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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Huszonhat napirend az 
áprilisi testületi ülésen

Egy színes világ a 
művelődési házban

Közös futás az emberi 
méltóságért
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Ha április, akkor 
Critical Mass 5

Egyedi építésű autókat csodál-
hattak meg a négykerekűek 
szerelmesei városunk főterén. 
Az I. Looney Tuners találko-
zóra az ország szinte minden 
részéből érkeztek versenyzők. 10

Négykerekűek 
dübörögtek a főtéren

Majális színes programokkal

Városunkban idén is színes, egész napos ünnepi programsorozattal várták 
a majálisozni vágyókat. A BUSE pályán labdarugó tornával, koncertekkel, 
főzőversennyel és sztárfellépőkkel hangolódhattunk a munka ünnepére.
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Az önkormányzati tulajdonú Kft-k 
beszámolói, a rendőrkapitányság, a 
katasztrófavédelem és a polgárőrség 
elmúlt évben végzett munkájáról szó-
ló előterjesztések, ingatlan vásárlás és 
pályázatok benyújtása. Többek között 
ezek voltak napirenden az április 26-án 
megtartott képviselő-testületi ülésen.
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Az önkormányzati tulajdonú Kft-k 
beszámolói, a rendőrkapitányság, a 
katasztrófavédelem és a polgárőrség 
elmúlt évben végzett munkájáról szó-
ló előterjesztések, ingatlan vásárlás 
és pályázatok benyújtása. Többek 
között ezek voltak napirenden az áp-
rilis 26-án megtartott képviselő-tes-
tületi ülésen.
Egy perces néma felállással emlékeztek meg a 
testületi ülés elején az április 19-én, életének 89. 
évében elhunyt Bagossy Sándor ügyvédről.
Az országgyűlési választás jogerős végered-
ményét is az ülés elején ismertette a választási 
bizottság elnöke, illetve adta át a mandátumról 
szóló dokumentumot Vitányi István részére. Dr. 
Horváthné Dr. Nagy Ibolya ismertette, a Haj-
dú-Bihar megyei 4-es számú egyéni választó-
kerületben a szavazás minden településen zök-
kenőmentesen, a törvények betartásával zajlott. 
A választási bizottsághoz bejelentés, kifogás 
nem érkezett. Az eredmény: a szavazatok 55,09 
%-ának megszerzésével Dr. Vitányi István, a 
Fidesz-KDNP jelöltje szerzett mandátumot. A 
képviselő köszönetet mondott mindazoknak, 
akik szavazatukkal támogatták és mint fogal-
mazott, egész Bihar képviselőjeként továbbra 
is a térség dinamikus fejlődéséért fog dolgozni.
A Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámoló volt az első tárgyalt napirend. 
Nagy Tamás tűzoltó alezredes kiegészítésében 
azt mondta, beszámolójában az elmúlt évben el-
ért eredményeken túl azokra a technikai, anya-
gi és személyi jellegű fejlesztésekre helyezte a 
hangsúlyt, amelyek együttesen járultak hozzá 
az elmúlt év munkájához. A Berettyóújfalui 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának vezető-
je kiemelte, egy teljesen magyar gyártmányú 
RÁBA 16-os gépjárművel gazdagodott a tűzol-
tóság, emellett pedig a humánerőforrás terüle-
tén is jelentős fejlesztések zajlottak 2017-ben. 
Nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt időszakban 
az iparbiztonság szakterületére is – tette hozzá 
a beszámoló kiegészítéseként Lövei Gábor, a 
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője. Mint mondta, duplájára emelték 
a veszélyes áru szállítását végző vállalkozások 
ellenőrzését.

A város 2017. évi közbiztonságának helyzeté-
ről és az ennek érdekében tett intézkedésekről 
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető számolt be. 
A 37 oldalas dokumentumot képi 
prezentációval foglalta össze a kép-
viselők számára. Az ismertté vált 
bűncselekmények elmúlt években 
tapasztalt dinamikus visszaesése 
kapcsán a kapitányságvezető úgy 
fogalmazott, Berettyóújfalu egy 
szélsőségektől mentes, nyugodt, élhető város 
közbiztonsági és bűnügyi szempontból. A csök-
kenő bűncselekményszám mellett az emelkedő 
nyomozás-eredményességi mutatóra is felhívta 
a figyelmet Tóth Ferenc, mely az országos át-
lag (44,3 %) feletti, 66,9 %. A kiskorú eltűnések 
miatti eljárások számára – mely az elmúlt 7 év-
ben több mint a duplájára, 1054-re emelkedett 
– kiemelt hangsúlyt fektetett a rendőrkapitány. 
Ezek az esetek szinte kivétel nélkül lakásott-
honokhoz kötődnek – fogalmazott. Ez azonban 
nagy feladatot ró a rendőrségre, akár napi három 
bejelentés is kivizsgálásra kerül. A közlekedés-
biztonság helyzetéről szólva a kapitány ezúttal 
is kiemelte, főútjainkon hatalmas forgalom bo-
nyolódik, jól jelzi ezt, hogy majdcsak 2,5 millió 
gépjármű halad ezeken a szakaszokon. A bal-
esetek számának csökkentéséért pedig minden 
eszközt bevetnek, hogy kiszűrjék az okozókat.
A 25 éve alakult, önkéntességen alapuló Be-
rettyóújfalui Polgárőrség – mely jogszabályi 
előírásoknak megfelelve már Berettyóújfalui 
Polgárőr Egyesület néven dolgozik – az elmúlt 
évben új irodába költözött a Kádár utca 12. szám 
alá – emelte ki hozzászólásában Mazács Ferenc, 
a polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről szóló 
napirend kapcsán. 2017-ben az eszközparkot is 
tudták bővíteni, így szinte mindenre fel vannak 
készülve autójukban – hangzott el. Egyik fontos 
tervük továbbra is egy nagyobb kapacitású gép-
jármű beszerzése szerepel.
A Herpály-Team Kft. elmúlt évi te-
vékenységéről szóló napirendjéhez 
kapcsolódva Bondár Sándor ügy-
vezető eredményes gazdálkodásról, 
beruházásokról és csökkenő pénz-
ügyi követelésről tudott beszámol-
ni. A beszámoló mellett a vállal-
kozás 2018. évre vonatkozó üzleti 
tervét is – egy tartózkodás mellett 
– jóváhagyták a jelenlévők.
Ugyancsak ezen az ülésen került sor a Herpály-
Team Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázat elbírálására is. Határidőben két pályá-
zat érkezett, melyek közül csak Bondár Sándor 
pályázata felelt meg a kiírásnak. A titkos sza-
vazáson a jelenlévő képviselők mindegyike 
támogatta az előterjesztést, mely szerint újabb 
öt évre bízzák meg a jelenlegi ügyvezetőt a cég 
irányításával.
Jóváhagyták a BERÉPO Nonprofit Kft. múlt évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasz-
núsági jelentését, valamint a 2018. évre vonat-
kozó üzleti tervét is.

Településrendezési eszközök és 
településszerkezeti terv módosí-
tásáról is döntöttek. Erre részben 
a „Zöldváros” pályázathoz kap-
csolódó fejlesztésekhez, részben 
napelemes kiserőművek létesítése 
okán volt szükség. Ingatlantulajdo-

nosok is ilyen irányú kérelemmel fordultak az 
önkormányzathoz. A képviselők támogatták a 
Kodormány városrészen kialakítandó különle-
ges idegenforgalmi övezet kialakítását, itt egy 
lovascentrum létesülne, illetve a 42-es főút mel-
letti vendéglátó vállalkozások kérését elfogad-
va más övezetbe sorolással megnövelt beépít-
hetőségre lesz lehetőség. A településrendezési 
eszközök módosításához kapcsolódó költségek 
viselését a kérelmezők vállalták.
Az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti va-
gyon körébe tartozó ingatlanok hasznosításáról 
szóló tájékoztatót is elfogadtak a jelenlévők.
Arról is határoztak a képviselők, hogy a házi-
orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-
kenységről szóló rendelet alapján a címzetes fő-
orvosi cím használatára jogosultak (hivatását 20 
éven keresztül folyamatosan gyakorolja) részé-
re díszoklevelet adományoz, melynek átadására 
a májusi ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül 
sor. Közművelődési és közgyűjteményi pályá-
zatok benyújtásáról is született döntés. A kul-
túrházban a színpadi függönyrendszer cseréje, a 
múzeum esetében a digitális tartalom fejlesztése 
és két új néprajzi kiállítóterem kialakítása tör-
ténne meg.
Ingatlan eladás és vétel is szerepelt abban az 
előterjesztésben, melyet elfogadtak, és amely 
a jövőben megvalósuló lőtér-fejlesztés miatt 
szükséges. Az ülésen elhangzott, a telekrende-

zéssel a megközelíthetőség, az ott 
lévő ingatlanok tulajdonjogi rende-
zése is megtörténne és egy későb-
bi fejlesztési területet is ki lehetne 
alakítani. Ugyancsak vásárlásra van 
szükség az „Ipari Park fejlesztése 
Berettyóújfaluban” című projekt 
megvalósításához. Itt két telekrészt 
venne meg az önkormányzat, ennek 
költségét a pályázat költségvetésé-

ből finanszírozza a város.
Az ülés végén Hagymási Gyula a téli rezsi-
csökkentés önkormányzatot érintő lebonyolítá-
sa után érdeklődött. Kérdése arra vonatkozott, 
hogy a szilárd tüzelőanyaggal fűtők mellett a 
távfűtésű lakásokban hogyan fog történni a ki-
fizetés. Muraközi István válaszában azt mondta, 
a kormányrendeletet követő, a konkrét végre-
hajtásról szóló rendelet megjelenése után tud 
érdemi információt adni, melyet természetesen 
a helyi médiumokban is ismertetnek. K.Zs.
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Berettyóújfalu egy 
szélsőségektől men-
tes, nyugodt, élhető 
város közbiztonsági 
és bűnügyi szem-
pontból

