében, hiszen fongazda tevékenységével kapcsolatban és a ka- támogatandó, ugyanakkor különbséget kell tos az egységes kiállás a külpolitikában.
pacitásokat összehangolva munkaterv alapján tenni azon szervezetektől, amelyek a helyi kö- A határozati javaslatot végül hat igen, egy
zösség szellemi vagy tárgyi értékeit csorbítja. nem és három tartózkodás mellett fogadták el.
kell végezni az ellenőrzéseket.
K.Zs.
Jóváhagyta a testület a Berettyóújfalui Roma Azok álláspontját is képviseli az előterjesz-

Közbeszerzési eljárásokról döntöttek

Pályázatok beadása és közbeszerzési eljárások kiírása okán négy napirenddel tartottak rendkívüli ülést
a városháza nagytermében január
31-én.
A régiók közötti közös, román-magyar projektek finanszírozására létrejövő pályázat keretében Margitta testvérvárosunkkal közösen
nyújtana be ajánlatot az önkormányzat. Az
elsőként tárgyalt és elfogadott előterjesztés
szerint a tervezett projekt Berettyóújfalu központjában a piac, valamint a strand területén
valósulna meg. A piac területén kialakítanának egy képzési helyet a hozzá kapcsolódó
vizesblokkal, valamint a piac működéséhez
szükséges irodák elhelyezésével. Az épület-

ben őstermelőknek és egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknak
nyílna lehetőség képzések és előadások megtartására. A képzési hely kiállítóhelyként is
funkcionálna. A projekt részeként megtörténne a kültéri elárusító helyek és a nyilvános illemhelyiség felújítása. A strand felé eső piaci
elárusító helyek előtt pedig az uszoda felé sétányt építenének. A projekt során a város 930
ezer eurós összköltséggel számolhat 5 %-os
önrész mellett.
A „Zöld város kialakítása” és a „Kerékpárút
fejlesztése” Berettyóújfaluban” című projektek útépítési, illetve kerékpárút építési
munkái elvégzésére nyílt eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzés kiírásáról is döntött a testület. A két beruházás becsült értéke
megközelíti a bruttó 500 millió forintot. A
városi sportcsarnok energetikai felújítása és
zöldfelületek kialakítása tárgyában – ajánlattételi felhívás megküldésével – közbeszerzési
eljárás indításáról szólt a következő előterjesztés. Ebben az esetben lehetőség van arra,
hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők között a megadott pontozási, értékelési
rendszer alapján döntsenek a kivitelezőről.
Hagymási Gyula javaslatára az előterjesztésben szereplő vállalkozók mellett további helyi
vállalkozónak is kiküldésre kerül a felhívás.

A képviselő szerint most van lehetőség arra,
hogy kisebb helyi vállalkozók is részt vegyenek fejlesztési projektekben. Mint fogalmazott, így esélye van arra a cégeknek, hogy
benyújtsák ajánlatukat és megítéljék, van-e
kapacitásuk a projekt megvalósítására.
Gál László hozzászólásában azt mondta, csak
azok a vállalkozások vehetnek részt így a közbeszerzési eljárásban, akik ajánlattételi felhívást kapnak. Mások azonban nem. Nyílt kiírás
esetében bárki indulhatna és ebben az esetben
a város olyan vállalkozást választhat, amely
magas minőséget biztosít és emellett az önkormányzat költségvetésének is kedvezőbb.
A képviselő szerint is helyzetbe kell hozni a
helyi vállalkozásokat. A nyílt közbeszerzéssel szemben a meghívásos eljárás pont ezt a
célt szolgálja – válaszolt Muraközi István. A
polgármester rávilágított, hogy nyílt kiírás
esetén háttérbe szorulhatnak a helyi vállalkozók egy esetleges nagy multinacionális céggel
szemben, amely könnyebben tud alacsonyabb
árú ajánlatot tenni. Ezért nem javasolja azt a
formát.
A képviselők hosszas tanácskozást követően
– elfogadva a kibővített ajánlattételre felhívó
kiírást – támogatták a közbeszerzési eljárások
lebonyolítását.
K.Zs.
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A múlt terveiből a jövő lehetőségei
– az önkormányzat 2017. évi tevékenységének értékelése –
Amikor beszámolót készítünk Berettyóújfalu
elmúlt évéről, akkor nem elég 2017. január
1-jéig visszatekintenünk. Ugyanis az, hogy
2018 a gyarapodás éve lesz városunkban –
ahogy év végén már többször megfogalmaztuk –, több éves előkészítő munka és komoly
anyagi ráfordítás eredménye. A Bihari Hírlap
olvasóinak a novemberi számhoz mellékelt
tájékoztató kiadványban, majd néhány héttel
később nyilvános formában, az önkormányzati közmeghallgatáson is beszámoltunk arról, hogy a 2016–17-ben beadott pályázataink mindegyike nyert – egy kivételével – az
összes igényelt összeg megítélt támogatássá
érett. Európai Uniós forrásból, a Kormány
társfinanszírozásával 18 pályázati program
megvalósításához kezdhettünk hozzá, közel
3,966 milliárd forint értékben. Ezek között
van, ami már el is készült, épp a legégetőbb
problémák egyikét sikerült elhárítani a felnőtt
háziorvosi rendelő korszerűsítésével. De már
látványosan haladnak a kivitelezők a Radnóti
utcai óvodaépülettel is. Mivel azonban még
mindig rengeteg a tennivaló, folyamatosan
keressük az újabb lehetőségeket. Már idén is
döntött a képviselő-testület egy újabb pályázat
benyújtásáról: Margitta testvérvárosunkkal az
Interreg-programban a piac további infrastrukturális fejlesztésére próbálunk további forrásokat bevonni.
Évekkel ezelőtt, az állami szerepvállalás erősödésekor sokan tartottak attól, hogy a túlzott centralizáció eredményeként a hozzánk
hasonló, határszéli települések hátrányokat
szenvedhetnek. Úgy látjuk azonban, hogy a
tapasztalatok erre is rácáfoltak. Az új fenntartók tovább fejlesztik köznevelési és szakképző intézményinket. A József Attila Általános
Iskolában elkészült a tornaterem-felújítás és
már tanulmányozhatjuk a Széchenyi-tagiskola ingatlanán felépülő új zeneiskola terveit
is, amelyben próba- és koncertterem is helyet
kap. A Bessenyei György és az Eötvös József
Szakgimnáziumok energetikai fejlesztése,
épületfelújítása is elkezdődött. A leglátványosabb, a napi ügyintézés szempontjából pedig
sokakat érintő eredmény a Járási Hivatal épületének teljes felújítása, ahol a hőszigetelés és
homlokzati rekonstrukció mellett új ügyfélterek kerültek kialakításra. A Gróf Tisza István
Kórház élenjáró szerepet vállal a városban a
megújuló energiaforrások hasznosításában,
ezzel is csökkentve működési kiadásait és hirdetve a környezettudatosságot. Ha ehhez hozzávesszük azt az eszközpark-fejlesztést, amely
a kórház szomszédságában megépülő új büntetés-végrehajtási egészségügyi központ hozadéka, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
jelenleg is legnagyobb foglalkoztatónak számító intézmény jövője stabilnak, sőt gyarapodónak tekinthető. Erre vonatkozóan ugyanazok a
reményeink, mint az előzőekben sorolt állami
beruházásokkal: a vélt hátrányok helyett valódi előnyöket hozhatnak Berettyóújfalunak.
Mindehhez pedig nagyban hozzájárulhat a fürdő egészségügyi szempontú fejlesztése, ami a

támogatott kezelésektől a wellness-funkciók
bővüléséig sok lehetőséget hordoz magában.
Berettyóújfalu és az egész térség gazdasága
szempontjából jelentős, hogy az M3-as autópálya építése hamarosan eléri a város határát,
folytatólag pedig az M4-es is elkészül az országhatárig. Erre az infrastrukturális lehetőségre építve növeljük ipari parki kapacitásunkat új
telepek építésével és a régiek értékesítésével.
Elmondhatjuk, hogy – bár a tavaszra még várni kell egy kicsit – az „első fecske” már le is
szállt: egy befektető számára értékesítettük az
egyik telephelyet, ahol egy folyamatosan bővülő, fémipari profilú vállalkozás fog hamarosan 15 fő munkavállalóval elindulni. Hogy a
hasonló beruházásokat ösztönözzük, további
pályázati forrásokat fordítunk egy vállalkozói
inkubátorház felújítására, a lakhatást pedig az
„Esély Otthon” című program keretében lakásfejlesztéssel, úgynevezett „fecskeház” kialakításával kívánjuk segíteni.
Ugyancsak több éve tart a foglalkoztatási gondok enyhítése. Mint ismeretes, 2010 decemberében 12%-os volt a városban a munkanélküliség. Ma – azzal együtt, hogy ez 5% közelébe
csökkent – párhuzamosan megjelent egy másik
probléma, a szakképzett, piacképes munkaerő
hiánya. Az önkormányzat – bár a kötelező és
önként vállalt feladatain túl közvetlenül nem
foglalkoztató – szerepet kell vállaljon ennek az
ellentmondásos helyzetnek a megoldásában is.
Mintegy koordinátorként kell megkeresnünk a
helyi vállalkozásokat. Felmérni, hogy milyen
szükségleteik vannak a munkaerő tekintetében és ezzel kell bejelentkeznünk a szakképző intézményeinkhez, felnőttképzési szervezeteinkhez, akár a munkaügyi központhoz is,
hogy a jövőben induló különböző képzésekre,
tanfolyamokra járó fiatalok és felnőttek idejében megfelelő gyakorlati képzést, ezáltal pedig
valóban piacképes képesítést és tudást szerezhessenek.
Mindez persze az önkormányzatnak is érdeke, hisz akkor tovább nőhetnének azok a helyi
adóbevételek, melyek mára lehetővé teszik,
hogy gyarapítsuk a közösségi vagyont, ingatlanokat vásároljunk, meglévőeket felújítsunk,
minél rendezettebbé tegyük köztereinket és
bővíthessük szolgáltatói tevékenységünket.
Ennek volt méltó nyitánya a 2017-es esztendő,
amikor is januárban ki tudtuk vezetni a fizetőparkolási rendszert, megújítottuk a Berettyó
Kártyát – mely a helyi előnyök mellett már
egy hálózat tagjaként az ország más pontjain
is használható. Az év végére pedig kialakult a
helyi autóbuszjárat újbóli beindításának lehetősége. Ez utóbbit szeretnénk hosszú távon és
minél hatékonyabban működtetni, ezért a lakosság bevonásával még zajlik a véglegesnek
tekinthető menetrend kialakítása.
A színvonalas napi működés és az előzőekben
érintett különböző közfeladatok mellett kiemelt fontosságú a szociális ellátások bővítése, a helyi családok mindennapjainak segítése.
A közös felelősségvállalás jegyében hozott a
testület olyan családbarát intézkedéseket, me-

lyekről különböző felületeken részletesen is
beszámolunk. A bölcsődés, óvodás és iskolás
gyermekek egyre nagyobb számban részesülnek az ingyenes étkeztetésben és ez kiterjed a
szünidei időszakokra is. A tavaly októberi döntéssel megemelkedett az első lakáshoz jutók
támogatásának összeghatára, sőt a jogosultsági
értékhatár is magasabb lett. Idén januárban pedig bevezettük a babaköszöntő, illetve a város
babája csomagot, ismét lesz óvodakezdési támogatás és jelentősen nőnek a lehetőségek a
különböző települési támogatások nyújtásában
is.
Mindezeket a döntéseket, többségüket tekintve
konszenzussal, valóban a közösségi felelősség
mentén hozza meg a képviselő-testület. Talán
az országos politikai modorváltásnak is köszönhető, hogy helyben is erősödnek a pártos,
olykor a konkrét helyi kérdésekkel semmilyen
összefüggésben nem álló, számos esetben ráadásul kívülről érkező felvetések. Mindezek
ellenére bízom benne, hogy mind a helyi polgárok, mind a megválasztott képviselők többsége ezután is megmarad a kölcsönös, egymás
bizalmán alapuló kapcsolat és a közös építkezés pártján. Jó példával szolgálnak ehhez civil
szervezeteink, akik – bár gondolkodásukban,
értékrendjüket, világnézetüket tekintve igen
sokszínűek – nagyban gazdagítják azokat a
szakmai és közösségi tevékenységeket, amelyekért ma nagyon jó dolog berettyóújfaluinak
lenni. Az egyre nagyobb hagyományokkal bíró
és egyre nagyobb közönséget vonzó kulturális
rendezvények, az egyre fényesebb sikereket
hozó sportegyesületek, a művészetek, a nevelés, az egészséges életmód, a hagyományőrzés, a településfejlesztés területén működő
alapítványok és egyesületek igazán pezsgővé
teszik a város közéletét. Akár önállóan, akár
együttműködve egymással vagy éppen intézményeinkkel, több esetben részt vállalva a közfeladatok ellátásában is megmutatják nekünk is
a helyes utat, hogy hogyan kell jól kihasználni
adottságainkat.
Sokszor tekintünk vissza a régmúltba, amikor jövőképet próbálunk felvázolni. Ilyenkor
mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy elődeink mi mindent találtak meg lehetőségként
a kitöréshez, a gyarapodáshoz. Nekünk nem
kell mindent újra kitalálnunk, így a kereskedelem, a térségi és határon átnyúló kapcsolatok,
a termálvíz-hasznosítás és a turisztikai kínálat
egésze szempontjából sem. Az együttműködéseink erősítésével, a megfelelő humánerő mind
erőteljesebb bevonásával tudunk a meglévő,
szilárd alapokra egy egyre erősebb, igazán
multifunkciós létesítményt felépíteni.
Muraközi István polgármester
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A Járási Hivatalba költözött a NAV
ügyfélszolgálata
www.berettyotv.hu/navatado

Ezentúl a Berettyóújfalui Járási Hivatalban intézhetőek az adóhivatallal kapcsolatos ügyek is. Az éve eleje óta ugyanis itt
működik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
ügyfélszolgálata.
A városban már nagyon régóta rendelkezik
irodával a NAV és több alkalommal költöztek
már más-más helyre. Ez a helyszín azonban a
legmegfelelőbb. Ezt Dr. Vitányi István mondta
a január 18-án megtartott ünnepélyes átadón.
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a 15
ezres ügyfélforgalom is jelzi, hogy nagy szükség van az ügyfélszolgálatra. A körülmények is

a mai kornak megfelelőek, szinte minden ügyet
egy helyen lehet intézni, amire csak megyeszékhelyeken van példa – tette hozzá.
Hajdú-Bihar megyében valamennyi járásközpontban megkezdte működését a NAV ügyfélszolgálata – kezdte köszöntőjét Rácz Róbert
kormánymegbízott. A megyei kormányhivatal
vezetője a hat évvel ezelőtt kezdődött államigazgatási megújítással kapcsolatban azt is kiemelte, az ország minden pontján ugyanolyan
magas színvonalú szolgáltatást nyújt az állam.
– Egy kb. 100 milliós beruházásnak köszönhetően a megye nyolc járási központjában megkezdi
működését a NAV ügyfélszolgálata. Az elmúlt
években sokat tettünk annak érdekében, hogy az
állampolgárok komfortérzete jó legyen akkor,
amikor ügyeiket intézik – mondta Rácz Róbert
kormánymegbízott.
A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős
helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kormányablakok és kormányhivatalok kialakításánál fontos elv volt, hogy – szakítva a régi

beidegződésekkel – a közigazgatás szolgáltató
arcát mutassák meg.
dr. Zöld-Nagy Viktória emlékeztetett: az új
rendszer 2011-ben még 29 kormányablakkal
indult, mára pedig már több mint 270 helyen
várják az ügyfeleket. Az ügykörök is bővültek,
kicsivel több mint 1500 különböző ügyet lehet
elintézni. A kormányablakokban a tavalyi évben
14 millió ügyet intéztek, Berettyóújfaluban több
mint 37 ezret – mondta Zöld-Nagy Viktória.
Az elmúlt évben 117-ről 181-re bővült a NAV
ügyfélszolgálatok száma az országban – kezdte
köszöntőjét Tamásné Czinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár. A
helyszínek kiválasztásánál pedig fontos szempont volt, hogy a kormányhivatalokban működjenek. Az országban pedig már 91 helyszínen
közösen intézhetőek az ügyfélfogadások a kormányablakokban.
Ezentúl tehát a Berettyóújfalui Járási Hivatalban
található a NAV ügyfélszolgálata. Új telefonK.Zs.
számuk: (54) 795-270.

Sajtótájékoztató befejezett kórházi projektekről
Sajtótájékoztató keretében számoltak
be a Gróf Tisza István Kórház Böszörményi Nagy Géza termében a gazdasági hatékonyságot növelő, a kedvezőbb
energiafelhasználást célzó minisztériumi forrásból megvalósult projektekről
január 24-én.
Dr. Vitányi István elsőként arról szólt, az utóbbi tizenöt évben nagyon sok fejlesztés valósult
meg az egészségügyi intézményben, főleg olyanok, amelyek egyrészt a dolgozók, másrészt a
betegek érdekeit szolgálták. Képviselő választási ciklusokon keresztül minden időszakban
jelentős mértékű beruházás történt a kórházban.
Az országgyűlési képviselő elmondta, Beret�tyóújfalu egészségügyi vonatkozásában – ami az
infrastrukturális ellátást illeti – jóval az országos
átlag felett áll. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója ugyancsak
elismerően szólt az itt folyó munkáról, mint fogalmazott, a régióban is kiemelkedő színvonalú
egészségügyi intézmény a berettyóújfalui. Dr.

Muraközi Zoltán főigazgató arról számolt be, a
fejlesztésekre két pályázat keretében került sor.
A beruházások olyan területeken valósultak meg,
amelyek jellemzően húsz év feletti gépparkkal
rendelkeztek. Az ÁEEK, az OEP és az EMMI
közös tenderének keretében, „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására” 153.891.000
forintot nyert el a Gróf Tisza István Kórház. Ezt
az összeget jórészt háttérszolgáltatás korszerűsítésére fordították az egészségügyi intézményben. Labor-vérellátó mátrix megszervezéséhez
tizennégy darab új vér és reagens hűtőt, továbbá
laboratóriumi véradáshoz szükséges eszközöket
szereztek be. A konyhában óránként 4200 tányért elmosogató mosogatógép és párolós sütők
telepítése történt meg, a mosóüzemben egy 150
kg-os mosógép, valamint két szárítógép került
beüzemelésre. Új két megawattos, melegvizes
kondenzációs kazánt vásároltak és tíz darab szivattyút frekvencia váltósra cseréltek le a kórházban. A klinika nővérszállójának épületenergetikai
fejlesztése egy év alatt valósult meg a Széchenyi
2020 program keretében. A 100%-ban támoga-

tott projektben a pince, földszint és két emelet
magas épület homlokzati hőszigetelésére, külső
nyílászárók cseréjére, tetőfödém hőszigetelésére
és korszerű vízszigetelésére, valamint napelemes
rendszer telepítésére került sor a nővérszálló épületének tetejére 77,13 millió forint értékben.
A további pályázatokat illetően elhangzott,
hogy az Európai Unió által támogatott járóbeteg
szakellátás fejlesztésére 285 millió forintot ítéltek meg. Ebből az összegből az összes szakrendelésre és szakmára gépműszer beszerzés törtéSz.M.
nik majd a berettyóújfalui kórházban.

Megújult a multifunkciós terem
Másfél hónap munka után átadták a Jó- kapott. Az öltözők és a mosdók is megújultak. volt a felújítás. A mindennapos testnevelés órák
zsef Attila Általános Iskolában a felújí- Az új teremben megtartott átadón elsőként mellett sok más esetben is használják a termet,
Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tankerüle- amely így szinte egész nap kihasznált. Az istott multifunkciós termet.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ beruhá- ti Központ igazgatója mondott köszöntőt. – A
zásának köszönhetően a tornaterem vadonatúj múlt évi költségvetésben jelentős összeget tudsportpadlót és kívül-belül megújított falakat tunk az intézmények állapotának javítására fordítani és ennek a programnak keretében tudtunk
elkülöníteni egy jelentősebb összeget, hogy az
épület megújuljon és íme most elérkeztünk hozzá, hogy használatba is lehet venni – mondta
Kapornai Judit igazgatónő. A felújításról szólva Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
köszöntőjében azt mondta, annak nemcsak az
iskola diákjai, hanem a város lakói is örülnek,
hiszen több sportegyesület is használja a termet.
Az épület állapota okán már régóta szükséges

kola igazgatónője, Kurtán Mónika elmondta,
már több mint egy évtizede felújításra várt az
épület. A 2017-es intézményi gazdálkodásnak,
illetve a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak köszönhetően ez az épület kívül-belül megújulhatott. Nemcsak szigetelést és új burkolatot
kapott, hanem belső új sportpadlót is letettek az
épületben. A legnagyobb élvezői, használói a
diákjaink lesznek – mondta Kurtán Mónika, a
József Attila Általános Iskola igazgatója. Az átadót az iskola diákjainak és a Piruett Táncstúdió
táncosainak műsora tette teljessé.
GyT
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„Ha idegenben bántják az embert, akkor
mindennél jobb testvérek közé menekülni”
18. alkalommal ünnepelték közösen
önkormányzatok, intézmények és civil
szervezetek, képzőművészek, zenészek
és színművészek közreműködésével a
magyar kultúra napját a határ két oldalán.
Móricz Zsigmond címben idézett mondatával
kezdte Muraközi István polgármester ünnepi
köszöntőjét a berettyóújfalui gálaesten január
21-én este, a művelődési ház színháztermében.
Az évszázados egymásra utaltságot és együttműködést emelte ki a polgármester, amikor
arra emlékeztetett, hogy „a millennium évében,
18 évvel ezelőtt fogant meg a gondolat a Bihar
Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége és a Berettyóújfaluban működő népfőiskolák vezetőiben, hogy Biharország két fele ismét
adja össze az egy egészet. Hogy az azt megelőző
hat évtizedben kényszerből külön úton haladók
ismét összetalálkozhassanak és egy irányba haladhassanak tovább”. A 18. alkalom kapcsán
állította párhuzamba a közösségi gondolkodást
a családi alkalmakkal és szemlélettel a polgármester. Egy ember életében tizennyolc év gyakorlatilag a felnőtté válás időszaka, mely nem
csak az egyén, hanem a hozzátartozói számára
is fontos folyamat. Hogy egy élet eredményes
legyen, ahhoz pedig számos tényező szükséges.
„Mindenekelőtt kellett az ősök példája. Meg
kellett hallanunk a nagyszülők, a szülők, a tanítómesterek szavát. Oda kellett figyelni a saját
tapasztalatainkra és a tanulságokat rendre be
kellett építenünk további terveinkbe és tetteinkbe. Aztán az idő haladtával el kellett kezdenünk
gondolkodni a megszületendő utódaink lehetőségein is. Nem viselkedhet másként egy közösség
sem… A magunk és a velünk együtt élők számára valóban élhető, biztonságot adó, inspiráló
közeget hozzunk létre és tartsunk fenn. És úgy,
hogy ez vonzó legyen az idelátogatónak és a hazatérőnek is. Mindehhez viszont az tud hitelesen
hozzátenni, ezen érdemben változtatni, aki építő
szándékkal, folyamatos jelenléttel kiveszi a részét a jóból és ha kell, a rosszból is.” Kiemelte,
hogy a határon túli, sőt egyre inkább nemzetközi
együttműködések mellett otthon, mindenkinek a
maga közegében és közösségében is azon kell
dolgoznia, hogy megteremtse a boldogulás és
gyarapodás feltételeit. Ehhez pedig elengedhetetlen a helyi szereplők együtt gondolkodása
és közös cselekvése. „Ha csak a kulturális területre gondolunk, akkor 2018-ban Berettyóújfaluban azt látjuk, hogy az önkormányzatoknak
címzett kötelező feladatból olyan önként vállalt,
sok szereplőre kiterjesztett közös cselekvések
együttese fejlődött ki, mely a működő demokrácia igazi talpköve lett… Nem újítanánk fel a
zsinagógát, a múzeumot és könyvtárat, a Civil
Udvart, nem keresnénk nagyobb helyet a népművészeti egyesületünknek és nem is hoznánk
létre szabadtéri közösségi tereket, újabb sport-

létesítményeket, ha nem volnának annyian, akik
ezeket megtöltik tartalommal, illetve használják
és látogatják.”
A Bihar megyei – így egyben a nagyváradi és a
margittai – magyarság üdvözletét Cseke Attila
szenátor, az RMDSZ megyei elnöke tolmácsolta. A történelem és a politika mindenkori aktuális állapotát tekintve azt emelte ki alapvetésként,
hogy mindenek felett magyarságunk, közös
történelmünk, hagyományaink és kultúránk tart
minket egyben. „Ez a nemzet arra teremtetett,
hogy alkosson, hogy maradandót alkosson”
– fogalmazott a szenátor, majd így folytatta:
„Büszkék kell legyünk és vagyunk már akkor,
amikor Ártándnál átlépjük a határt, hiszen minden, amit utunkban aztán látunk, annak a nemzetnek a munkája, annak a magyar nemzet kultúrájának az eredménye, melynek mi, partiumi
és erdélyi magyarok szerves részei vagyunk és
melyből semmilyen határok, azoknak szigorított
vagy lazább ellenőrzései ki nem tudnak szakítani bennünket”.
Az esti programot Kudlik Júlia és Szvorák Katalin előadó estje zárta. A Szeretettel – dalok
és gondolatok című összeállításban a népszerű
televíziós személyiség saját gondolatai hangzottak el a szeretetről egyházi és világi megközelítésben és ezekhez kapcsolódtak a Kossuth-díjas
népdalénekes által előadott énekek.