A titkos szavazáson 
a jelenlévő képvi-
selők mindegyike 
támogatta az előter-
jesztést, mely sze-
rint újabb öt évre 
bízzák meg a jelen-
legi ügyvezetőt a cég 
irányításával

2018. április 19-én, 89 éves korában elhunyt Dr. Bagossy 
Sándor ügyvéd. 1928. december 29-én született Zsákán, 
idősebb Bagossy Sándor járásbírósági telekkönyv-vezető 
és Barcsay Amália tanítónő egyetlen gyermekeként. Ele-
mi iskoláit a Berettyóújfalui Népiskolában végezte, majd 
a Kisújszállási Református Gimnáziumban érettségizett 
1948-ban. A Szegedi Tudományegyetem jogi karán 1952-
ben diplomázott. A kötelező katonai szolgálat letöltése 

után Kaposváron lett katonai ügyész. 1957 januárjában 
főhadnagyként szerelt le és tért vissza Berettyóújfaluba, 
ahol 1957 májusától egészen 2016. december végéig ügy-
védként dolgozott.1974-től 1988-ig volt a Hajdú-Bihar 
Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. Kiváló ügyvéd kitün-
tetést kapott, megkapta a Munka Érdemrend ezüst foko-
zatát, valamint a Hazáért honvédelmi kitüntetést is. Soká-
ig aktívan sportolt, majd 25 évig volt a 8 szakosztállyal 
működő BUSE elnöke. Tevékenységét az önkormányzat 
Berettyóújfalu Város Sportjáért díjjal ismerte el. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Emlékezés Bagossy Sándorra
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Lakossági fórumon ismertették a 
következő hónapok egyik legna-
gyobb berettyóújfalui projektjét a 
„Berettyóújfalu, az egészséges zöld-
város” című beruházást.  
A pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési elő-
irányzatból valósítja meg Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzata az elkövetkező több mint 
egy év során. 
A terveket bemutató tájékoztatón, Muraközi 
István polgármester, Kövesiné Árgyelán Kata 
projektmenedzser, valamint a városfejleszté-

si iroda részéről Sólya László irodavezető és 
Demény Zsolt pályázati referens mutatta be a 
beruházás részleteit. A fejlesztés fő területei a 
belváros zöldövezeteinek, parkjainak megújí-
tása és a sportcsarnok felújítása.
Muraközi István kiemelte, hogy ez már a har-
madik vársoközpontot érintő felújítás a város-
ban. A 700 millió forintos projekt 100 %-os 
támogatású, amely tíz beavatkozási területen 
fogja a város zöldterületeit, épületeit és úthá-
lózatát megújítani: tanösvények, futópálya, 
szabadtéri kondi park, kutyafuttató, játszóte-
rek és sétányok kialakításával. A mostani la-
kossági fórum is azt a célt szolgálja, hogy még 
a munkák megkezdése előtt – kapcsolatban a 

lakossággal – meghallgassuk az észrevétele-
ket és a javaslatokat.
A helyszínek: Népliget Bajcsy-Zsilinszky - 
lakótelep parkja, József Attila - lakótelep ját-
szótéri parkja, és díszkutas parkja, Bessenyei 
–lakótelep I-II park, Vörösmarty tér, Szere-
lempark, Kabos Endre Városi Sportcsarnok 
épületének és környékének megújítása. A pro-
jekt 2019. ősz végére készülhet el a Széchenyi 
2020 program keretében. A lakossági észrevé-
telek folyamatos összegyűjtése mellett zajló 
munkákról és tervekről a többet tudni vágyók 
hamarosan a város honlapján részletesebben is 
olvashatnak.
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Hamarosan kezdődik a városközpont újabb felújítása

A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Arany János Gimnáziuma és 
a Gróf Tisza István Kórház között 
évtizedekre visszavezethető szoros 
kapcsolat áll fenn.
Ennek egyfajta megpecsételéseként, a magasan 
képzett szakember-utánpótlás megvalósítása 
érdekében szakképzési együttműködési megál-
lapodást írt alá Pelyhéné Bartha Irén és Dr. Mu-
raközi Zoltán, emellett defibrillátor készülékek 
átadására is sor került a gimnáziumban.
Az április 18-ai ünnepélyes alkalmon dr. Vitá-
nyi István elmondta, a vállalatoknak szakembe-
rekre van szükségük, a duális képzések pedig 
biztosítani tudják ezt a munkaerőt. Az ország-
gyűlési képviselő bízik benne, hogy a két intéz-
mény közötti megállapodás követőkre talál és a 
későbbiekben további cégekkel sikerül együtt-
működést kötni egyéb területeken is.
Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szak-

képzési Centrum főigazgatója a szakképzés 
jelentős változásairól és elvárásairól szólt, ame-
lyeknek a centrum már az elmúlt évtizedekben 
is megfelelt. Az átalakulás egyik állomásának 
nevezte a kórházzal kötött szerződést. Berety-
tyóújfaluban 1969 óta van az Arany János Gim-
náziumban egészségügyi szakképzés, amiben a 
Gróf Tisza István Kórház is részt vesz, így na-
gyon szoros a két intézmény közötti kapcsolat. 
Dr. Muraközi Zoltán az aláírt megállapodás 
után a már meglévőnél is mélyebb kapcsolatot 
remél a két intézmény között. A Gróf Tisza Ist-
ván Kórház főigazgatója bízik a sikeres együtt-
működésben. – Minden évben 15-20 végzős 
hallgatót tudunk felvenni, akik reményeink sze-
rint még sok évtizedig fognak nálunk dolgozni 
– mondta el Dr. Muraközi Zoltán.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum fi-
gyelve a tanulók és felnőttek biztonságára, il-
letve egészségügyi állapotára saját forrásából 
defibrillátor készülékeket vásárolt. Az élet-
mentő eszközben öt tagintézmény részesült. A 

BSZC – tervei szerint – ebben az évben további 
műszereket fog beszerezni a többi tagintézmé-
nye számára is.
Az esemény zárásaként a résztvevők a szakkép-
zési centrum 8 millió forintos saját forrásából 
megvásárolt egészségügyi eszközöket, maket-
teket, szimulátorokat tekinthették meg, ame-
lyek remek lehetőséget biztosítanak a szemlél-
tetésre, tapasztalásra és gyakorlásra a tanulók 
számára. Sz.M.

Óvodások, általános és középiskolások 
vettek részt április 19-én a városunkban 
már évek óta hagyománynak mondható 
Nárcisz-futáson. 
A Méltóság Mezeje Program keretében megren-
dezett eseményen idén is több százan lepték el a 
BUSE pályát, hogy az emberi méltóság tisztele-
tét és a gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzé-
süket kifejezzék.
Berettyóújfalu városa, oktatási intézményei és a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó 
iskolák ötödik alkalommal csatlakoztak e jeles 
alkalomhoz – mondta el dr. Vitányi István. Az 
országgyűlési képviselő a testmozgás egészség-
megőrző hatásaira hívta fel a figyelmet. Porkoláb 
Gyöngyi, a Méltóság Mezeje Program vezetője 
büszke arra, hogy több ezer gyermeket, szülőt és 
pedagógust sikerült megszólítaniuk ebben a té-
mában. – Ez a gondoskodásra nevelésről szóló 
társadalmi program a gyógyíthatatlan betegek 
gondozását végző hospice munka kapcsán indult 
útjára 2007-ben Debrecenben és Budapesten. 
Évről évre kapcsolódtak be újabb intézmények, 
illetve más Hajdú-Bihar megyei városok. Nap-
jainkban a veszteségről, az elmúlásról, a beteg-
ségről a társadalomban még mindig nem elég 
nyitottan vagy bátran lehet kommunikálni. Ha 

ezzel kapcsolatban egy szemléletformáló progra-
mot már óvodás kortól el lehet kezdeni és együtt 
gondolkodni a gyerekek tiszta lelkével azzal 
kapcsolatban, miről is szól számukra a gondos-
kodás, akkor az a világ, amiben mindannyian fel-
nőttként elképzeljük magunkat, egy elfogadóbb 
és egymásra hangsúlyosabban figyelő világ lehet 
– nyilatkozta Porkoláb Gyöngyi.
Kurtán Mónika, a József Attila Általános Iskola 
és AMI intézményvezetője arról számolt be, a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó 
41 oktatási intézmény saját településén rendezte 
meg a méltányossági futóversenyt, amelyen kb. 
4600 résztvevő jelent meg. – A városban több 
mint négyszázan vettek részt a futáson. Évről 
évre egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekek 
részéről. Ez a program csak a tavaszi lépcsőfo-
ka ennek az eseménynek, minden ősszel az is-
kolásaink virágot ültetnek ugyanebből a célból a 
város központjában – mondta el Kurtán Mónika.
A Herczegné Balázsi Gyöngyi vezette zenés 
bemelegítés után a kisebbek és nagyobbak kor-
csoportonként egy kört futottak a BUSE pályán. 
A jelenlévők részvételükkel tovább erősítették a 
Nárcisz-futás egyik legfontosabb üzenetét, hogy 
az emberi élet méltóságát az utolsó pillanatig 
meg kell őrizni. Sz.M.

Szakképzési megállapodás a szorosabb együttműködés jegyében

Közös futás az emberi méltóságért
Berettyóújfalu Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
kulturált lakókörnyezetünkért címen. 
A pályázat célja Berettyóújfalu és köz-
vetlen környezetünk esztétikus, kultu-
rált kialakítása és annak fenntartása. A 
pályázatok benyújtási határideje: 2018. 
június 15. A pályázaton részt vehetnek: 
természetes és jogi személyek. A jelölés 
formája: lakossági, egyéni, jogi személy, 
illetve képviselő javaslata alapján. Fe-
lülvizsgálat: évente történik. A pályázat 
felülvizsgálatról, illetve a helyezésekről 
az Ügyrendi, Közrend-védelmi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság dönt. A pályá-
zaton nem vehet részt, akit a bírálati évet 
megelőzően köztisztasági szabálysértés 
elkövetése miatt 2 éven belül bírságoltak. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pá-
lyázók nevét és címét, mellékelni lehet a 
lakóterületről készült fotókat. A pályázat 
elbírálásának szempontja: az ingatlant 
övező esztétikus, kulturált megjelenés és 
kialakítás. Benyújtás helye: Polgármeste-
ri Hivatal Városfejlesztési Iroda.

FELHÍVÁS
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Testünk a csoda címmel interak-
tív kiállítás várta az érdeklődőket 
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
színháztermében. 

A kisebbek és nagyobbak számára egyaránt 
érdekes és játékos tárlat nyolc állomásán egy-
egy szervrendszert mutatott be.
A látogatók hattagú paravánokon ismer-
kedhettek meg a májjal, vesékkel, a váz- és 
izomrendszerrel, az immunrendszerrel, a 
szív- és érrendszerrel, az agy-, illetve ideg-
rendszerrel, az emésztő-, hormon-, valamint 
a légzőrendszerrel. A kiállított táblák érdekes 
funkciókat és az adott szervrendszer különle-
gességeit mutatták be, nehezen érthető tan-
könyvi fogalmakat magyaráztak meg, első-
segély nyújtási ismereteket adtak, valamint 
segítettek az egészséges életmódra nevelésben 
is. A szervezők az óvodásokról és kisiskolá-
sokról sem felejtkeztek el. Számukra egy külön 
részleget hoztak létre, ahol immunvár, emésztő 
asztal, csontkirakó, érbújócska, idegrendszer 
autópálya és tüdőventillátor szórakoztatta a ki-
sebbeket. Sz.M.

A Biharországi Esték sorozat kere-
tében Kocsis Csaba beszélgetett L. 
Ritók Nórával, a Láthatatlan Ma-
gyarország című könyv írójával és 
annak szerkesztőjével, Kele Fodor 
Ákossal. 
A könyv a generációs mélyszegénységet és 
annak miértjeit tárja fel, rámutat arra, hogy 

ne az egyéni felelősségeket keressük, hanem 
a többségi társadalom segítségét kutassuk. 
– A könyv arról a munkáról szól, amit a ge-
nerációs mélyszegénységben élő családok-
kal az általam vezetett alapítvány évek óta 
foglalkozik. Egy olyan válogatás, amiben a 
Nyomor széle blognak és az esélyegyenlősé-
gi naplónak, valamint sok más anyagnak az 
összeollózott pedagógiai összessége találha-
tó. A generációs mélyszegénység egy nagyon 

összetett és hosszú időn át kialakult prob-
léma. Ne az egyéni felelősségeket keressük 
benne, ne higgyük, hogy ebben a helyzetben 
élő emberek maguk képesek megváltoztatni 
gyökeresen az élethelyzetüket, hanem meg 
kell értenünk, hogy a többségi társadalomnak 
kell segítenie ebben – mondta a könyvbemu-
tató kapcsán L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy 
Alapítvány vezetője.

A Bessenyei György Szakgimnázium 

több mint 100 diákja flashmobbal 

indította a „Szakmák Éjszakája” 

rendezvénysorozatot városunkban, 

amelyet idén országosan harmadik 
alkalommal rendeztek meg a pálya-
választás előtt álló fiatalok számára. 
A rendezvény az iskolában folytatódott tovább, 
ahol a szakmákat közelebbről is megismerhet-
ték a tanulni vágyók, ahol sok más érdekes 
programmal is találkozhattak. – A rendezvény 
mindig egy picit változik, de a fő gondolat 
azonos: a pályaorientációt szolgálja. Azt sze-
retnénk elérni, hogy az általános iskolások ha-
marabb válasszanak középiskolát és azon belül 
is szakmát. Ismerjék meg a részleteket, hiszen 
a szakmák éjszakája mottója is úgy szól: „Pró-
báld ki, csináld meg!” – mondta Dr. Marinecz 
Kornélia, a BSZC Bessenyei György Szak-

gimnázium tagintézmény-vezetője. A rendez-
vény részeként a diákok együtt főzhettek Lázár 
Cheffel, aki egy különleges turmixot készített 
velük. Emellett a séf elmondta úgy gondolja, 
a szakmaválasztás során fontos, hogy ne mi, 
hanem a szakma válasszon minket. Ezért érde-
mes körültekintőnek lenni, manapság sok lehe-
tőség van arra, hogy különböző szakmákban is 
kipróbáljuk magunkat.
A program részeként első alkalommal ren-
dezték meg a Berettyóújfalu Tortája versenyt.        
A zsűri Szabó Barbara étcsokis málna mousse 
tortáját találta a legjobbnak. A tortákat a ren-
dezvény végén a gyerekek nagy örömére meg 
is lehetett kóstolni. A győztes tortával a város 
napján ismét találkozhatunk.  GyT

Szakmák éjszakája

Muraközi István, városunk polgármes-
tere januárban a magyar kultúra napja 
alkalmából vendégségbe hívta a nagy-
váradi diákokat egy „Kölcsey nyo-
mában” című egész napos tanulmányi 
kirándulásra. A nagyváradi Szacsvai 
Imre Általános Iskola közel 70 diákja, 
10 pedagógus kíséretében 2018. április 
27-én a reggeli órákban átlépve a határt, 
a nagykereki Bocskai várkastélyban 
kezdte az ismerkedést a bihari emlék-
helyekkel. Délelőtt a Bihari Múzeum 
munkatársai várták őket a Kölcsey nyo-
mában című interaktív előadással, népi 
játékokkal, tárlatvezetéssel és felpró-
bálható viseletekkel. Ebéd után Debre-
cenben a folytatódott a program, a Re-
formátus Kollégium és a Nagytemplom 
mellett megtekintették a Szabó Magda 
emlékházat is.
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Láthatatlan Magyarország – könyvbemutató a Biharországi Estéken

Újabb önkéntes tartalékos katonák 
kötöttek szerződést a Magyar Hon-
védséggel városunk Járási Hivatalá-
nak Fráter László termében. 
A területvédelmi tartalékos századok feltöltésé-
ben Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig 237-en 
csatlakoztak a rendszerhez, de ez a szám április 
18-án több mint 20 fővel bővült. Ők mindany-
nyian a Berettyóújfalui járásban létrehozott terü-
letvédelmi századhoz csatlakoztak. – A járásban 
kapott támogatásnak, a helyi szinten tapasztal-
ható összefogásnak és a végrehajtott intenzív 
toborzó kampánynak is köszönhető, hogy újabb 
24 fő csatlakozott a Berettyóújfalui járásban 
létrehozott területvédelmi századhoz – mondta 
a Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter László 
nagytermében tartott ünnepélyes szerződésköté-
sen Nagy Zoltán alezredes, a Magyar Honvéd-
ség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjá-
nak parancsnoka. Örömteli – tette hozzá -, hogy 
immár a járás 11 települése rendelkezik tarta-
lékos katonával. A rendezvényen Hajdú-Bihar 
megye 250. területvédelmi tartalékos katonáját 
is köszöntötték. GyT

Testünk a csoda
interaktív kiállítás

Újabb tartalékosok a 
járásban

Nagyváradi vendégeink
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A Talamba ütőegyüttes adott koncertet „50 perc alatt a föld 
körül” címmel 
a Filharmónia 
koncertek III. ré-
szeként. A gye-
rekek interaktí-
van ismerhették 
meg az érdekes 
hangszereket és 
világot, amelyet 
a Talamba muta-
tott be nekik. 

2006 óta minden áprilisban, a Föld 
napjához közel eső szombaton szer-
vezi meg a Bihari Természetbarát 
Egyesület a Critical Mass kerékpá-
ros felvonulást, melyet városunkban 
túra, esti felvonulás és „Fuss a Fény-
ben” közös futás is színesít.
Április 28-án, szombaton végre az időjárás is 
kedvezett a rendezvénynek. Így a család apra-
ja-nagyja mellett az amatőr kerékpározás sze-
relmesei és profi kerékpárosok is gyülekeztek 
a Bihari Múzeum udvarán, hogy immár 12. 
alkalommal együtt tekerjenek. A rendezvény 
résztvevői a közlekedés célú, mindennapos 
kerékpározás népszerűsítéséért és a várost érő 
forgalmi terhelés, a szmog csökkentéséért is 
demonstráltak.
Az országban talán egyedülálló módon az idei 

reggeli felvonulást követően – mely kerékpá-
ros útjainkon zajlott – ismét egy kerékpártúra 
követett. Ezúttal Pocsaj irányába tekertek a 
bringások, ahol megkeresték a Kopasz-dombot 
és a Zsófia forrást is. Kalória utánpótlásról az 
Esztári Polgármesteri Hivatal gondoskodott, 
akik finom ebéddel várták a túrázókat. A több 
mint 60 km-es távot teljesítők legfiatalabb tag-
ja 9, míg a legtapasztaltabb kerékpáros 60 év 
fölötti volt.
Este 8 órától ismét folytatódott a felvonulás, itt 
már városunk főutcáján rendőrségi- és polgár-
őrségi biztosítással teljesítették a 10 kilomé-
teres útvonalat a felvonulók, melyhez három 
futó is csatlakozott. A nap folyamán közel 100 
kerékpározni, túrázni vágyó mozdult a Bihari 
Természetbarát Egyesülettel, akik ezúton is 
gratulálnak minden résztvevőnek és köszönik 
meg a segítséget a támogatóiknak. Az elmúlt 

évek Critical Mass szervezésében oroszlánrészt 
teljesítő Szathmári Orsi és a legkitartóbb brin-
gások idén is több mint 100 km-t teljesítettek. 
Támogatók: Bihari Hírlap, Berettyóhír, Be-
rettyó TV, Berettyó Rádió, Kontroll-Sec Kft., 
Sörkert Fagyizó, Vincze István – Ferromark 
Kft. – Vaskereskedés, Berettyóújfalui Rendőr-
kapitányság, Berettyóújfalui Polgárőrség, Esz-
tár Község Polgármesteri Hivatala.