Találkozások Nagyváradon
Ebben az évben is Nagyvárad volt az a helyszín,
ahol a magyar kultúra napját közösen ünneplő négy város egyszerre meg tudott jelenni. A
Szigligeti Színházban megrendezett gálaesten
a vendégek nevében dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte a házigazdákat.
Az előző két nap ünnepi szónokaihoz hasonlóan
kiemelte az elődök munkáját és az elmúlt 18 év
eredményeit, egyúttal kijelölve a közös jövőnk
útját is: „Ma pedig ott tartunk, hogy négy város,
két megye szinte eurorégiós együttműködéséből
valósul meg egy többnapos, nagy érdeklődésre számot tartó, számos műfajt felsorakoztató
rendezvénysorozat”. E kapcsolatok pedig azóta
tovább bővültek: „A hazai és az európai uniós
anyagi erőforrásokat arra igyekszünk felhasználni, hogy fenntartható hazai és európai értékeket teremtsünk. A kezdeményezők és az őket
követők mintha meghallották volna az egykori
maradék ország kimagasló kultuszminisztere,
Klebelsberg Kunó figyelmeztetését: >>Harmad
akkora országban háromszor annyit kell teljesíteni, hogy úgy látsszunk, mint a teljes Magyarország. Amelyért ma is felelősséget viselünk<<”.
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke,
a rendezvénysorozat egyik fővédnöke többek
között arra a kérdésre kereste a választ, hogy a
szép, jó és igaz alkotások vagy általában véve
a kultúra jobbá teszik-e az embert. Válaszként
pedig így fogalmazott: „Vannak érvek amel-

www.berettyotv.hu/galaest2018

lett, hogy jobbá, megértőbbé, emberségesebbé
változtatja, előrébb viszi. Az alkotás nemcsak
választ ad, hanem kérdéseket is szül, új, járatlan
vagy járatlannak tűnő utakat nyit meg”. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezeket az
utakat folyamatosan karban tartják, kikövezik és
a következő generációknak is biztosítják a „biztonságos közlekedés” lehetőségét.
Az este folyamán átadták a magyar kultúráért
díjakat, melyek közül több is olyan díjazotthoz
került, akiknek nagy szerepe van Bihar kulturális újraegyesítésében. Köztük van dr. Fleisz
János történész, aki a bihari és nagyváradi civil
szervezetekkel kezdeményezője volt a kultúra
napi együttműködések elindításának. Ugyancsak díjat vehetett át a margittai Horváth János
Társaság nevében Horváth Sándor és Szőke Ferenc, aki közül utóbbi délelőtt Margittán egyéni
kitüntetésben is részesült. Az életműdíjat pedig
ebben az évben Trifán László zenész, képzőművész, a Tibor Ernő Galéria tagja, a Metropol
Együttes frontembere, díszlettervező – ahogy
fogalmaztak, a nagyváradi művészvilág polihisztora – vehette át.
A Jakobovits Miklós nevét viselő művészeti
díjat Németh Júlia műkritikus, művészeti író
kapta, akiről berettyóújfalui vonatkozásban
megemlíthetjük, hogy Cs. Erdős Tibor művészetének kiváló ismerője és krónikása is.
Ebben az évben először hirdették meg nagyváradi iskolák számára a Himusz-Klub nevű
kezdeményezést, melynek díjátadója keretében
Muraközi István a berettyóújfaluiak felajánlásaként a harmadik díj mellé átadott egy meghívást,
amely a csapat tagjainak egy magyarországi,
Kölcsey Ferenc életének helyszíneit végigjáró
kirándulásra szólt.
Az ünnepi díszelőadás ezúttal nem a színház társulatának produkciója volt, hanem a debreceni
Kodály Filharmónia vendégjátéka. A Kodály
Filharmonikusok és a Kodály Kórus négy szólista közreműködésével három kimagasló Kodály-művet – a Budavári te Deum-ot, a Galántai
Táncokat és a Psalmus Hungaricust – adta elő,
méltóképpen zárva az események sorát.
–i –n
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Bényi festmények Nagyváradon

A magyar kultúra napja részeként január 22-én Nagyváradon nyílt Bényi Árpád
műveiből emlékkiállítás a Tibor Ernő Galériában. A megnyitón elsőnek Gavrucza
Tibor, a Tibor Ernő Galéria kulturális
vezetője mondott köszöntőt. Muraközi
István, Berettyóújfalu polgármestere arról beszélt, hogy egyfajta lelki kötődés van
Nagyvárad és városunk között.

A tárlatot Somogyi Béla, a debreceni Agóra
Tudományos Élményközpont igazgatója nyitotta meg, aki jó barátja volt a művésznek.
Elmondta, Bényi Árpád gazdag életműve nagyon nehézzé tette a válogatást. Amikor azt a
feladatot kapta, hogy segítsen a munkák válogatásában – keresnie kellett 25-30 képet a több
száz alkotás között – az elsődleges szempont
az volt, hogy olyan képeket válasszanak, ami
leginkább jellemzi a művész munkásságát.
Továbbá abban a szerencsés helyzetben volt,
hogy személyesen is ismerhette Bényi Árpádot. Elmondta, hogy olyan embernek ismerte
meg, aki mellett nem érezte azt valaki, hogy
kisebb tudása lenne. Egyenrangú partnerként
kezelt mindenkit és jó volt a közelében lenni.
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármes-

tere arról szólt, hogy tizennyolcadik éve ünnepli Nagyvárad és Berettyóújfalu közösen a
magyar kultúra napját, ennek is köszönhetően
a kötelékek egyre erősebbek lesznek a két város között. Nagyon széles a repertoár, hisz a
prózától a festészetig sok ága mutatkozik meg
a magyar kultúrának a rendezvénysorozat részeként. Szép gesztusként értékeli, hogy a két
város – Berettyóújfalu és Nagyvárad – fontosnak találta, hogy Nagyváradon is bemutassák
Bényi Árpád képeit.
A Tibor Ernő Galériában Bényi Árpád életének fontosabb állomásait, szellemét, a magyar
kultúra napján azzal a céllal tükrözik vissza a
képek, hogy magyarságunkat sose felejtsük és
érezzük a jelentőségét annak a kornak, amiben
GyT
művészeink alkottak.

Fotókiállítás a művelődési házban
Eifert János képeiből nyílt tárlat a
Nadányi Zoltán Művelődési Házban a
magyar kultúra ünnepe rendezvénysorozat részeként. Az Ars Poetica címet
viselő kiállításon a fotóművész több
mint negyven alkotása látható a Bihar
Vármegye Képgalériában.
Eifert János és a zongorán közreműködő Sándor Zeréndné mellett a szintén hódmezővásárhelyi Hézső Ferenc nyitotta meg a tárlatot. A
korábban már városunkban is kiállító Munkácsy-díjas festőművész elmondta, a fotográfus
egy tudatosan alkotó és nagy fantáziával rendelkező ember. – 1968-ban saját örömére kezdett el fényképezni. Korábbi munkásságának
legjelentősebb lapjai fekete-fehér, klasszikus
fotótechnikával készültek. Ezen képek egyik

fő vonulata érthetően a tánc volt. Fokozatosan
tért át a színes technika elsajátítására. Külföldi turnéi során Ázsiában, Indiában, Kínában,
valamint az USA-ban készült anyagával fantasztikus, változatos technikájú, tematikájú
és színvilágú kiállítási sorozatokat állított az
érdeklődők elé. Az emberi figura az, amely a
leginkább jelen van fotográfiáin. Ezen belül
különös hangsúlyt és szerepet kap mindvégig
a tánc, amely maga a tér, mozgás és ritmus is
egyben. Eifert János munkássága csak nehezen
foglalható egy szűk stílusrendszerbe, de ez számára egyben előnyt is jelent – mondta a Fotó
Szövetség mesterkurzusának vezető tanáráról
Hézső Ferenc. A hódmezővásárhelyi fotóművész világszerte negyven országban mutatkozhatott már be, 222. önálló kiállítására került sor
a művelődési házban. – A tárlat címéből adódóan ez egy művészi hitvallás. Minden kép egy

Családi körben – Margittán
Január 22-én Berettyóújfalu képvi- lyek összekötik a két Berettyó-parti várost.
selői Margittán vettek részt a kultú- „Az elmúlt évek folyamán olyan kapcsolati, mondhatnám baráti háló, együttműködés
ra-napi rendezvényeken.
Délelőtt a Horváth János Iskolaközpontban
az intézmény diákjai tettek tanúbizonyságot
arról, hogy a magyar kultúra szerteágazó ösvényein már a legifjabb korban érdemes elindulni. Számos műfajban mutatták meg tudásukat, felkészültségüket és kreativitásukat – a
szavalattól a zenén át a gasztronómiáig, majd
az iskola aulájában minden résztvevő közösen
elénekelte a Himnuszt.
A polgármesteri hivatal dísztermében folytatódott az ünneplés, mely egyben a több napja
tartó margittai rendezvénysorozat záró programja is volt. Itt Pocsaly Zoltán polgármester
köszöntötte a testvérváros küldötteit. Cseke
Attila előző esti, berettyóújfalui beszédére
utalva kiemelte, hogy a magyar kultúra napja
ma egy azon közös események körében, me-

alakult ki ezen települések között, hogy mely
hisszük, nagyon sok eredményt hoz majd még
mindannyiunk számára.” Néhány aktuális
eseményre utalva hangsúlyozta: „A szétdarabolás, a magyar-magyar összefeszülés,
egymás ellen fordulás csak ellenfeleinknek
használ. Nekünk össze kell fognunk, félre kell
tennünk nézeteltéréseinket, tanulnunk kell
hibáinkból, meg kell találnunk a közös nevezőt, vállalható kompromisszumokkal.” Ezzel
együtt pedig kitért a közelgő magyarországi
országgyűlési választásokra is, felhívva a figyelmet arra, hogy a nemzet tagjai együvé
tartoznak a felelősségvállalásban is.
Muraközi István a testvérváros nevében mondott köszöntőt, egyúttal jelképesen átnyújtotta azt az ízelítőt, melyet Berettyóújfalu hozott
kiállításként Margittára. Emlékeztetett, hogy

gondolat, egy mondanivaló
kifejeződését jelenti. Jó
néhány
felvétel
a világ számos
pontján, Indiától
kezdve
ÍrorszáFotó: KHSz
gig, Macedóniától
Oroszországig nagyon sok csoportos expon,
nemzetközi pályázatok kiállításain szerepelt.
A tánc, test, természet – általában ezzel a három témával jellemzik – békésen megférnek
egymás mellett, mert az egész világot, az én
világomat tudják bemutatni – mondta el Eifert
János.
Az Ars Poetica, A klasszikustól a modernig –
válogatás 50 év fotóiból című tárlatot február
20-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Bihar
Vármegye Képgalériában.
Sz.M.