Bihari Természetbarát Egyesület, NS

Általános és középiskolás csapatok 
mérettették meg magukat április 23-
án a Magyar Vöröskereszt Berety-
tyóújfalui Területi Szervezete által 
rendezett körzeti elsősegélynyújtó 
versenyen. 
A vetélkedésnek ezúttal is a vöröskereszt bá-
zisiskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola adott otthont, ahol a fiatalok elméleti és 
gyakorlati tudásukról adtak számot a szakmai 
zsűrinek.
A Magyar Vöröskereszt 47. területi elsősegély-
nyújtó versenyének célja az volt, hogy az ifjú-
ság minél szélesebb látókört nyerjen az elsőse-
gélynyújtás elméleti és gyakorlati ismeretéből. 
Az idei megmérettetésre négy általános iskolás 
és kettő középiskolás csapat nevezett. A vetél-
kedő elméleti és gyakorlati feladatsorból állt. 

A négy kárhelyen a legfontosabb elsősegély-
nyújtó ismereteket kellett bemutatniuk gyakor-
latban a versenyzőknek. Az újraélesztés min-
den elsősegélynyújtó verseny elmaradhatatlan 
része, ez kiegészült a félautomata defibrillátor 
ismeretanyagának gyakorlati használhatósá-
gával. Emellett vérzések, eszméletlen beteg 
ellátása, görcsölő páciens, belgyógyászati 
balesetek közül asztmás, cukor- és szívbeteg 
embereknek kellett laikus szinten elsősegély-
nyújtást bemutatni. A zsűri kilenc tagból – a 
környező mentőállomások ápolóiból, tisztje-
iből, a Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi 
Betegellátó Osztályának szakképzett dolgozó-
iból – állt. 
Minden résztvevő oklevélben és ajándéktárgy-
ban, az első három helyezett külön díjazásban 
részesült. Az általános iskolások között a Be-
rettyóújfalui József Attila Általános Iskola, a 

középiskolások vetélkedésében a Berettyóújfa-
lui Szakképzési Centrum Arany János Gimná-
ziuma bizonyult a legjobbnak. Az első helye-
zettek májusban a megyei versenyen folytatják 
szereplésüket Hajdúszoboszlón. Sz.M.

Ha április, akkor Critical Mass

Elsősegélynyújtó versenyen bizonyíthattak a fiatalok
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Második alkalommal adott otthont a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnok a Bihari Sebészet Alapítvány jótékonysági fo-
citornájának április 7-én. A hagyományteremtő szándékkal 
megrendezett eseményre idén kilenc csapat nevezett, akik ez-
úttal betegátemelő tálca beszerzése céljából játszottak egymás 
ellen jó hangulatú és izgalmas mérkőzéseket.

Földkörüli utazás a Talambával

Focitorna a jótékonyság jegyében

Hírek röviden
A Bihari Lövészklub 2018. 
április 22-én rendezte meg a 
Horogh Gábor és Papp Péter 
emlékversenyt és az Általános 
és középiskolások légfegyve-
res lövészversenyét.

Rendezvényünkkel egyesületünk 
életének két jeles személyiségére 
– Horogh Gabi bácsira, egyesüle-
tünk volt elnökére és Papp Péter 
bácsira, egyesületünk alapító tag-
jára, az utánpótlás fő szervezőjére 
– emlékeztünk.
A rendezvényt megtisztelte rész-
vételével Nagy Lajos, a Magyar 
Sportlövők Szövetségének me-
gyei főtitkára, volt olimpikon. A 
gyönyörű napsütéses idő kicsalo-
gatta a lövészet kedvelőit.
A versenyen kiskaliberű puskával, 
kiskaliberű pisztollyal, valamint 

az általános és középiskolások 
légfegyveres versenyszámokban 
mérhették össze tudásukat. A 
megmérettetésen a megye összes 
lövészegyesületének versenyzői, 
kettő Békés megyei lövészklub, 
valamint több általános iskola és 
középiskola diákjai vettek részt. 
A versenyzők között Nagy Lajos, 
az MSSz megyei főtitkára is meg-
mutatta nekünk tudását és taná-
csokkal látta el a fiatalokat.
A verseny végén a díjakat Mura-
közi István polgármester adta át. 
A rendezvény fő támogatója Be-
rettyóújfalu Város Önkormány-
zata volt. Az eredményhirdetést 
követően a versenyzők és hozzá-
tartozóik Papp Gyula jóvoltából 
finom ebéddel zárták ezt a kelle-
mesen eltöltött napot.

Bihari Lövészklub

A Bihari Lövészklub emlékversenye
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A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesületének helyi ügyintézője az alábbiak-
ról tájékoztatja tagjait és az érdeklődő moz-
gássérülteket: Berettyóújfalu településen páros 
hetek hétfői napjain 8-10 óráig a PIREHAB 
irodájában (Móricz Zsigmond út 3-5.), 10:10-
től 12 óráig a Csiga-Házban (Berettyószent-
márton, Puskin út 10.) fogadóórát tartok, ahol 
tájékozódhatnak az egyesületünk életéről, mun-
kájáról, illetve segítséget kaphatnak mozgássé-

rültségükkel kapcsolatos ügyeik intézésében
Tájékoztatom továbbá egészségmegőrző prog-
ramunkról, amely május 24-én 10 órai kezdet-
tel kerül megrendezésre a Csiga-Házban, melyre 
szeretettel várjuk.
Kirándulást szervezünk június 16-án Porosz-
lóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzata támogatásával.
További információk: Fejes Antalné csoportve-
zető: 06/20-621-7383.

Felolvasónap és kiállítás fogadta az ér-
deklődőket városunk felnőtt könyvtár 
részlegén, ahol többek között a költészet 
napja alkalmából Wass Albert műveiből 
fiatalok és idősebbek egyaránt előadhat-
ták a számukra legkedvesebb darabot.

– Ennek a rendezvénynek több apropója is 
van. Többek között a költészet napja, József 
Attila, valamint Márai Sándor születésnapja és 
a Wass Albert évforduló - mondta el Horváth 
Lajos. - Könyvtáros szemmel azt tapasztalom, 
Wass Albertet manapság elég sokan olvassák. 
Ennek a titka valószínűleg, hogy jól érthető és 
érdekesek a művei, valamint az erdélyi kul-
túra egyik oszlopos képviselője és hordozója 
volt. Manapság a globális internetes világban 
a hagyományos könyvolvasási szokás sajnos 
megszűnőben van, a fiatalok másképpen ol-
vasnak, gyorsabban. Itt a könyvtárban viszont 
a hagyományos könyvolvasással ismerked-
hetnek meg az ilyen alkalmakkor, mint a fel-
olvasónap is – árulta el Horváth Lajos könyv-
táros. GyT

A magyar költészet napját 1964 óta 
április 11-én ünneplik hazánkban. Be-
rettyóújfaluban a Nadányi-emléktábla 
koszorúzásával vette kezdetét a költé-
szet napja alkalmából szervezett ün-
nepség. Városunk idei vendége Zalán 
Tibor, József Attila-díjas költő volt, a 
zenei aláfestést a Körömvirág együttes 
szolgáltatta.
A Magyarország Babérkoszorúja díjas íróval 
Kocsis Csaba beszélgetett. Az érdeklődők 
megismerkedhettek Zalán Tibor gyermekko-
rával, főbb műveivel. Szó esett a Dünnyögés, 

félhangokra című verseskötetről, az öt regény-
ből álló Papírvárosról és a hatalmas botrányt 
kavaró esszéről, az Arctalan nemzedékről 
is. A népies szürrealizmust, majd avantgárd 
irányzatot követő író szerint a költészet napja 
egyre meghatározóbb, sokat számító alkalom-
má válik napjainkban. – Sokáig azt gondol-
tam, nem fontos ez a nap, most azonban úgy 
érzem, egyre inkább fontossá válik. A társada-
lom manapság annyira szétzilálódik, annyira 
a média és a pénz hatása alá kerül, hogy az 
esztétikai értékek jelentősen degradálódtak a 
népesség megítélésében. Egy ilyen költészet 
napja – mint volt a berettyóújfalui is – rá kell 
döbbentsen nagyon sok embert arra, hogy lé-
tezik más érték is, mint az anyagi érték. Ha 
öt, ha száz embert megmozdít – én remélem, 
jóval többet is – egy ilyen rendezvénynap, ak-
kor az nagyon sokat jelenthet a magyar köl-
tészet megmaradása érdekében. Létezik hazai 
poézis, ami nem is rossz, ezt tudomásul kell 
venni és támogatni kellene. Ez lenne a legfon-
tosabb, ami egy ilyen napnak a hozadéka lehet 
– mondta el Zalán Tibor.
A költészet napi esemény zárásaként a József 
Attila-díjas költő egyik saját szerzeményét, 
A költő mackónadrágban és nyakkendőben 
félköltő című versét olvasta fel. Sz.M.

Kertem meséi címmel nyílt kiállítás a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar 
Vármegye Képgalériájában. A képeket 
Gyimesiné Behina Éva díszítőfestő készí-
tette, aki színes egyéniségének köszönhe-
tően festményeivel egy meseszerű világba 
repíti látogatóit, ahol sárkányokkal és 
tündérekkel találkozhatunk.

– A legtöbb meselényt a kislányom ihlette. A 
gyerekek kimeríthetetlen ötletforrások. Nincs 
nap, hogy ne tudnánk kitalálni valami újat, 
egy grimasz, mosoly vagy egy huncut nézés 
és meg is van belőle a tündér – mondta Gyi-
mesiné Behina Éva díszítőfestő. Mindenki, 
aki kicsit is szereti a virágokat és a meséket, 
annak szívesen ajánlja képeit a festőnő. A ki-
állítás május 16-ig áll a látogatók rendelkezé-
sére. GyT

Egy színes világ a művelődési házban

Csipetnyi mesék címmel nyílt könyvbe-
mutatóval egybekötött kiállítás a gyer-
mekkönyvtárban, amelyet Lénárt Attila 
fiatal grafikus művész hozott el a gye-
rekeknek. A szerzővel Fenyvesvölgyiné 
Tóth Zsuzsanna, a Magyar Kultúra Lo-
vagja beszélgetett. 
– A könyvnek többféle inspirációja is volt. Egy-
részt szerettem volna egy olyan kiadványt kiad-
ni a kezem közül, ami a grafikai hagyományok-
ra épülve a rézkarc hagyományát viszi tovább, 
illetve egy olyan könyvet megírni és illusztrálni, 
amivel kicsit visszahozhatom a család melegét. 
Elsősorban grafikus vagyok, ezért a képi része 
hamarabb készült a könyvnek és utólagosan ír-
tam hozzá a verseket. A rézkarc technikája ma 
már kuriózum. Sajnos elenyésző az, aki ezzel 
foglalkozik. Ez egy 15. századi technológia, 
ami a könyvnyomtatás ősének számít. Emiatt 
is tartom fontosnak, hogy a grafikai hagyomá-
nyokat kicsit tovább örökítsem – mondta Lénárt 
Attila grafikus. Az egyedi technikával készített 
mesefigurás rézkarcokat a látogatók május 4-ig 
tekinthették meg a gyermekkönyvtárban. GyT

Felolvasónap és kiállítás Wass Albert műveiből

Költészet napja Zalán Tiborral

Csipetnyi mesék
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Idén is teltházas közönség fogadta a „Nótaest 
határok nélkül” fellépőit a Nadányi Zoltán 
Művelődési Házban. Az április 6-ai magyar 
nóta és operettgálán a hazai mellett kolozs-
vári és marosvásárhelyi előadók is szórakoz-
tatták a nézőket. A fellépőket Miskolci Ba-
logh Zoltán és cigányzenekara kísérte.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1439
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1440
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1440
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1438
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1438
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1431
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1431
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A II. világháborút megelőző időszak-
ban, 1933-ban a munkácsi zsidókat be-
mutató filmrészlet vetítésével kezdődött 
a holokauszt áldozatainak emléknapjá-
ra szervezett megemlékezés városunk-
ban április 16-án. A visszatekintés után 
Heller Zsolt esszéista a magyarországi 
zsidóságról címmel tartott előadást a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház szín-
háztermében.
Magyarországon 2001 óta április 16-a a ho-
lokauszt magyarországi áldozatainak emlék-
napja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg 
a gettósítás Északkelet-Magyarországon és 
Kárpátalján. – A zsidó kultúra és vallás egy na-
gyon sokszínű, sokat mutató kulturális, vallási 
közeg. Amikor a holokauszt szóba kerül, akkor 
mindezek elvesztéséről beszélünk. Nagyon ér-
dekes, hogy a holokauszt után a magyarországi 
zsidóság – és itt tekinthetünk az európai zsidó-
ságra is ebben az esetben – elveszteni látszott 
saját vallási kultúráját. Nem tudta megélni val-

lási szokásait, elvesztette azokat a területeket, 
amelyek identitásuk alapját adhatták volna. A 
holokauszt üzenete 2018-ban, hogy az ember-
nek szükséges ismernie a gyökereit, tudnia kell 
identitását. Csak ennek megfelelően tud épít-
kezni a jövőben és tud teljes polgára, embere 
lenni annak a nemzetközösségnek, amelyben 
most vagyunk. Talán el kellett telnie egy hosz-
szabb időnek, hogy az ember kezelni tudja azt 
a tényt, hogy közel egymillió olyan áldozata 
lett a II. világháborúnak, akik zsidó származá-
súak voltak. A rendszerváltás után bontakozott 
ki annak lehetősége, hogy a túlélők egy kicsit 
nyíltabban tudtak beszélni a holokauszt élmé-
nyeiről és a magyarországi zsidó közösségek 
is bátran meg tudták élni vallási identitásukat 
és kultúrájukat – mondta el Heller Zsolt. A 
folkesztéta szerint a hazai emlékezések sorá-
ban nagy áttörésnek számított, amikor a je-
lenlegi kormány döntése alapján április 16-át 
a holokauszt magyarországi áldozatainak em-
léknapjává nyilvánították. Ekkor szabadult fel 
az a fajta nehézség, hogy az oktatási intézmé-
nyekben őszintén tudnak beszélni erről.
Heller Zsolt néhány érdekességgel szolgált a 
közönség számára. Előadásában arról a zsidó 
népcsoportról beszélt, amely a II. világháború-
val majdnem eltűnt Magyarországról, emellett 
arról is szólt, mitől másabb a zsidó kultúra és 
a vallás. Az előadás végén mind a magyaror-
szági, mind pedig az egykor Berettyóújfaluból 
deportált zsidóságról méltó módon emlékeztek 
meg a jelenlévők. Sz.M.

Rendhagyó órák négy tételben. Molnár Judit 
nagyváradi tanár és közíró kötetének címe és 
mondanivalója adta az apropóját annak a kö-
zépiskolásoknak felajánlott témáknak magyar 
irodalomból és történelemből, melyek a köte-
lezőt is szórakozva művelődve, közérthetően 
és érdekesen közvetítették a felkért előadók 
segítségével. A rendhagyó órák a kisközösségi 
térré átalakított felnőtt kölcsönző részlegben 
természetesen nem jöhettek volna létre, ha 
nem partnerek a település középiskolái ebben a 
régi-új kezdeményezésben. Dr. Baranyai Nor-
bert, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és 
Kultúratudományi Tanszék egyetemi oktatója 
két alkalommal volt vendégünk, József Atti-
la Eszmélet c. versét és Babits Mihály Jónás 
könyve c. elbeszélő költeményét elemezte. A 
két rendhagyó történelemóra témája a Mátyás-
emlékévhez kapcsolódott. Nagy Zsigmond kö-
zépiskolai történelemtanár a „Korona regényes 
útját” követte nyomon, Pintér Zsolt történész 
pedig „Mátyás geopolitikáját” mutatta be. A 
szokatlan helyszín és a vendégtanár személyi-
sége, no meg a tananyagot is bővítő érdekessé-
gek figyelemfelkeltő erővel hatottak. (Termé-
szetesen itt felelni sem kellett senkinek.) 

Horváth Lajos

A Sinka István Városi Könyvtár a Mátyás-em-
lékév alkalmából hirdette meg az egykori erős, 
magyar középhatalmat felidéző történelmi és 
irodalmi, művelődéstörténeti, képzőművészeti, 
történeti, földrajzi áttekintést is adó internetes 
játékát. A beérkezett megfejtések között egy 
volt hibátlan.
A szoros mezőnyben megosztott harmadik he-
lyezést négyen értek el.
I. helyezett: Kadáné Papp Ilona. II. helyezett: 
Dr. Hudák Viktória. III. helyezett:  Vargáné 
Zsupos Mária, Varga-Zsupos Evelin, Szőllősi 
Vanessza, Kada Zoltán József
A díjátadón az oklevelek és emléklapok mel-
lett könyvjutalmak, valamint apró ajándékok 
találtak gazdára. A helyezetteknek és a többi 
résztvevőnek gratulálunk, köszönjük az elme-
mozgató játékon való szereplést. A rendezvény 
megvalósítását segítette a szakdolgozók mel-
lett tevékenykedő egyre kreatívabb kulturális 
közfoglalkoztatottak csapata. 

Lackó Györgyné

„Nádpálca nélkül” a 
városi könyvtárban

Internetes játék Mátyásról, 
a reneszánsz fejedelemről

A Holló László-díjas Milák Róbert fest-
ményeiből nyílt kiállítás a Mozi Galéri-
ában. A Capriccio címet viselő tárlat a 
festőművész több mint húsz alkotását 
mutatta be az érdeklődőknek.
Az április 10-ei megnyitót Erdei Sándor újság-
író szavai nyitották. Elmondta, a kiállító Milák 
Róbert képeinek tematikája hagyományos, al-
kotásait kontrasztos színhangulat jellemzi. Úgy 
fogalmazott: a festőművész nem mindennapi 
képességek birtokosa. Milák Róbert művei olaj-
festékkel készültek, tárlata több témát dolgozott 

fel. – Tájképeket előszeretettel festek, emellett 
csendéletek, bibliai témák is megtalálhatóak al-
kotásaim között. Mindig is szerettem a rajzot, 
ötödikes lehettem talán, amikor egy Andrea 
Mantegna képet ceruzával lerajzoltam – A ha-
lott Jézus címmel –, amire rajztanáraim is felfi-
gyeltek. Sokat másoltam hazai és külföldi mes-
terektől, oktatóim úgy gondolták, ezt muszáj 
lesz fejleszteni. Bízom benne, hogy a tájképeim 
örömérzetet keltenek az emberekben – mondta 
el a festőművész, aki szerint a tájképek örök ér-
vényű témák a festészetben.

Bényi Árpád egykori tanítványa, a nyíracsádi 
Milák Róbert nyugalmat és csendet érzékeltető 
realista képeiből álló tárlat május 3-ig volt meg-
tekinthető a Mozi Galériában. Sz.M.