„amikor 1997-ben Berettyóújfalu első ízben
megünnepelte május 23-án a város napját,
Margitta küldöttei már jelen voltak. Úgy, mint
a leendő testvérváros képviselői. Azóta eltelt
két évtizedben az akkor elvetett mag nemhogy
kicsirázott, hanem ágas-bogas fává nőtt. Ami
tavasszal, májusban kivirágzik, őszre pedig
rendre termést hoz. Amit aztán a Bihari Számadó Napokon, illetve Margitta város napján meg is osztunk. Ennek táptalaja a közös
„biharországi” történelem és hagyomány.
Éltetője pedig többek között a minket fizikai
értelemben is összekötő Berettyó.”
Ezt követően mutatta be a Berettyóújfalu,
mindannyiunk városa címen, a 2017-es város
napján hirdetett fotópályázat díjazott alkotásaiból rendezett kiállítást. Az eseményen közreműködött a margittai Gyöngyvetők Népdalkórus, a Gyöngyvetők Néptánccsoport, a
Mi-Kis Kórusunk és a micskei Görböc Népdalkör. Végül pedig a városban a magyar kultúra szolgálatában végzett munkáért adtak át
emlékokleveleket, díjat, illetve életműdíjat.
–i –n
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Könyvbemutatóval kezdődött

Berettyóújfaluban Dr. Fleisz János
könyvbemutatójával indult a magyar
kultúra ünnepe rendezvénysorozat, melyet 2001 óta ünneplünk Nagyváraddal
közösen és melyhez az elmúlt években
a két település testvérvárosai, Debrecen
és Margitta is csatlakozott.

A Himnuszunk születésnapjához kötődő események ezúttal is az önkormányzatok, kulturális intézmények, civil szervezetek együttműködésében több napos és térségi ünnep lett.
Fleisz János egyetemi tanár a kezdetektől részt
vesz a magyar kultúra napjához kapcsolódó
közös ünnep szervezésében. Mint mondta, a 17
éve megtörtént egymásra találás óta folyamatos a kapcsolat a térség intézményei, civil szervezeti között. Fleisz János eddigi – a kultúra
napjához kötődően bemutatott – tudományos
munkáiban is foglalkozott a magyar kultúra
napjának közös ünneplésével, a közös rendezvényekkel, Debrecennel és Nagyváraddal is.

A Népfőiskolában megtartott nyitóeseményen
a „Nagyvárad művelődési élete 1940-1944” –
között című könyvet ismerhették meg a jelenlévők. A kötet átfogó kultúrtörténeti összegzés.
A könyv bemutatja, hogyan lett Nagyvárad a
második bécsi döntést követően újra Magyarország része és sikerült-e visszaállítani a város
központi szerepét a magyar kulturális, művelődési életben. Megismerhetjük azt is, milyen
csoportok, művészeti egyesületek alakulása kötődik ezekhez az évekhez.
Fleisz Jánossal, a kötet szerzőjével Porkoláb
Lajos beszélgetett a Bihari Népfőiskola székházában.
K.Zs.

Berek Edit könyvbemutatója a Biharországi Estéken
A Biharországi Esték részeként Berek
Edit Pokoltúra című könyvét mutatták
be január 26-án a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Erdélyi Gábor termében.
A könyvbemutatót Kocsis Csaba nyitotta meg, majd Körtvélyesi Éva beszélgetett az írónővel.
A könyv témája személyes tapasztalatokból
ered, egy betegség feldolgozását mutatja be
több szemszögből egy család életén keresztül.
– A könyv Pokoltúra címmel jelent meg és a
méhnyakrák témáját dolgozza fel. Volt sajnos
lehetőségem egy közeli ismerősöm által meg-

tapasztalni ezt a betegséget. Túl azon, hogy nagyon érzékeny vagyok ezekre témákra, ez egy
olyan eset volt, amit érzelmileg ki kellett írni
magamból. Negatív kritikát nem nagyon kaptam, de biztosan van, akit nem nyűgözött le a
könyvem. De ezen túl mindenkit nagyon megérintett a téma, azt is, aki nem volt érintett ilyen
típusú betegségekben korábban. Mindenki tud
valamelyik karakterrel azonosulni, nem volt
tervezett egyik könyvemben sem a halál közeli
téma. De mégis így alakult. Nem feltétlen csak
a női nemnek ajánlom, hanem mindenkinek, küzdő embereknek üzenet a könyv, hogy igenaki esetleg megküzdött más típusú rákkal is is van remény és ne adják fel – mondta Berek
az élete során. Bármilyen komoly betegséggel Edit írónő.
GyT

Londontól Isztambulig
– kiállítás a nagyváradi várban
Tóth Sándor képeiből nyílt tárlat a magyar kultúra ünnepe rendezvénysorozat részeként a nagyváradi várban. A berettyóújfalui festőművész ötven alkotását állították ki.
A Nagyváradon zajló kultúra napi események második állomásán Kecse
Gabriella köszöntötte először a jelenlévőket. A Tanoda Egyesület elnöke Tóth Sándor gazdag munkásságáról és realista szemléletéről beszélt.
Kolozsvári István, a festőművész egykori tanítványa elmondta, diákként
számára minden rajzóra egy utazás volt és most ez a kiállítás is az. A
kulturális menedzser szerint ez a legjobb és legméltóbb tárlat az ünneplésre. Tóth Sándor 60 éves festői munkásságának egy részét mutatja be
a Londontól Isztambulig címet viselő retrospektív expo. A festőművész
nagy örömmel állított ki újra Nagyváradon, ötven alkotásából néhányat
Erdély nevezetességei és települései ihlettek. Festett képet többek között
Torockóról, Körösfőről, a Pokol torkáról és a szovátai Medve-tóról is. –
Erdély az a terület, amelyet gyermekkorom óta ismerek, de csak a késői
időszakban, a 70-es évek közepétől fordultam meg gyakrabban az ország
különböző területein. Élményeimet képi formában dolgoztam fel. Ezeket
a kedves emlékeket azóta is szívesen nézegetem és most boldogan hoztam
ide a nagyváradi várba – mondta el Tóth Sándor, aki egy-egy festménye
kapcsán személyes élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel.
Az erdélyi helyszínek
mellett többek között
Athén, Róma, Párizs és
Berettyóújfalu nevezetességeit örökítette meg
festmények formájában
Tóth Sándor. A kiállítás
február végéig tekinthető meg a nagyváradi
várban.
Sz.M.

Szent László emlékezete
A magyar kultúra ünnepe rendezvénysorozat részeként január 21-én kiállítás nyílt Berettyóújfaluban,
a Mozi Galériában. A Szent László emlékezete című
kiállítást a Tibor Ernő Galéria nagyváradi alkotóközössége mutatta be, amelyet Dr. Dénes Zoltán címzetes
kanonok-plébános, egyetemi tanár nyitotta meg, aki
elmondta, nagyon fontos az értékőrzés.
Szent László élete mítosz volt és ezt a képek tökéletesen visszaadják. – Már második alkalommal láthatják a Tibor Ernő Galéria képeit az érdeklődők a Mozi Galériában – foglalta össze gondolatait
Gavrucza Tibor, az alkotóközösség kulturális vezetője. Hozzátette,
a kiállítók nagyváradi székhellyel rendelkeznek és történelmi helyről érkeztek, mert a nagyváradi kanonok soron van a pincegalériájuk. Huszonhét éve alakultak, amikor egy szenes pincét takarítottak
ki az alapító tagok. Azóta ott működik a galéria a római katolikus
püspökség engedélyével és az RMDSZ támogatásával. A tárlat
megnyitásakor közreműködött Meleg Vilmos, aki Arany Jánostól
a Szent László Legenda című verset
adta elő, valamint a
Biharkeresztesi kórus és Boros Beatrice zenével színesítette a rendezvényt.
Fotó: KHSz
GyT
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Tisztelt Berettyószentmártoniak!
Ahogy az elmúlt év elején, így most is fontosnak
tartom, hogy számot vessünk arról, mit tudtunk a
mögöttünk hagyott esztendőben a körzetünkben
közösen megvalósítani. Az első, amivel kezdeném, hogy a 2017-es évben a Révész utcában élők
örömére utcájuk kiemelt műszaki tartalommal került felújításra. Ezt a lehetőséget az idei évben is
szeretnénk biztosítani, terveink szerint 2018-ban
az Ölyvös utca helyreállítása történik meg teljes
hosszában. A Temesvári utcán élők életét pedig a
csapadékvíz elvezetésének megoldása teszi kön�nyebbé. A már minden évben megszokott, körzetünket is érintő gréderezési munkálatokat is elvégeztük. Az utak kezelése mellett a 2017-es évben
a Puskin utcán, a Szegfű utcától a Gyermekkert
Tagóvoda irányába mintegy 500 méter járdaszakasz felújítása történt meg, melyet a város közfoglalkoztatottjai készítettek el. Terveink szerint
ezt a tevékenységet az idén is folytatni kívánjuk.
Az önkormányzat költségvetésének 2017-ben is
részét képezte a képviselői alap, melynek felhasználásával a Puskin u. 48. szám előtt található tér
rendezése, térburkolása valósult meg. Ezzel együtt
felújítottuk a meglévő utcabútorokat, valamint egy

új padot és kerékpártárolót is kihelyeztünk. Ezzel
egy időben valósult meg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, valamint a Gyermekkert Tagóvoda
előtti korlát festése és bővítése. Az önkormányzat
a Berettyóújfalu-Szentmártoni Református Egyházközség megkeresésének eleget téve közösségi tér kialakításában vállalt szerepet. A tavalyi
évtől javaslatomra nemzeti ünnepeinken a város
főútjának teljes hosszában – a Földesi utcától Berettyószentmárton körforgalomig – kihelyezésre
kerülnek a nemzeti és város zászlók. A kedvező
időjárásnak köszönhetően pedig tavasztól késő
őszig gyönyörködhettünk a villanyoszlopokra kihelyezett muskátlikban, szintén ezen az útszakaszon. Bekapcsolódott a városrész a nemzeti ünnepi
rendezvényekbe, így első alkalommal az 1848–49es szabadságharc évfordulóján tartottunk megemlékezést Osváth Pál szobránál a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulóinak közreműködésével.
Szeptemberben első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg a Szentmártoni
Nyitott Kapuk rendezvényt a Morotva ligetben.
Végezetül néhány gondolat a közelmúltról: 2018.
január 1-től újra közlekedik a helyi járat, mely
reményeink szerint beváltja a hozzá fűzött reményeket és sok elégedett utas fogja használni a
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jövőben. Az előttünk álló időszakban pedig még
az idén hozzákezdhetünk a körzetet is érintő kerékpárút-fejlesztéshez, melynek összköltsége 340
millió forint (TOP forrásból), így a város elsőként
átadott kerékpárútja teljes szakaszán megújulva újra a biztonságos kerékpározást szolgálhatja.
Ehhez kapcsolódóan pedig végre a Szent Márton
téren is méltó körülményeket tudunk teremteni az
itt élőknek, hiszen teljesen átalakul a tér. Parkosítás, zöldfelületek, sétány, kerékpáros pihenő és
játszótér kialakítása történik meg. Egyeztetéseket
követően az önkormányzat javaslatomra még a
tavalyi évben pályázatott nyújtott be vidékfejlesztési program keretében külterületi utak szilárd burkolatának fejlesztésére. Így a képviselő-testület a
Morotva utca mellett döntve adta be a pályázatot.
Számos terület igényel a jövőben is együtt gondolkodást, hisz akad még tennivaló bőven a körzetben. Köszönet Önöknek a türelemért, melyeket az
építkezések vagy az azok elmaradása miatti kellemetlenségek okoztak. Igyekszünk elérni, hogy az
utóbbiból legyen egyre kevesebb. A továbbiakban
pedig – ahogy eddig is – számíthatnak rám a fogadónapok alkalmával is megkeresésükkel, javaslataikkal.
Tisztelettel: Bónácz János alpolgármester