Megnyílt Milák Róbert kiállítása

A holokauszt magyarországi áldozataira emlékeztek
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A Makk Kálmán Mozi műsora (május)
nap film címe dimenzió kezdés korhatár
3, 4, 5, 9 Lajkó-cigány az űrben 2D 16.00 
 Rampage - Tombolás 2D 18.00 
7, 8, 9 Foxtrott 2D 16.00  
 Ghostland -  A rettegés háza 2D 18.00 
10, 11, 12, 13 Három hegycsúcs 2D 16.00 
 Taxi 5 2D 18.00 
14, 15, 16 Mrs Hyde 2D 16.00 
 Hurrikán meló 2D 18.00 
17, 18, 19, 20 Férfikor 2D 16.00 
 Deadpool 2 3D 18.00 
21, 22, 23, 24, 25 Vad Balaton 2D 16.00 
21, 22, 23, 24 Szűzőrség 2D 18.00 
28, 29, 30 Lucky 2D 16.00 
 A parti állat 2D 18.00 
31. június 1, 2, 3 A fa alatt 2D 16.00 
 Solo – Egy Star  Wars története 3D 18.00 
4, 5, 6 Igaz történet alapján 2D 16.00 
 Hang nélkül 2D 18.00 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1442
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1442
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1437
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1437
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Jubileumi kiállítások:
• A Bihari Népművészeti Egyesület 2018-ban 
ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A 
hagyományokhoz híven több helyen is bemu-
tatkozunk kiállításokon, melynek címe: „Szü-
lőföldünk Biharország”.
2018. február 2-án Budapesten, a Hagyomá-
nyok Házában nyílt lehetőség 59 alkotó több 
mint 400 alkotásának bemutatására. A kiállí-
tást F. Tóth Mária, nyugalmazott minisztériu-
mi vezető főtanácsos nyitotta meg. A megnyi-
tón Balázs Amarilla népdalénekes működött 
közre.
Ezt követően 2018. április 6-án Kecskeméten, 
a Népi Iparművészeti Gyűjteményben mu-
tatkozhattunk be. Kriskóné Dávid Mária kö-
szöntötte az alkotókat, a nagyszámú vendéget, 
majd Kolozsvári István etnográfus, Berettyó-

újfalu város kulturális menedzsere idézte fel 
a Bihari Népművészeti Egyesülettel kapcsola-
tos emlékeit és nyitotta meg a kiállítást, amely 
április 28-ig volt látható. A rendezvényt a 
Bajnóca Népdalkör gyönyörű bihari dalai 
színesítették. A jubileumi rendezvénysorozat 
Berettyóújfaluban folytatódik októberben.

Pályázati rendezvények:
• A Hagyományok Háza, a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége, valamint a Nemzeti 
Művelődési Intézet Nonprofit Kft. tagok által 
létrehozott konzorcium, az EFOP_1.12.1-17-
2017-00022 azonosító számon nyilvántartott 
„Hálózatépítés az élő hagyományért – kö-
zösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítás 
a civil társadalom bevonásával a határon túl 
átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén ke-
resztül” című projektjének megvalósító part-

nerszervezete vagyunk. Ebben a nagyszabású 
projektben több programelem Berettyóújfalu-
ban valósul meg. Az első workshop április 12 
és 15-e között került megrendezésre a „Tex-
tilhímzés, szövés, viselet napjainkban” cím-
mel, ahol a kalotaszegi és a komádi hímzés-
motívumok viseleten való megjelenítésének 
feldolgozása volt a téma. Jó hangulatú, igazi 
műhelymunka volt a workshop, amelyet még 
a nyár folyamán folytatni szeretnének a bihari 
és hargitai résztvevők. Még három témában 
lesz hasonló workshop az év folyamán: a ko-
vácsok, a szalma, vessző és gyékényfonók, 
valamint a szövők, szűrösök fognak találkoz-
ni. A pályázat része egy erdélyi tanulmányi 
kirándulás április 29. és május 1. között 45 
résztvevő kutathatja a széki, torockói és mérai 
viseleteket, hímzéseket. A projekt 2020-ban 
fog záródni.

Újabb sikerünk az OKÉS versenyen: az idén már he-
tedik alkalommal került meghirdetésre az Országos 
Közétkeztetési Szakácsverseny. Az idei évben az in-
tézmény által üzemeltetett Diétás konyhán dolgozó 
Dézsi Ferenc szakács és Földesiné Dávid Ibolya sza-
kács méretteti meg magát ezen a jeles rendezvényen. 
Felkészülésüket, jelentkezésüket Kathóné Papp Éva 
élelmezésvezető segítette. Mindhármuk munkáját, 
energiáját köszönjük. Nagy örömmel számolok be 
róla, hogy a KÖSZI csapata bekerült az első 12 csa-
pat közé. A döntőre 2018. június 16-án kerül sor. 
A hiányzások jelzése, az étel elvitelének lehetősége: 
az étkezők létszámának pontos ismerete a nyers-
anyag-felhasználás optimális tervezésének, és a 
megfelelő adagszámú étel biztosításának elengedhe-
tetlen feltétele. Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt szü-
lőket, hogy fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési 
igény lemondása hiányzás esetén, valamint az étke-
zés igénylésének újraindítása is. Akik ingyenesen 
étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a hiányzást és a 
visszaérkezést is. Minden étkezőnek lehetősége van 
arra, hogy a távolmaradás teljes időszakában – iro-
dánk felé történő előzetes jelzés után – saját ételhor-
dóban elszállítsa az ételt (az ebédet és az uzsonnát). 
Az elvinni kívánt ételért 11.30 -12.00 között kell érte 
menni. Amennyiben eddig az időpontig nem kerül 
elszállításra az étel, az étkező gyermekek között ke-
rül kiosztásra.
A hiányzásokat, lemondást és az ételhordós elszállí-
tást a pontos elszámolás, az információvesztés elke-
rülése és a köznevelési intézmények tehermentesíté-
se érdekében központilag kezeljük, csak irodánkban 
lehet jelezni ezeket a következő lehetőségek egyi-
kén:

• a 06/30-368-4786-os vagy az 54/402-004-es te-
lefonszámon

• személyesen a Dózsa Gy. u. 17-19. sz. alatt ta-
lálható irodában

• e-mailben a lemondas.koszi@gmail.com e-mail 
címen

kell bejelenteni a gyermek neve, intézménye, osz-
tálya/csoportja és a lemondani kívánt napok megje-
lölésével, illetve a hiányzást követő étkezési igény 
kezdő napjának megadásával és annak közlésével, 
hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.
Fentiekről honlapunkon (www.kosziberettyo.hu) is 
tájékozódhatnak, ahol további információk (aktuális 
étlapok, hírek) is megtalálhatóak vagy kérdés esetén 
a fenti elérhetőségeken szívesen állunk rendelkezé-
sükre.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a Bihari Népművészeti Egyesület életéből

Hírek a KÖSZI-ből
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Berettyóújfaluban 1974 óta működik a Bi-
hari Múzeum, amely az egykori Bihar vár-
megyének gyűjti a néprajzi, helytörténeti, 
irodalomtörténeti, természetrajzi értékeit. 
Állandó kiállításainak témája ennek megfe-
lelően alakult, a múzeum korábbi épületé-
ben nyílt meg első állandó tárlata 1974-ben, 
majd 10 év múlva a következő – címét Sza-
bó Pál művétől kölcsönözve –, a Szülőföl-
dem, Biharország.
A Bihari Múzeum 2001-ben költözött a 

város szívébe, a csaknem másfél századot 
megélt községháza (majd kollégium, még 
később rendőrség) emeletére. 15 esztendeje, 
a város napján avatták fel legújabb állandó 
kiállításának első három termét: régészeti és 
két helytörténeti teremmel. A táj és az em-
ber – Herpálytól a faluvárosig című tárlat 
2004-ben vált egésszé: két néprajzi terem-
mel, irodalomtörténeti egységgel és a Bar-
csay-játékgyűjteménnyel.
A herpályi ásatások újkőkori leleteit bemu-
tató rész 2011-ben egy pályázat keretében 
látványában megújulhatott, a többi kiállí-
tási egység azonban még felújításra vár. A 
közel 150 éves egykori községháza épülete 
korszerűsítés előtt áll, a felújítási munkákat 
még ez évben elkezdik. A Bihari Múzeum 
kiállítótermei is XXI. századi formát kap-
nak, a látványában, eszközeiben is modern 
tárlat a tervek szerint már 2019 tavaszán 
megnyílik a nagyközönség előtt.
Már csak egy hónapig, június 15-ig láto-
gatható A táj és az ember állandó kiállítás, 
búcsúztatására, a „finisszázsra” a városnapi 
programok keretében családi múzeumi dél-
utánnal kerül sor május 26-án, szombaton 
14 és 17 óra között. Ha ekkor látogatnak el 
a Bihari Múzeumba, nem csak a tárgyakkal 
találkozhatnak, hanem egykori használóik-
kal is. „Személyesen” mesél ekkor többek 
között a Sárrét vízvilágáról a pákász, az 
egykori női munkákról egy furtai gazdasz-
szony, a két világháború közötti Berettyóúj-
faluról Tardy Gyuri bácsi.

Egy kép – egy történet

Képünkön: A táj és az ember – Herpálytól 
a faluvárosig c. kiállítás megnyitója 2003. 
május 23-án. Szathmári Ibolya megyei 
múzeumigazgató avató beszédét tartja. 
Háttérben a herpályi neolit ház rekonst-
rukciója. További képek a Bihari Mú-
zeum korábbi kiállításairól is: http://
berettyoujfalu.topoteka.hu/

7. 14.00 hímző-kör
8. 14.00 szövő-kör
12. 9-11.00 családi kézműves foglalkozás
14. 14.00 hímző-kör
15., 22. 14.00 szövő-kör
24-27. fémműves workshop
26. város napi sokadalom
28. 14.00 hímző-kör
29. 14.00 szövő-kör

Június 4. 14.00 hímző-kör
5. 14.00 szövő-kör
9. 9-11.00 családi kézműves foglalkozás

A hímző-szövő körbe újonnan jelentkezők 
előzetesen egyeztessenek az Alkotóházzal!