Kedves 2. sz. választókörzetben élő Polgárok, Tisztelt berettyóújfalui Lakosok!
A Bihari Hírlap által felajánlott lehetőséget megragadva a 2. sz. választókörzet önkormányzati
képviselőjeként szeretnék beszámolni Önöknek az
eddig elvégzett és a jövőben elvégzendő feladataimról, munkáimról.
Legelőször megköszönöm azoknak a lakosoknak a segítségét, akik a körzetemben, illetve a
lakókörnyezetemben élnek és észrevételeikkel,
javaslataikkal személyesen, telefonon, vagy írásban megkerestek. Ezek eredményeképpen tudok
beszámolni Önöknek arról, hogy – a bizottsági
és testületi üléseken túl – igen változatos és sokrétű feladatot próbálok ellátni. Ennek keretében
lakossági megkeresés útján többször jelentettem
közvilágítás-meghibásodást, közterületen lévő fa
ágainak metszését, a Csendes temetőben csőtörést,
tereprendezés, fűnyírás és szilárdburkolatú út kialakításának igényét.
Valamennyi képviselőtársamhoz hasonlóan, a
városban lévő utak állapotának javítását látom a
legfontosabb feladatnak. Mivel évente egy képviselő 360 méter magasabb műszaki tartalmú út
kialakítására tehet javaslatot, két év alatt értem el,
hogy a Szillér utca teljes hossza ilyformán megvalósulhasson. Lakossági megkeresés alapján a Keskeny utcában gyalogjárda és útjavítás, a Rákóczi

úti óvodánál parkoló, szintén a Rákóczi utcán 170
m gyalogjárda és két helyen hiányzó közlekedési
tábla pótlása történt. A Bessenyei utca elején szintén gyalogjárda és vízelvezető csatorna készült. A
Jókai utca gyalogosforgalmának érdekében minden évben eredményesen kérem az elhagyott házak előtti területek rendezését. Pályázat útján nyert
támogatásból valósult meg tavaly az Eszterlánc
Tagóvoda korszerűsítése, ezzel együtt pedig a
Vass Jenő és Jókai utca felső útszakaszának, valamint a Csokonai utca útburkolatának felújítása és
parkolók kialakítása. Az évente rendelkezésre álló
250.000 Ft képviselői alapból 2016 decemberében
a Rákóczi úti óvoda négy csoportjának 90.000 Ft
értékben digitális diavetítőt, CD lejátszót és játékokat vásároltunk, a Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesület Seniorok tánccsoportjának fellépő ruha
beszerzéséhez járultam hozzá 50.000 Ft-tal, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában nagy sikereket
elért kresz-csoport tárgyi feltételeinek javítására
110.000 Ft-ot fordítottam. A 2017. évi képviselői
alapból tavasszal, a Munkaügyi Központ előtti zöld
területen padok és kerékpártároló kerültek elhelyezésre. 2017 őszén a Báthori utcán a környéken
élő gyermekek által mozgásra használt zöldterület
mellett egy pihenőpontot alakíttattam ki. Ezen kí-

vül 2016 telén 10 család számára tudtam javaslatot
tenni arra vonatkozóan, hogy családonként 5-5 q
téli tüzelőhöz juthassanak. 2017. évben több alkalommal szereztem be, segítettem kitölteni és
személyesen adtam be, küldtem el különböző kérelmeket, nyilatkozatokat. 2017. év végén a karácsonyi ünnepekre 5 családnak tudtam örömet szerezni azzal, hogy benyújtott kérelmüket pozitívan
bírálták el és rendkívüli települési támogatást kaphattak. A ciklusból hátralévő időben legnagyobb
feladatomnak tartom a szinte városközpontban
elhelyezkedő és ennél fogva megnövekedett forgalommal bíró Eötvös–Nagy Sándor–Bessenyei
és Zrínyi utca szinte járhatatlan útjainak jelentős
javítását. Az idei évben a Rákóczi utca elejétől a
Csendes temetőig elkészül az új kerékpárút. Jelenleg is keressük a városi közvilágítás korszerűbb és
magasabb szintű biztosításának lehetőségét. Mivel
szociálisan érzékenynek érzem magam szeretném
megkérni Önöket arra, hogy a szociálisan rászoruló ismerősük, szomszédjuk vagy más embertársuk
ügyében is bátran keressenek. Megköszönve eddigi és bízva jövőbeni segítségükben minden helyi
lakosnak jó egészséget és sok sikert kívánok.
Tisztelettel: Nagy Istvánné

Kedves Olvasó!

tatja, hogy vannak olyan ügyek, melyek esetében
megvalósítható a konszenzus, az együttműködés a
sokféleségünk mellett. Nem is gondoltam, hogy ez
így, akár spontán is kialakulhat, de biztató fejleménynek tartom.
A szintén e témakörben kiírt népszavazás esetében a részvételi arány igen alacsony volt. Na, ezt
sem gondoltam. Nagyon bíztam abban, hogy jóval
magasabb lesz, többen élnek a demokrácia adta jogukkal és kinyilvánítják véleményüket. Sokakban
kell még tudatosulnia annak, hogy érdekeik akkor
érvényesülhetnek, ha legalább annyit megtesznek,
hogy elmennek szavazni és nem maradnak abban
a hitben, hogy úgyis előre le van rendezve minden.
(Persze ehhez az is szükséges, hogy egyszerű, kön�nyen érthető legyen a kérdés, amire válaszolni kell.)
Ezen események után szembesültem egy olyan
helyzettel, amely alapján megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy milyen módon működik ma
városunkban a demokrácia, a szólásszabadság. A
lakossági fórumokon, egyéb helyeken a hangjukat
hallató emberek ellen vagy lejárató kampány kezdődött, vagy az élet más területén próbálták szankcionálni őket több-kevesebb sikerrel. Na, ezt sem
gondoltam korábban és most sem akarom elhinni,
hogy ez Berettyóújfaluban lehetséges, bár szem-

besülnünk kellett vele. A demokrácia és a szólásszabadság elkötelezettjeként azt gondolom, hogy
ez a jelenség településünkön nem megengedhető,
ennek gátat kell szabni!
De a fentieknél kisebb horderejű dolgokról is vannak olyan élményeim, amelyekre nem gondoltam,
mégis bekövetkeztek. Ilyen például a Táncsics téren elhelyezett pihenőpad esete. Alig volt kint egy
éve, már elkezdték valakik rongálni, a tetejéről a
szigetelőanyagot letépkedték, az asztalt összekarcolták, összefirkálták, szemetelnek körülötte. Nem
számítottam arra, hogy a közpénzből, az adófizető polgár hozzájárulásából készült létesítmény az
ebek harmincadjára jut. Nos, ezen a téren is lenne
tennivaló városunkban bőven, már csak azért is,
mert általános jelenségről van szó a szemetelés,
firkálás stb. esetében.
A képviselői tevékenységem részleteinek ismertetését itt mellőzöm, hiszen nem akarom unalomig
ismételgetni azt, amit más fórumokon már közzétettem. A fenti – elvi jelentőségű – problémák
viszont annyira foglalkoztatnak, hogy kénytelen
voltam egy belső késztetés alapján erre szentelni
e lehetőséget, melyet ezúton is köszönök a Bihari
Hírlapnak.
Szántai László önkormányzati képviselő

Ha egy évvel ezelőtt itt azt írtam, hogy a korábbi két év a tapasztalás ideje volt, akkor az utóbbi
egy esztendőt úgy jellemezhetem, hogy az annak
a magasabb fokozata. Érvényes ez arra az akkori
megállapításomra is, mely szerint sok olyan dolog
történt, amiről nem gondoltam, hogy bekövetkezhet. De mikre is gondolok, amikor a fenti sorokat
leírom? Nézzük!
A tavalyi esztendő legnagyobb port felvert ügye
a börtönkórház létesítésének kérdése volt. Önkormányzati képviselőként tettem olyan lépéseket,
amelyek azt a célt szolgálták, hogy a város lakosai
elé kiállva megosszam a széles nyilvánossággal
a helyzetet és közvetlen beleszólási lehetőséget
nyújtsak az érdeklődő berettyóújfalui polgároknak
e témában. Az általam kezdeményezett lakossági
fórum alkalmával megtelt a művelődési ház nagyterme, amire a meghirdetéskor nem is gondoltam.
A büntetés-végrehajtási kórház ügyével kapcsolatosan olyan széles társadalmi együttgondolkodás
alakult ki, hogy teljesen normálisan tudott egyszerre egy légtérben megférni egymás mellett a
jobboldali és baloldali világnézetű ember. Ez mu-
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Tisztelt Berettyóújfalu Polgárok!
Hajdú-Bihar megye 4. számú választókerületének egyéni képviselőjeként most, a ciklus
végén engedjék meg, hogy röviden felvázoljam, hogy Önökkel együttműködve milyen
eredmények és kezdeményezek születtek meg
az elmúlt négy évben, bizonyos részleteket
tekintve pedig már korábban is. Négy évvel
ezelőtt, továbbá tavaly novemberben egy-egy
kiadvány oldalain adtunk jelentést arról, hogy
éppen aktuálisan hol tartunk a közösségi célok megvalósításában, az ezekhez szükséges
források lehívásában. A tisztánlátás végett kívánom kiemelni azt, hogy ezek a beszámolók
nem egyéni, önértékelő összeállítások. Mindahhoz, hogy mi, választott képviselők eredményeket tudjunk felmutatni, ahhoz az Önök
útmutatásai, kérdései, javaslatai elengedhetetlenül szükségesek, így amikor az eredményekről kell szólnunk, akkor annak teljesítéséről
adunk számot, amit Önök ránk bíztak.
Emlékezzünk vissza, mik voltak a 2014-es
választási kampány legfontosabb témái: gazdaságfejlesztés, oktatás, egészségügy, infrastruktúra-fejlesztés, és mindenekelőtt a
munkahelyteremtő beruházások. Ha ismét a
jövőt szemléljük, akkor elmondhatjuk, hogy
valamennyi területen akad még dolgunk. Azt
azonban nem vitathatjuk el egymástól, hogy
az alap- és középfokú iskolák, kórházak és az
államigazgatási feladatok állami fenntartásba, működtetésbe vételével felbecsülhetetlen
mértékű terhektől szabadultak meg a helyi
önkormányzatok. Ez is része volt annak a stabilizációs programnak, mellyel a településeket
kívántuk felkészíteni az újabb fejlesztési források sikeres felhasználására és egy életképes,
egyben élhető közeg létrehozására.
Jól látjuk, hogy az állami feladatellátók egyre
letisztultabb munkamegosztás mentén, folyamatosan megújuló épületekben és eszközparkkal, egyre koncentráltabban tudják végezni
tevékenységüket. A járási hivatal és a hozzá
tartozó kormányablakok, az iskolák és tagis-

Egy kép – egy történet
1982. május 23-án Berettyóújfalu volt a
helyszíne a VII. Sárrét Kupa közlekedési
vetélkedőnek. Három megye (Békés, Szolnok, Hajdú-Bihar) négy járásából érkeztek kerékpáros, segéd- és motorkerékpáros
diákok, illetve személygépkocsivezetők,
hogy KRESZismeretekből
és gyakorlatból
mérjék össze
felkészültségüket.
A verseny kísérőrendezvényeként a város főutcáján az AFIT
(Autófenntartó
Ipari Tröszt – az

kolák, szakképző intézmények vagy éppen a
Gróf Tisza István Kórház előtt vannak még kihívások. Viszont ma már az önkormányzat korábbi tapasztalatait, több esetben közreműködését figyelembe és igénybe véve, a jelenlegi
fenntartó hordozza ezek megoldásáért a felelősséget. Ez az együttműködés pedig láthatóan
meghozza gyümölcsét. A meglévő épületek
felújítása és az eszközfejlesztés mellett olyan
eredményekről is beszámolhatunk, mint az új
derecskei tanuszoda építése, vagy a hamarosan elkezdődő berettyóújfalui zeneiskola-építés. A testedzés körülményeinek javítására
pedig új torna- és edzőtermek, kondiparkok
állnak rendelkezésre Tépén, Sárándon, Beret�tyóújfaluban és így tovább. A jövő nemzedéke szempontjából fontos az is, hogy az állami
gondozásban nevelkedő gyermekek részére
megalakult a Bihari Gyermekotthoni Központ,
mely Berettyóújfalu és Komádi új lakásotthonaiban próbálja családias körülmények között
felnevelni a rábízottakat.
Korábban is elmondtuk, de nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából – a megfelelő pénzügyi
környezet megteremtése mellett – a legfontosabb tény, hogy a bihari térség autópálya által
kapcsolódhat be a hazai és nemzetközi közúti
forgalomba. Ez nem pusztán egy 150 milliárd
forint összköltségű úthálózat-fejlesztést jelent.
Így juthatnak el hozzánk újabb piaci szereplők, akik adóbevételeket és új munkahelyeket
jelenthetnek a városban és a térségben. Emellett az itt élő és működő vállalkozásokat is
könnyebben, gyorsabban érhetik el jövőbeli
piacaikat, partnereiket. Határon átnyúló kapcsolataink is új értelmet és tartalmakat kaphatnak ezáltal.
Az elmúlt év végén ismertetett európai uniós pályázatok mellett fontos kiemelni, hogy
a Kormány hazai pénzeszközöket is egyre
nagyobb mértékben tud a települések, a civil
és a gazdasági szereplők részére átadni. Bel-

ország gépkocsijavító vállalatainak irányítója annak idején) debreceni XIII. járműjavítójának gokart szakosztálya tartott bemutatót.
A felvételt készítője, Bogya Pál ajánlotta fel a Berettyóújfalu Topotéka internetes oldal számára. További képek: www.
berettyoujfalu.topoteka.hu
KSM

területi utak, járdák közel 200 millió forintból, külterületi közutak 1,5 milliárd forintból
épülnek vagy újulnak meg jelenleg is a választókerületben. Jelentős eredmény a beret�tyóújfalui kórházfejlesztés, és a meglévő 300
millió forint mellett további komoly döntés
előtt áll a Bihar Termálliget gyógyászati és
turisztikai fejlesztésének támogatási kérelme.
Az egészségmegőrzés és az idegenforgalom
összehozása megtörténik még a kerékpárúthálózat fejlesztésével, és a piacképes úti célok
bővítésével. Ezért újulhat meg például Zsáka,
Bakonszeg vagy Nagykereki kastélya is. Ezek
megfelelő koordinálásával pedig Berettyóújfalu és a környék szálláshelyei, vendéglátói előtt
is új lehetőségek nyílhatnak meg. Mindezek
szépen példázzák a bihari emberek törekvéseit és erejét. Berettyóújfalu pedig – mint természetes központ – folyamatosan igyekszik
olyan újításokat véghezvinni, melyek a városban élők mellett a bihari települések polgárait
is szolgálják.
A közösségek finanszírozása mellett pedig a
legfontosabb a családok helyzetének javítása.
A folyamatosan növekvő minimálbérek, természetbeni juttatások, családi adókedvezmények, az ingyenes étkezés és tankönyv egyre
több gyermeknek történő biztosítása, vagy
éppen a nyugdíjak reálértékének növelése azt
jelenti, hogy egy korosztály sem szenvedhet
hátrányt a megélhetés területén.
Mindezek olyan feladatok, melyeket elkezdtünk, de még sok tennivalónk van, hogy mind
teljesebbé tegyük ezek hatásait. Gondoskodnunk kell mindenkiről, aki önhibáján kívül
bármiféle hátrányba kerül, emellett pedig az az
elvünk, hogy mindenki, aki hozzáad a közös
javakhoz, az előnyökből is megfelelő arányban részesülhessen.
Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő

„Alkotni jó”

Ezzel a címmel nyílt kiállítás január 8-án
este a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar
Vármegye Képgalériában. A kiállítás alkotói
az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai – Berényi Anna, Gyetvai Piroska, Karácsony Krisztina, Kiss Papp Csilla, Kovács
Lajos, Kovácsné Pap Orsolya, L. Ritók Nóra,
Nagy Magdolna, Rácz Erika és Török Zita –
voltak, akik különleges festményeket, szőtteseket, grafikákat mutattak be.
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Megújult külső és HD felbontás
a Berettyó TV-ben
Megújult külsővel és Full HD felbontásban láthatóak a Beret�tyó Televízió műsorai 2018.január 1-től! Weboldalunkon (www.
berettyotv.hu), Youtube csatornánkon (www.youtube.com/
berettyotv) és a Facebook oldalunkon. A kábelhálózaton továbbra
is SD felbontással, de már 16:9-es képarányban lesznek megtekinthetőek adásaink.
Nézze adásainkat a város mindkét kábelszolgáltatóján hétfőn 19.00,
kedden 10.00 és 18.00, szerdán 20:00, csütörtökön 10.00 és 18.00,
pénteken 20:00, szombaton 14.00, vasárnap pedig 10.00 órai kezdettel.
Képújságunk továbbra is mindennap látható hasznos információkkal és hírekkel.

FILHARMÓNIA KONCERTEK II.
2018. március 7. 10 óra
SZIVÁRVÁNYHÍD – A KÖZEL-KELET IZGALMAS DALLAMAI

GUESSOUS MESI TRIÓ

Magyar, török és marokkói népdalok találkozása az emberi élet színes
színpadán. Hangszerek: baglama, kaval, ney, tárogató, tamburabrácsa,
riq, darbuka, bendir, csörgők.
Információ: Nadányi Zoltán Művelődési Ház (4100 Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27.), tel.: 54/402-014, e-mail: nzmh.ujfalu@gmail.com
Belépőjegy: 600 Ft

MOZAIK
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A „200-as Arany-busz” Berettyóújfaluban
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából különleges vándorkiállítást készített a Petőfi Irodalmi Múzeum,
amelyet városunkban is megtekinthettek az érdeklődők. A mozgókiállításon
a magyar költő életművét és költészetét
versek, képek, hang-, valamint filmfelvételek segítségével mutatják be.

viszont az első olyan, amely konkrétan költővel foglalkozik. Budapestről indultunk el, a
legelső állomás a szlovákiai Gombaszög volt,
Berettyóújfaluba Püspökladányból érkeztünk.
Arany János életét és balladaköltészetét abszolút interaktív módon szemléltetjük. Alapvetően
iskolás osztályok nézik meg a kiállítást. Októberig folyamatosan lesznek utak és úgy tűnik,
Nagy Balázs Péter muzeológus, az Arany-busz utána is még tovább megyünk, nagyon nagy az szágot és a határon túli településeket. Berettyóújfaluban négy napig volt látogatható az Aranyegyik kísérője elmondta: Ez a negyedik Pető- érdeklődés az Arany-busz iránt.
fi Irodalmi Múzeum által megszervezett busz, A vándorkiállítás 2017 júliusa óta járja az or- busz a Szent István téren.
Sz.M.

Bőröndök és történeteik
Egyre több történet formálódik a Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum EFOP-3.3.3VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek
című kiemelt projektje keretében megvalósuló
IKSZ – történetek a bőröndből című időszaki
kiállításaiban Berettyóújfaluban, Hajdúnánáson
és Püspökladányban.
A közösségi szolgálatukat múzeumban töltő
diákok által megálmodott kiállításokat összekapcsolja a bőrönd a három településen, amely
sorsokat szimbolizál, történeteket rejt magában.
Berettyóújfaluban három téma foglalkoztatja a
projektben résztvevő diákokat. Ezek a témák
formálják a kiállítási egységeket: az egykor a
város hétköznapi életét meghatározó zsidó családok szerepe Berettyóújfaluban, a városkép
változásai az épített környezet tükrében az elmúlt 100 évben és a menyasszonyi ruhák a divat
jegyében az 1960-as évektől napjainkig. Mindhárom témának van „bőröndje”, amely összekapcsolja a történeteket, hiszen az elhurcoltak
bőröndjei, a fotóaparáttal útra kelő egykori és
mai fotósok, valamint az élet új szakaszán elinduló menyasszonyok életében is fontos szerepet
játszanak a „bőröndök”. A múzeum munkatársai is felvették a kapcsolódás fonalát, hiszen
egy tulipános láda, egy I. világháborús katonaláda és egy kollégista diák bőröndje nyomába
erednek kiállítási egységeikben.
Hajdúnánáson a látszólag teljesen különböző
alapgondolatokat összeköti két közös vonás:
mindegyik köthető a városhoz és mindegyikben
ott van egy fontos mondanivaló, érték. Az út, az
utazás, a magunkkal vitt, kapott, átvett értékeket kívánják szimbolizálni a bőröndök, amelyek
azonban nem egy vonaton, egy kocsiban utaztak együtt, hanem „Csoki” azaz az Üvegtigris
egyik szereplőjének Babettáján. Sajnos azonban a Babetta nem alkalmas arra, hogy elbírjon

Szabó Magda életéről, munkásságáról Bakó Endre
irodalomtörténész
tartott előadást a
városi könyvtárban 2018. január
23-án Szabó Magda sírba vitt titkai
címmel

ennyi bőröndöt, így „találkozva” egy kukával a
csomagok leestek róla és felfedik tartalmukat,
így látható: milyen a szelektív hulladék, mit
tehetünk azért, hogy környezetünk és világunk
ne legyen szemetes? Hogyan vált Csuja Imre
színésszé Hajdúnánásról indulva, álmait nem
feladva? Miért is jó gimnazistának lenni és vajon régen is ilyen volt? Mit tartalmaz egy mai
gyerek és a nagypapa tanyasi iskolai táskája?
Milyen netes kommunikációs csatornák találhatók egy középiskolai osztályban? Megmaradnak közmondásaink, szólásaink, ha nincs kivel
beszélgetni? Mi a fontos, a játékszer maga vagy
a játék?
A püspökladányi múzeumban a kiállítás címe:
„A raktár kincsei” – Történetek a bőröndből mintaprojekt kiállítása. Válogatás a Karacs Ferenc Múzeum néprajzi és helytörténeti
gyűjteményéből. A ritkán vagy sosem látott
műtárgyakat a diákok választották és emelték
ki a múzeum raktárából, hogy többségük először látható legyen a nagyközönség számára.
A múzeumi gyűjteményt kiegészítve jelennek
meg a diákok „bőröndjei”, amelyekben saját
családjuk, ismerőseik történetét mutatják be az
otthonról hozott régi tárgyak és emlékek segítségével.
A kiállítások megnyitói még előttünk állnak:
2018. február 8. (csütörtök) 17.00 Püspökladány – Karacs Ferenc Múzeum
2018. február 15. (csütörtök) 16.00 Hajdúnánás
– Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény
2018. február 22. (csütörtök) 11.40 Berettyóújfalu – Bihari Múzeum
Látogassanak el a diákok által tervezett és megvalósított kiállításokba, és olvassanak bele a
„bőrönd történetekbe”!
Korompainé Mocsnik Marianna
a projekt szakmai vezetője