Május hónapban Kiss Barna késkészítő, 
fegyverkovács kiállítása megtekinthető az 
Alkotóházban munkanapokon 9-16 óráig.

Az Egyesület május és június havi programjai
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Május 20. (vasárnap)
  8.00  Berettyó Kupa – 2018
 Muzeális-elöltöltő fegyveres lövészverseny és a Bihari Lövész-

klub nyílt napja. Helyszín: Tardy-szik, Lőtér

Május 23. (szerda)
  8.00  Könyvtártúra 4–6. osztályosoknak Báthory Gábor elrejtett adomány-

levelének felkutatására. Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár
  9.30  Báthory Gábor szobrának koszorúzása. Helyszín: Vörösmarty tér
10.00  Ünnepi képviselő-testületi ülés
 Köszöntőt mond: - Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

  - Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

 Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgármester

 A városi kitüntetések átadása. 
 Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház
13.00 Városnapi futóverseny. Helyszín: Szent István tér

Május 25. (péntek)
  9.00 Szeretethíd – a Kárpát-medencei református önkéntes nap meg-

nyitása. Helyszín: református templom

Elszármazottak találkozója – május 25.
Kedves Berettyóújfaluból elszármazottak!
Szeretnénk arra invitálni, hogy az idei városnapunk előestéjét töltsük 
itthon, együtt. Május 25-én, pénteken délután hazavárunk minden el-
származott polgárt. Szeretnénk megmutatni a mai Berettyóújfalut, ízelí-
tőt adni a mindennapokból, eredményeinkből és a jövőnk terveiből, hisz 
Berettyóújfalu mindannyiunk városa.
Tervezett programunk:
14.30 Nemes Sándor fafaragó kiállításának megnyitója a Bihar Vár-

megye Képgalériában. Megnyitja: Kolozsvári István etnográfus, 
közreműködik a Bajnóca népdalkör.

16.00 Találkozó a Nadányi Zoltán Művelődési Ház színháztermében 
 Köszöntőt mond Muraközi István, Berettyóújfalu polgármes-

tere. „Biharországból jöttem…” – bemutatkozik Varga Ferenc 
grafikus művész. A Bajnóca Néptánc Egyesület néptáncosai és 
népdal énekeseinek műsora.

18.00 Karácsony Sándor Berettyóújfaluról készült filmjének levetítése 
a Makk Kálmán Moziban

19.00 Vacsora a Micskei Majorban. Muzsikál a Bakator zenekar.
 Részvételi szándékát kérjük, jelezze az 54/402-014-es telefon-

számon, a Nadányi Zoltán Művelődési Házban vagy az nzmh.
ujfalu@gmail.com email címen.

Gyereknap és város napja a Szent István téren – május 26.
  9.00 - a Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász és 
    Haditornász Egyesület nehéz- és könnyűvértes vívótornája
 - a Bihari Népművészeti Egyesület gyermekjátszói, aszfaltrajz 
    verseny, arcfestés, csillámtetoválás
 - reggeli torna, mesetáncház, ingyenes ugrálóvár
10.00 Liliput Bábszínház műsora
10.45 Rajzversenyek eredményhirdetése
11.00 Imi bácsi és barátai – Hevesi Imre gyermekkoncertje
14.00-17.00  Finisszázs – búcsúzik a Bihari Múzeum 15 éves állandó 

kiállítása családi múzeumi délután keretében
16.30 A Bihar citerazenekar Bihari dalcsokra katonadalokból és sze-

relmes dalokból
17.00 Debreczeni Dósa Gyalogos Bandérium bemutatója
18.00 Reneszánsz muzsika – reneszánsz jelmezben
19.00 Gajer Bálint koncert
20.00 Hooligans koncert

Mesterségbemutató és gyermekjátszó a Bihari Népművészeti Egyesület 
tagjaival, vidámpark, látványkonyha-, grill sátor, büfé, vásári forgatag.

VÁrosnapi  Programok

9HIRDETÉS
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Városunkban idén is színes, egész na-
pos ünnepi programsorozattal várták a 
majálisozni vágyókat. A BUSE pályán 
labdarúgó tornával, koncertekkel, fő-
zőversennyel és sztárfellépőkkel hango-
lódhattunk a munka ünnepére. A nyári 
hangulat idén sem maradhatott el, a 
kulturális programok mellett több ver-
senyen is lehetett indulni. 
A kispályás futballtornára amatőr csapatok je-
lentkezését várták, a győztes végül a Máté Blue 
csapat lett. Idén is volt süti sütő verseny és főző-
verseny is. Utóbbira azokat várták, akik szívesen 
vállalkoztak népi ételek készítésére. Több csapat 
is versenyzett a győzelemért. Az elkészített kü-
lönlegességeket háromtagú zsűri értékelte. A Má-
jus Fakanál Főzőverseny győztese ebben az év-
ben a berettyóújfalui Méhész Egyesület kameruni 
birkapörköltje lett. Amíg a főző- és a fociverseny 

zajlott, a színpadon helyi csoportok műsorai kö-
vették egymást. Műsorral kedveskedett a közön-
ségnek a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvózenekar, 
Szűcs Judit, az Igazgyöngy Alapítvány hastánc 
csoportjai, a Rengő Néptánc Egyesület, valamint 
a Diószegi Kis István Református Általános Is-
kola tánccsoportjai. A Berettyóparti Nyugdíjas 
Egyesület Hagyományőrző Népdalköre is részt 
vett a műsorok sokaságában. A hangulatot tovább 
fokozta színes produkciókkal a Piruett Táncstú-
dió és a Bajnóca Néptánc Egyesület. 
A nap közepéhez érkezve „Jó ebédhez szólt a 
nóta”. Ifj. Miczura Károly és zenekara zenélt, 
valamint közreműködött Szabó Eszter és Drá-
gán Lajos nótaénekes. A jó hangulatú nótaszó 
után a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 
Senior tánccsoportja következett. 
A folytatásban a több mint két-
száz éve alakult és közel harminc 
tagból álló nagycirkusz, a Circo 
Grande Colosseum szórakoztatta 
a közönséget. A Transzilvániából 
érkező társulat márciusban már 
járt városunkban, a majálison a 
cirkusz artistái léptek színpadra. 
A délután egyik kísérőprogramja-
ként Kádár Ferkó fotószínházánál 
bújhattak korabeli öltözetekbe és 
fényképezkedhettek az érdeklő-
dők. Kádár vitéz leszármazottja 

11 éve járja fotószínházával a világot, hogy csa-
ládjával együtt örömet szerezzenek az emberek-
nek. A nagycirkusz artistáinak előadása után gó-
lyalábasok lepték el a BUSE pályát. A Langaléta 
Garabonciások világraszóló és egyedülálló pro-
dukcióval érkeztek, interaktív módon játszottak 
együtt a közönséggel.
Az idei majálist három koncert is színesítette. 
Elsőként az X-Faktor 2012-es győztese, Oláh 
Gergő lépett színpadra. Ezt követően a berety-
tyóújfalui születésű, a Megasztár 2005-2006-os 
szériájában résztvevő Warga Pisti énekelt. Záró 
produkcióként a Komádiból érkező NeXt Day 
zenekar foglalta el a színpadot. A vidám, pozitív, 
humoros pop-punk együttes közel egy órán ke-
resztül szórakoztatta a közönséget.

Majális színes programokkal
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Május 10. 10.00 Áldozócsütörtök, a 
Mennybemenetel ünnepe, Istentisztelet a 
templomban
Május 15. 14.00 Pünkösdi Istentisztelet a 
Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyüle-
kezet szolgálatával
Május 15., 17. és 18. 16.00 Bűnbánati al-
kalmak a Wesselényi utcai imaházban, 17 
órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben
Május 16. 16.30 Pünkösdi Evangélizáció 
a Diószegi Kis István Református Általá-
nos Iskola ebédlő feletti közösségi termé-
ben. Igét hirdet Dr. Kustár Zoltán, a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetem 
rektora. 
Május 19. 15.00 Konfirmációi ünnepi 
Istentisztelet a templomban, konfirmandus 
testvéreink hitvallás és fogadalomtétele
Május 20. (Pünkösd vasárnap) 9.00 Úrva-
csorás Istentisztelet az imaházban, 10.30-
kor a templomban (konfirmált testvéreink 
első úrvacsora vétele). 14 órakor úrvacso-
rás Istentisztelet a Fényes Házban a gyüle-
kezet szolgálatával. 15 órakor Istentisztelet 
az imaházban.
Május 21. (Pünkösd hétfő) 9.00 Istentisz-
telet az imaházban, 10 órakor a templom-
ban
Május 25. Szeretethíd Kárpát-medencei 
Református Önkéntes Nap
Gyülekezés és regisztráció 8.30-tól a re-
formátus templomban, megnyitó 9 órakor 
(szolgálatok a Fényes Házban és a Mátyás 
utcai otthonban; virágültetés; plakátok eltá-
volítása; szemétszedés; a Bajcsy Zsilinsz-
ky, a Bessenyei és a József Attila lakótele-
pek, valamint iskolák környékének rendbe 
tétele, stb.), 11 órakor szeretetvendégség a 
Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti teremben 
a résztvevők számára.
Június 2. 10.00 Presbiterképzés a 
berettyószentmártoni református templom-
ban.