Arany 200 – Finisszázs
Megyei múzeumi szakmai nap
a Bihari Múzeumban

A Bihari Múzeum január 25-én záruló az
ARANY emlékévhez kapcsolódó kiállítása
vándorútra kelt. Ebből az alkalomból várták a leendő partnereket, könyvtárakat,
muzeális intézményeket, művelődési házak
vezetőit, hogy jöjjenek el és vegyenek részt
a múzeumpedagógiai programokat és füzetet bemutató szakmai napon a Bihari
Múzeumba.
A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő. A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ projektjeit és a
Múzeumi A’la carte felületét Kállai Irén HajdúBihar megyei múzeumi koordinátor mutatta be.
Azt mondta, kettős célja van a rendezvénynek.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum EFOP 3.3.3.as kiemelt, „Múzeum és könyvtári fejlesztések
mindenkinek” című projektjének keretében rendezvényeket tartanak a múzeumi koordinátorok
– megyei keretben is – múzeumi és könyvtári
szakemberek számára. Bemutatjuk ezt a nagy
projektet – többek között a múzeumi oktatás és
módszertani központot, a projekt tevékenységeit,
a képzéseket, amelyeket múzeumi szakembereknek, könyvtári szakembereknek, pedagógusoknak ajánlanak –, emellett úgy gondoltuk, hogy
elbúcsúztatjuk az Arany János kiállításunkat.
Három partnerrel már megvan a szerződésünk,
hiszen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
létrejött kiállítás vándorkiállításként is funkcionál. Körösladány, Létavértes és Ebes település
már viszi a kiállítást a következő hónapokban,
de úgy gondoltuk, talán jó lenne, ha eljutna a bihari településekre is. Ebből a célból is összehívtuk a bihari könyvtáros, népművelő kollégákat,
hogy nekik is bemutassuk magát a kiállítást és
a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógia füzetet.
Ez utóbbit ajánljuk a pedagógusoknak, hogy alkalmazzák mindennapi munkájuk során és a kiállítás látogatásnak alkalmával is. A bihari térség
művelődési ház- és könyvtárvezetői szerencsére
nagy érdeklődést mutattak a program iránt, s úgy
gondolom, 2018-ban és 2019 elején is vándorolni fog még kiállításunk. Gyakorlatilag mi ezzel
a Finisszázs nevű programunkkal búcsúztattuk
az Arany 200 kiállításunkat és indítottuk el vándorútra, így egyre több településen, egyre több
diákhoz jut majd el az Arany János balladáit bemutató tárlatunk.
GyT
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A 2017-es év hagyományőrző tanyája

Régi használati tárgyak, változatos állat- és növényvilág. Ezek jellemzik a
városunkban található Szász Tanyát,
amely valamivel több mint tíz hektáron terül el az Óberettyó ölelésében. A
birtokot a berettyóújfalui Szász István
hozta létre. A tanyagazda a régi tárgyakhoz és tanyasi élethez való vonzalmát a bölcsőből hozta magával, a birtokkal szüleinek állít emléket.
Szász Istvánnak mindent jelent a tanya, amely
egykoron – ahogy ő fogalmazott – gyermekkorának, most pedig felnőttkorának játszótere.

– El akartam vonulni a világ elől, az viszont
utánam jött. Állatokkal foglalkozom, ellátom
a családot és barátokat egészséges táplálékkal.
Közel háromszáz jószágunk van, őket gondozni kell, gondjukat kell viselni, a birtokot
rendben kell tartani. Tanyaként körülbelül tíz
éve működik a hely, a vendég pedig „kitaposta” magának ezt az utat. Az egyik segítőm – aki az építkezésben segített – hozta ki
a munkatársait családostul egy gyermeknapra
körülbelül 10 éve és nekem azóta nincs szabad hétvégém. A gyerekeket elvarázsolja,
hogy szabadon látják az állatokat, mindenhez
oda lehet menni és megsimogatni – mondta el
a tanyagazda. A tulajdonos szerint lakni mindenhol lehet, élni csak tanyán. A berendezési
tárgyaknak külön élete van, Szász István gyermekkora óta szereti és gyűjtögeti őket.
2017-ben a Szász Tanyát választották meg az
év hagyományőrző tanyájának. Ezzel a díjjal
azokat az egyéni tanyagazdaságokat ismerik
el, amelyek jó mintául szolgálhatnak más tanyák számára. A gazdát az öröm mellett meglepetésként is érte, hogy elsőként ők kapták
meg ezt a kitüntetést. – Nem a díj megszerzéséért hoztuk létre ezt az egészet, viszont nagyon jól esett, hogy központilag is elismerték
a munkánkat. Felemelő érzés volt megkapni
ezt a címet – mondta el Szász István.

A béke szigetének tartott tanyán mindenki talál
egy ujjbegynyi részt, ami visszaviszi a gyerekkorába. Az ide látogatók egy időutazás részesei lehetnek, egy olyan világba lépnek vissza,
ahol az egyszerűség volt a meghatározó és ezt
tájjellegű ízekkel teszik még zamatosabbá.
Sz.M.
www.berettyotv.hu/szasztanya

Lelkipásztor beiktatási istentisztelet

Ünnepélyes istentisztelet keretében
iktatták be tisztébe Kiss Jánost, a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet új
lelkipásztorát. A január 13-i ünnepi alkalmon Papp János, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke hirdetett igét.

Papp János egyházi beszédében elmondta, mi
magunk tehetünk azért, hogy komoly emberek
legyünk, akikre odafigyelnek. Súlyt életünknek Isten üzenete adhat, és törekedjünk arra,
hogy a hit embereivé váljunk. A Magyarországi Baptista Egyház elnöke végezte a beiktatás
szolgálatát is. A Szószéki Bibliát, vagyis a
szolgálatot Papp Dániel, a városi gyülekezet
korábbi lelkipásztora adta át Kiss Jánosnak.
A felekezet új lelkészét tavaly decemberben
avatták fel lelkipásztorrá, a pedagógusmunka
mellett a püspökladányi és hajdúszoboszlói
baptista gyülekezetekben szolgált. Székfoglaló beszédét azzal kezdte, életünk során a legnagyobb kihívással kell szembenéznünk, azzal, hogy megtaláljuk az életre vezető ösvényt.
– 2017. december 1-je óta járok át a testvéri
közösségbe, próbálom megismerni a gyüleke-

zetet, látogatni az embereket, részt vettem már
különböző szolgálatokban. A berettyóújfalui
körzetnek van még három tagállomása (Biharkeresztes, Bakonszeg, Hencida), hozzájuk is
kijárunk, ott is végezzük az istentiszteleti szolgálatokat és látogatásokat, próbálunk segíteni
nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is a testvéreken. A jövőre vonatkozóan, mivel 23 éve pedagógus is vagyok, nagyon fontos számomra
a fiatalok közötti misszió a szolgálatok területén. Remélem, ha megismerkedünk a helyi
iskolákkal, egy ifjúsági misszió is elindulhat,
amivel a fiatalokat meg fogjuk tudni szólítani
– mondta el Kiss János.
A lelkipásztor bízik benne, hogy a gyülekezettel közösen meg fogják látni Isten akaratát,
ezáltal építő munkát és szolgálatot tudnak végezni a városban.
Sz.M.

Operett gála Kállay Borival

A Berettyóújfalui Református Egyházközség presbitériuma a 2018. január 1-től kezdődő
hat éves időszakra..

Teltházas közönség előtt, a Budapesti Operettszínház primadonnája, Kállay Bori újévi operett
gálája nyitotta az idei évet a kultúrház színháztermében. A másfél órás előadásban hallható
volt Jenei Gábor, a Madách Színház művésze és
Pohly Boglárka, az European Operett Társulat
szubrettje. Az estét a tánckar tette teljessé.
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Futsal területi döntő
A szakképzési centrumok tanintézményei között zajló országos futsal tornán a
területi döntőre került sor a Pálfi István
Rendezvénycsarnokban. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum iskoláinak diákjai második alkalommal mérték össze
tudásukat.
Szitkó Róberttől, a mérkőzések játékvezetőjétől
megtudtuk, hogy Hajdú-Bihar megyéből összesen 16 csapat nevezett a versenyre. Őket négy,
négyes csoportba osztották be, közülük a továbbjutott két régiónak négy együttese vett részt

a berettyóújfalui területi döntőn. Városunkat a
Bessenyei György Szakgimnázium képviselte a
tornán, mellettük a püspökladányi Karacs Ferenc
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, a hajdúnánási Csiha Győző Szakgimnázium
és Szakiskola, valamint a hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola vett részt a versenyen. Berettyóújfalu mellett
Debrecenben is rendeztek körzeti megmérettetést, mindkét helyszínen körmérkőzést játszottak
a csapatok. A Mezei-Vill FC szakosztályvezetője
szerint sportszerű játék és kevés szabálytalanság
jellemezte a találkozókat.

Az első helyen a Karacs Ferenc Gimnázium csapata végzett. A püspökladányi játékosok – a Debrecenben aranyérmes együttes mellett – a megyei
döntőn folytatják szereplésüket.
Sz.M.

a BUSE-nál
Új menetrenddel közlekedik a helyi járat Fiatalítás
Igen nehéz szezonon van túl a BUSE felnőtt
labdarúgócsapata, akik a tavaszi szezont a
a városban
6. helyről kezdik. A téli alapozás időszakáÚj menetrend alapján közlekedik február 10-től a helyi járatú autóbusz. A korábbi
nehezen áttekinthető formán is változtattak, illetve az eddigi tapasztalatok mellett
lakossági igényeket is figyelembe vettek.

ban Szitkó Róbert kérdeztük.

A vezetőedző elmondta, több olyan alapjátékost
elveszített, melynek következtében a csapat támadó szekciója meggyengült. – Megfogyatkozva, mégis tisztességesen helyt álltunk ebben a
félévben, de nem csaphatjuk be magunkat. Látszódott, hogy ebben a félévben fizikai problémákkal is küszködtünk. Igazából nem tudtunk
annyit edzeni sem, hogy ezeket ellensúlyozni
tudjuk – számolt be a vezetőedző. A jelenlegi
állással kapcsolatban elhangzott, hogy reálisnak tekinthető a hatodik helyezés. Van két csapat – Hajdúböszörmény és DVSC II. –, amely
kiemelkedik a mezőnyből. Mellettük még a
Nyíradony együttese az, aki profi körülmények
között dolgozhat. A többi klub – négytől tizedik
helyezettig – napi forma, aktuális teljesítmény
alapján tudja lejátszani a mérkőzéseket. A téli
alapozással kapcsolatban megtudtuk, hogy januárban alapozzák meg az egész éves fizikumot, melyben nagyon fontos, hogy az idősebb
játékosok kondicionálisan is rendben legyenek.
A fiatalok egész évben futsaloznak.
A tervekkel kapcsolatban Szitkó Róbert hozzátette: nyilvánvalóan szeretnénk jobb helyezést
elérni és előrébb lépni, de úgy gondolom, a realitás az, hogy a négytől nyolcadik hely valamelyikét tudjuk megszerezni a csapat idei játékát,
teljesítményét tekintve. Sajnos nekünk nincsenek olyan lehetőségeink, hogy havi pénzeket
tudjunk fizetni a játékosoknak. Aki nálunk szeretne játszani, azt próbáljuk beépíteni, inkább
az utánpótlásból és az ifiből tudunk válogatni.
Az idősebb labdarúgók 33-34 éves kor felett
vannak. Mindenképpen szeretnék néhány fiatalt
beépíteni, de lehet, hogy ez egy-két mérkőzésen
nem úgy fog alakulni, ahogy tervezem. A jövőépítés szempontjából viszont ezt az utat kell követnünk, hogy minél több fiatal tudjon játszani a
BUSE felnőtt csapatában.
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A rendőri pálya iránt érdeklődő fiatalokat várták
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon nyílt napra várták a rendőri pálya iránt
érdeklődő fiatalokat a környék iskoláiból. A bemutatón tapasztalt nyomozóktól, kutyás rendőröktől nyerhettek betekintést a szakmába. A nyílt nap célja azt volt, hogy
az érettségire épülő képzésbe minél többen csatlakozzanak.

Elsőként Dr. Tóth Ferenc rendőr alezredes köszöntötte a résztvevőket, majd Mester Zsuzsanna rendőr százados beszélt a képzésre jelentkezés menetéről. Elsősorban a gimnáziumok
és szakközépiskolák végzős diákjainak szólt
a bemutató. Annak, aki elhivatottságot érez a
rendőri pálya iránt. A környék iskoláiból érkeztek diákok, így például Derecskéről és Bi-

harkeresztesről is. – Minden évben többszörös
a túljelentkezés a rendőri pályára, így próbálják
kiválasztani a legalkalmasabb jelentkezőket. Ez
jelent fizikai és pszichológiai alkalmasságot is.
A képzések több rétegből állnak: határvadász,
rendészeti szakgimnáziumi képzés, illetve a
Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen felsőfokú képzése – mondta Dr. Tóth Ferenc rendőr alezredes, a berettyóújfalui kapitányság vezetője.
Mindenkit várnak, aki érettségivel rendelkezik.
Mester Zsuzsanna rendőr százados – aki a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság toborzási osztályán dolgozik – hozzátette: a toborzási

kapcsolatok alkalmasak arra, hogy megfelelő
tájékoztatást kapjanak erről a szakmáról és még
inkább vonzóvá váljon ez a pálya a fiatalok számára. Tapasztalt, gyakorlattal rendelkező oktatók várják őket, maximális képzési színvonal
mellett.
A leendő hallgatók személyes tapasztalatokat
hallhattak tapasztalt rendőröktől, nyomozóktól,
toborzóktól. A helyszínen kutyás bemutatót is
tartottak, valamint lehetőség volt a munkához
használatos fegyvereket is kézbe venni. A nap
végén a diákok kérdéseket tehettek fel a hivaGyT
tásról, a rendőri pályáról.

Megyei klíma workshop
Berettyóújfalu önkormányzata több
Hajdú-Bihar megyei klímastratégia kicsaládbarát ellátás bevezetéséről döntött Adolgozása
és éghajlatváltozási platform
Berettyóújfalu népességmegtartó erejét növelő, a családokat segítő önkormányzati rendelkezéseket tekintve mindenekelőtt örömteli
tapasztalatokról számolhatunk be: a lakáshoz
jutók helyi támogatásáról szóló rendelet 2017.
október 1-jén hatályba lépett rendelkezése
alapján megemelt jogosultsági értékhatárok,
illetve támogatási összegek következtében
jelentősen megnőtt az igénylők, illetve a támogatásra jogosultak száma. A 2018. január
végéig eltelt négy hónapban 19 kérelmező számára nyújthattunk összesen 9 millió 400 ezer
forint összegű vissza nem térítendő támogatást
első saját lakásuk felépítéséhez vagy megvásárlásához.
A Képviselő-testület 2018. január 25-ei ülésén új, a pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet elfogadásáról döntött. A korábbról már ismert ellátások megmaradtak, de a jogosultsági értékhatárok itt is kedvezően változtak. Tényleges
újszerűsége abban van, hogy a város népességcsökkenésének megállítása érdekében újabb
ún. családbarát ellátások kerülnek bevezetésre.
A három új ellátás: a babaköszöntő csomag, a
város babája cím és a mellé járó támogatás, valamint az óvodakezdési támogatás.

tett lakóját. A csomag alanyi jogon jár, ha a
gyermek születésekor legalább az egyik szülő
folyamatosan egy éve Berettyóújfaluban él és
bejelentett lakcímmel rendelkezik. A csomag
harmincezer forint értékű természetbeni támogatás, mely csecsemőruházatot, és csecsemőápolási cikkeket tartalmaz. Az újszülöttekhez
a védőnő viszi el az ajándékcsomagot.
A Város babája a város napján, május 23-án
első születésnapját ünneplő baba részére megállapítható cím, mellyel a gyermeket gondozó
szülő részére harmincezer forint támogatás is
jár. A gondozó szülő egy éves helyben lakása
ez esetben is feltétel.
Óvodakezdési támogatásban az a szülő részesül, akinek gyermeke részére a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot már megállapították és az óvodai beiratkozás után ténylegesen elkezdődik az óvodai
nevelése. A húszezer forint értékű természetben nyújtható támogatás a szülő, az óvoda és a
család- és gyermekjóléti szolgálat családgondozója közreműködésével kerül megvásárlásra. Ezt a támogatást a szülőnek a hivatal Igazgatási irodáján igényelni kell.

Kedvező módon változott több települési
Babaköszöntő csomaggal üdvözli a város a támogatás esetében is a jogosultsági érték2018. január 1-jén vagy azt követően szüle- határ.

Jogosultsági értékhatár (Ft)
Ellátás típusa
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli gyermeknevelési
települési támogatás
Temetési támogatás

Egyedülálló

Családos

109.725

71.250

-

71.250

71.250

71.250

A rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba, az új ellátások és értékhatárok ettől az időponttól
élnek.

létrehozása című projekt részeként megyei klíma workshopot tartottak városunkban. A polgármesteri hivatal nagytermében megrendezett szakmai találkozón
a megyei klímastratégia egyeztetési változatát és az eddig lezajlott szemléletformáló akciókat ismerhették meg a jelenlévők.

Muraközi István köszöntőjében elmondta,
az éghajlatváltozás okozta problémákat saját bőrünkön érezzük és tapasztaljuk. Fontos
felismerni az ezzel kapcsolatos gondokat és
szakemberek segítségével a romlás ütemét
csökkenteni. A város polgármestere szerint
a gyerekek még tudnak változtatni szemléletükön ezzel a témával kapcsolatban. HajdúBihar megyében Berettyóújfalu volt a klíma
workshop harmadik állomása. Elsőként Nyíradonyban, majd Balmazújvárosban, városunk
után pedig Püspökladányban tartottak hasonló
szakmai találkozót. – Ezen a konferencián több
embernek be tudtuk mutatni a klímastratégiát.
A jelenlévők megoszthatták velünk véleményüket, gondolataikat, amelyeket fel tudunk
használni a klímastratégia véglegesítése során.
A KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) forrásból megvalósuló
projekt célközönsége nagyon széles, főleg az
érintett önkormányzatok dolgozói, civil szervezetek az elsődleges célcsoport. A beret�tyóújfalui workshop szervesen kapcsolódott a
megyei klímastratégiához, melynek az egyeztetési változata már elkészült, jelenleg társadalmasítás alatt áll. Bízunk benne, hogy február
folyamán a közgyűlés el fogja fogadni – tudtuk
meg Taksz Lillától. A Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat klímavédelmi szakreferense elmondta, ez egy olyan téma, amivel nem
könnyű megfogni az embereket, viszont mindenhol vannak érdeklődők. Az előadások során úgy próbálták felvezetni ezt a tematikát,
hogy az minél több jelenlévő számára érthető
és érdekes legyen.
A berettyóújfalui konferencián a klímastratégia
bemutatása mellett az egész pályázatban megvalósult szemléletformálási programokról és a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat energetikai célú projektjéről hallhattak előadásokat az
érdeklődők.
Sz.M.

PROGRAMOK

2018. február

Berettyóújfalui programok
KLUBFOGLALKOZÁSOK
Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Február 6. 14.00 Kazinczy-verseny
Február 15. 19.00 SZÍNHÁZI ESTÉK –

a Jókedv Bérlet 2. előadása: Ölj csak meg,
lelkem!
Február 16. 19.00 Kárpátia együttes koncertje
Február 21. 17.30 ESTI KVÍZ – közösségi agymozgató a gasztronómia témakörében
Február 26. 16.00 A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Előadást tart: Dr.
Mózes Mihály történész, ny. egyetemi tanár
Március 1. 18.00 Vujity Tvrtko Túl minden határon című előadása
Március 7. 10.00 Filharmónia koncertek
II.: Szivárványhíd – a Közel-Kelet izgalmas
dallamai

KIÁLLÍTÁSOK

MOZI GALÉRIA
Szent László emlékezete – a Tibor Ernő
Galéria alkotóközösségének kiállítása
Megtekinthető: 2018. február 28-ig.
Kiállítás Kovács Dávid alkotásaiból
Megnyitó: 2018. március 6-án 15.00
A kiállítás megtekinthető: 2018. április 2-ig.

Születés
2017. december

klubfoglalakozása

2018. január

27. Magyari Bence

díjas Egyesület közgyűlése

2.
3.
8.

Február 20. 16.30 ÉDES Egyesület egye-

Elhunytak

sületi napja

Február 22. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület
gyűlése

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.

Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó próbája, 15.30-tól a Seniorok
Tánccsoport próbája, 16 órától a papírfonó
kör kézműves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.

Minden vasárnap 9 órától Fotóklub foglalkozás.

Kedd-csütörtök 15 órától egészségmeg-

Bihar Vármegye Képgaléria
Eifert János fotóművész Ars Poetica – A
klasszikustól a modernig – című kiállítása.
Válogatás a művész 50 éves pályafutása
alatt készült fotóiból. Megtekinthető: 2018.
február 21-ig.
Március 8-án 14.30
Művésznők Nemzetközi Alkotótáborának
kiállítása – Vámospércs. A vendégeket köszönti Ménes Andrea polgármester, szakmai
köszöntőt mond H. Csongrády Márta fotóművész, az alkotótábor vezetője.

Anyakönyvi hírek

Február 8. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület
Február 14. 14.00 A Berettyóparti Nyug-

őrző torna az Erdélyi Gábor teremben.

Könyvtári felhívás
A Mátyás emlékév alkalmából internetes
játékot hirdetünk Mátyás, a reneszánsz
fejedelem címmel diákoknak és felnőtteknek. A feladatlap 2018. február 23-tól
elérhető a könyvtár honlapjáról: https://
sinkakonyvtar.wordpress.com.
A sokoldalú Mátyás címmel könyvtári levelezős játékra hívjuk a berettyóújfalui
általános iskolák 3-4. és 5-6. osztályosait.
Két- vagy háromfős csapatok jelentkezését
várjuk. Jelentkezni lehet személyesen (Sinka István Városi Könyvtár: Kálvin tér 1.,
Fiókkönyvtár: Puskin u. 44.) vagy az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: sinkakonyvtar@gmail.com,
tel.: (54) 402-273, (30) 773-7287.
Jelentkezési határidő: 2018. február 24.

2018. március 15-én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
városi ünnepség:
10 óra Ünnepi istentisztelet
a berettyóújfalui református templomban

11 óra Megemlékezés a Népligeti kopjafánál
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

Ünnepi műsor
Közreműködik: Csíkos Sándor színművész
és a Szeredás népzenei együttes,
valamint az Ifjúsági Fúvószenekar
Hegedűs Imre vezényletével

15

(Magyari Csaba - Karancsi Katalin)

Szémán Hanna (Szémán Lajos - Kiss Szidónia)
Elek Lilien (Elek Imre - Fekete Fanni)
Gali Mira Anett (Gali Balázs - Kovács Erzsébet Anett)

2017. december

22. Jenei Jánosné (Horváth Juliánna) (1938.)
27. Bondár Bálintné (Majár Juliánna) (1922.)
30. Orsovszki Józsefné (Ökrös Ilona) (1930.)
2018. január

1.
2.
4.
6.
10.
14.

Szilágyi János (1941.)
Papp Sándorné (Kun Irma) (1936.)
Balog Imréné (Herpai Ilona) (1925.)
Kecskeméti István (1923.)
Kiss Imre (1938.)
Somogyi Gyuláné (Karancsi Erzsébet) (1930.)

A Bihari Népművészeti Egyesület
február és március havi programjai
2. 14.00 az Egyesület 13.
jubileumi kiállításának 19.
megnyitó ünnepsége 20.
Budapesten, a Hagyo- 24.

14.00 szövő-kör
14.00 hímző-kör
14.00 szövő-kör
családi kézműves
mányok Házában
foglalkozás
5. 14.00 hímző-kör 26. 14.00 hímző-kör
6. 14.00 szövő-kör
27. 14.00 szövő-kör
10. családi kézműves Március 5. 14.00
foglalkozás
hímző-kör
12. 14.00 hímző-kör 6. 14.00 szövő-kör
A hímző-szövő körbe újonnan jelentkezők
előzetesen egyeztessenek az Alkotóházzal!
Februárban Fekete Sándorné gyékényfonó,
játékkészítő kiállítása megtekinthető az Alkotóházban munkanapokon 9-16 óráig.
A budapesti jubileumi kiállítás megtekinthető
március 17-ig.

Moziműsor - február
nap
8,9,10,11
12,13,14
15,16,17,18
19,20,21

film címe
Kezdés 18 óra
Tad, az utolsó felfedező
A világ összes pénze
Valami Amerika 3
Három óriásplakát
Ebbing határában
22,23,24,25 A szabadság ötven árnyalata
26,27,27
A víz érintése
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100 MEGÁS NET, CSALÁDI HD TV
ÉS TELEFON
NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886
Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink
vesznek részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