A Berettyóújfalui Református Egy-
házközség májusi-pünkösdi hírei

Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | Telefon: +36 52/500-330, +36 30/570-74-01,  
E-mail cím: info@tamogatotthitel.hu

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Futamidő: 

10 
év

max.
Hitelösszeg:

2x10 
millió Forint

Az autócsodákat több mint 
húsz kategóriában díjazták.
- Ez a rendezvény egy nyolcfős 
csapat munkájának köszönhető, 
az utolsó egy hónapban sikerült 
összehozni ebben a formában. 
Legfőképpen arra fókuszáltunk, 
teljesen egyedi építésű autók 
jelenjenek meg a rendezvényen 
– mondta Bukta Enikő szervező. 

Négykerekűek
dübörögtek a főtéren

hirdetés

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1452
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Születés
2018. április
  5. Jakus Kincső (Jakus Zoltán Sándor – Kulcsár Angéla Lenke)

15. Rácz Zoltán (Rácz Zoltán – Bondár Tímea)

19. Nagy Imre (Nagy Imre – Szabó Katalin)

23. Gál Maja (Gál Zoltán – Barta Szilvia)

Házasságkötés
2018. április
28.  Egervári Attila Roland – Birizdó Judit
28.  Török Péter – Nagy Andrea Ilona
28.  Nyujtó László Attila – Lakatos Jenifer

Elhunytak
2018. március
22.  Dombovári László (1969.)

23.  Füredi Antalné (Szilágyi Edit) (1959.)

24.  Kovács Jánosné (Mezei Mária) (1943.)

26.  Hodosi Antal (1932.)

28.  Szász Bertalan László (1947.)

28.  Jakab Géza (1959.)
2018. április
2. Árvai Ferenc (1951.)

4. Pikó Gergely Pálné (Varga Juliánna) (1956.)

7. Ujhelyi Zoltán (1952.)

7. Kiss Attila Lászlóné (Tóth Etelka) (1945.)

7. Török Mihályné (Kolozsi Zsuzsánna) (1933.)

8. Nagy Sándorné (Csarkó Irén) (1939.)

8. Balog Istvánné (Nagy Piroska) (1929.)

9. Vincze Béla (1952.)

11.  Gál Kálmánné (Szabó Ilona) (1935.)

12.  Mező Gábor (1961.)

13.  Nagy Vilmos Ignácné (Szokolai Margit Piroska) (1928.)

14.  Oláh Jánosné (Fekete Ibolya) (1950.)

15.  Rácz Jánosné (Vig Juliánna) (1927.)

15.  Tar Zoltán (1942.)

18.  Erdős Imre (1940.)

19.  Bagossy Sándor Károly (1928.)

22.  Béres Sándorné (Seres Margit Edit) (1935.)

23.  Ádám Istvánné (Váradi Juliánna) (1933.)

24.  Zsiros György (1948.)

24.  Dudás Attila (1962.)

Anyakönyvi hírek
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PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Gyimesiné Behina Éva festőművész Ker-
tem virágai című kiállítása a Bihar Vármegye 
Képgalériában. Megtekinthető május 16-ig.
Mozi Galéria
május 22. 15.00
Bihari Csaba: Mesék Biharországból 
című mesekönyvének bemutatója és Rácz 
Anikó – a mesekönyvhöz készített – illusztrá-
cióiból rendezett kiállítás megnyitója. A ren-
dezvényt megnyitja: Kocsis Csaba népmű-
velő. Bemutatkozik a nagyváradi Europrint 
Könyvkiadó és Nyomda. Közreműködik: 
Balázs Amarilla és a Kacor Citeraegyüttes. 
A kiállítás megtekinthető június 25-ig.

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
Június 30. 20.00
Ír és skót tradicionális dallamok, balladák, 
kocsmadalok a M.É.Z. együttes előadásában
Július 7. 20.00
Bihari virtuózok: Miczura Erik Denton 
hegedű és Papp Balázs ének. Közreműkö-
dik: Bogáti Bokor Orsolya hegedűművész és 
Kozma Dávid zongoraművész.
Július 21. 20.00
Bor és a lányka – Petőfi, Balassi, Csokonai, 
Gárdonyi bordalai sajátos hangszerelésben – 
Szarka Gyula és zenekara előadásában
Július 28. 20.00
St. Martin 25 éves jubileumi koncertje
A belépés díjtalan. Helyszín: Nadányi Zol-
tán Művelődési Ház udvara.

ZENÉS NYÁRI SZÍNHÁZ
Augusztus 5. 20.00 (esőnap: hétfő)
Anconai szerelmesek című zenés komédia 
a Veres1 Színház előadásában. Az olasz 
vásári komédiák legjobb hagyományai ha-
gyományos magyar humorral és a hetvenes 
évek legismertebb olasz slágereivel. Belépő-
díj: 3.500 Ft. Helyszín: Makk Kálmán Mozi 
udvara (Berettyóújfalu, Szent István tér 5.).

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Május 9. 14.00 A Berettyóparti Nyugdíja-
sok Egyesületének anyák napi ünnepsége

Május 15. 16.30 ÉDES Egyesület egyesü-
leti napja
Május 25. 10.00 ILCO klub 25 éves ünnepi 
rendezvénye
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének pró-
bája. 
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs 
duó próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccso-
port próbája, 16 órától a papírfonó kör kéz-
műves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub fog-
lalkozás.
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőr-
ző torna az Erdélyi Gábor teremben.

Bihari Múzeum
Időszaki kiállítás:
„Félezer év térképei” – Régi térképek, 
régi útikönyvek című kiállítás. Válogatás a 
Magyar Ferences Rendtartomány, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye és Tirts Tamás ma-
gángyűjteményéből.
A kiállítás ingyenesen látogatható: május 
31-ig, hétköznapokon 8–16 óráig és két 
szombati napon: május 19., 26. 10–16 órá-
ig. Május hónapban a korosztályoknak meg-
felelő múzeumpedagógiai foglalkozás igé-
nyelhető díjtalanul. Érdeklődni Korompainé 
Mocsnik Marianna múzeumpedagógusnál: 
30/228-1634.
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, 
hogy előreláthatólag június 15-től a 
Bihari Múzeum állandó kiállítása be-
zár. A felújítási munkálatok idején a mú-
zeum munkatársai kihelyezett múzeumi 
foglalkozásokat vállalnak a táborokban és 
az új tanévben az iskolákban, óvodákban 
is. Érdeklődni a szokásos telefonszámokon: 
54/402-390, 30/915-0419 és e-mailben: bi-
hari.muzeum@gmail.com.

Szeretne személyesen találkozni Tardy 
Gyuri bácsival, Nyíri István országgyű-
lési képviselővel, Nadányi Zoltán fele-
ségével, egy szerzetessel, egy pákásszal 
és egy furtai gazdasszonnyal?
Ha igen, várjuk szeretettel május 26-án, a 
város napi programon 14 és 17 óra között a 
FINISSZÁZS interaktív kiállításbúcsúztató 
és családi délután a Bihari Múzeumban című 
programunkra. Ne hagyja ki az utolsó alkal-
mak egyikét, hogy megtekintse a megújulás 
előtt álló, egyetlen délutánra életre kelő ál-
landó kiállításunkat!

Május 23. 8 óra Könyvtártúra – Báthory Gá-
bor elrejtett adománylevelének felkutatására. 
Helyszín: gyermekkönyvtár. 4-6. osztályos 
diákokat várunk, iskolánként 24 főt.
Május 25. 14 óra A sokoldalú Mátyás vetél-
kedő szóbeli fordulója (3-4. és 5-6. o.)
Május 26. 9 és 13 óra között szeretettel várjuk 
a kisgyermekes családokat a gyermeknapon a 
könyvtár standján a Makk Kálmán Mozi előtt.
A 89. ünnepi könyvhét és 17. gyermek-
könyvnapok idei vendége:
Június 4. 16 óra Gerlóczy Márton író. Az író-
val beszélget Uri Dénes Márton PhD. hallga-
tó, helyszín: felnőtt kölcsönző.

Június 5. 14 óra Kiss Attila író. Az íróval 
beszélget Lackó Györgyné könyvtárvezető, 
helyszín: gyermekkönyvtár.
Minden szerdán 16-18 óráig és minden 
szombaton 9-12.30-ig sakk szakkör az olva-
sóteremben. Szívesen látjuk az új jelentkező-
ket, bővebb felvilágosítás: 06-20/775-8318.
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy előreláthatólag június 15-től a 
városi könyvtár bezár (Kálvin tér 1.). A 
felújítási munkálatok idején a Rendezvény-
házban (Szent István tér 11.) biztosítjuk a fo-
lyóirat-kölcsönzést, valamint a könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségét. Nyitvatartás: kedd, 
szerda, péntek: 8-12 és 13-16 óra, csütörtök: 
10-12 és 13-18 óra, szombat (májustól szept-
ember végéig): 9-13 óra.
Júliusban és augusztusban a strandkönyvtár-

ban a szórakoztató irodalom válogatva hozzá-
férhető lesz.
Módosul a Fiókkönyvtár (Puskin utca 44.) és 
az Információs Központ (NET-Kuckó, Pus-
kin utca 48.) nyitvatartása is: kedd: 10-12 és 
13-18 óra, szerda, csütörtök, péntek: 9-12 és 
13-17 óra, Az Információs Központ szombati 
nyitvatartási ideje nem változik: 9-12 óra.
A nyitás időpontjáról, az esetleges változások-
ról elérhetőségeinken és a helyi médiában idő-
ben tájékoztatást nyújtunk.
Elérhetőségeink:
email: www.sinkakonyvtar.wordpress.com, 
sinkakonyvtar@gmail.com,
telefon: 06-30/580-3156 (könyvtárvezető), 
06-30/716-4243 (olvasószolgálat), 
06-30/845-1068 (Fiókkönyvtár), 54/401-056 
(Információs Központ – NET-Kuckó).

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Sinka István Városi Könyvtár



2018. május12 HIRDETÉS

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. 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. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást 
is tartalmazó Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. 
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!
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