Hajdúszoboszlói lány
lett a Liget Szépe

Becsengettek – megkezdődött a tanév
7

Hastánc bemutató, aqua
zumba, gyermekműso
rok, sztárvendégek vár
ták és szórakoztatták az
idei Liget Szépe vendé
geit Berettyóújfaluban, a
Bihar Termálligetben au
gusztus 12-én.
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Indulhat a közvilágítási 3
rendszer korszerűsítése

Birtokba vették az új óvodát

4

Indulhat a közvilágítási rendszer kor
szerűsítése és bővítése, új zöld pihe
nőpont létesül, ingatlaneladás az új
református óvoda épülete számára,
közbeszerzési eljárás eredménye út és
kerékpárút építése tárgyában. Dönté
sek az augusztus 30-i testületi ülésen.

Koncertek és folk
kavalkád a főtéren

Újra alkotótábor
a városban

15
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Augusztus 21-én ünnepélyes keretek között adták át a város legújabb
intézményét, a Radnóti utcai Székhely Óvodát.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Rendkívüli testületi ülés augusztus elején
Öt napirend megtárgyalása várt a
képviselő-testület tagjaira az augusztus 2-án megtartott rendkívüli ülésen.
A fürdőfejlesztéshez szükséges hitelfelvételhez kapcsolódóan két napirend is volt a
képviselők előtt. Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásit a következő három évre vonatkozóan egy táblázat foglalta össze, mely a
kölcsön törlesztőrészletét, illetve annak kamatait évenkénti bontásban mutatta be. A képviselők megkapták a Herpály-Team Kft. nyilatkozatát is, mely egy kötelezettségvállalás az
évenként felmerülő adóság szolgálatra vonatkozóan. Muraközi István az ülésen elmondta, a
Herpály-Team Kft. vagyonkezelésébe kerülne
a teljes épület a gyógyászati részleggel együtt,
így bérleti szerződést velük köt a Gróf Tisza
István Kórház. Ezt valamennyi fél elfogadta.
Az előterjesztésben az is szerepelt, hogy az
önkormányzat összes fizetési kötelezettsége a
futamidő végéig egyik évben sem haladhatja

meg saját bevételeinek 50%-át. A jelenlévő
képviselők mindkét előterjesztéshez tartozó
határozati javaslatot támogatták.
A városháza épületének energetikai korszerűsítésére elnyert 150 millió forint költségű projekt támogatásának mértéke csökkent a közreműködő szervezet által a szerződés aláírását
követően megküldött energetikai segédtábla
alapján. Így a projekt belső arányainak megtartásához szükséges 1 millió forint önerő, valamint műszaki tartalom csökkentés nélkül 18
millió forint megtakarítása. Jelenleg ennek a
megoldásán dolgoznak a városfejlesztési osztályon – mondta Demény Zsolt. Muraközi István
hozzátette, ez a lehetőség kedvezőbb, mintha
önerőként pótolva a hiányzó összeget kiírásra
került volna a kivitelezésről szóló közbeszerzés. A jelenlévők a szavazáskor támogatták a
pályázat költségvetésének módosítását.
A Csónakázó tóval szomszédos, egykor kertészetként funkcionáló Népliget utcai ingatlanokat versenytárgyalás útján, köznevelési intézmény létesítése céljából hirdette meg eladásra

az önkormányzat. Ez eredményesen zárult, a
területek megvételére a Tiszántúli Református
Egyházkerület jogosult. A most a képviselők
előtt lévő előterjesztés arról szólt, hogy az ingatlanokon tervezett óvodaépítés megvalósíthatósága érdekében az érintett építési övezetre
vonatkozó településszerkezeti tervet, valamint
a szabályozási előírásokat felülvizsgálni, szükség szerint módosítani kell. A képviselők a
megtárgyalást követően négy igen és négy
tartózkodás mellett nem támogatták az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Szántai László a szavazás előtt úgy fogalmazott, a
fürdőfejlesztés koncepciója és az óvodaépítés
egymásra ellentétes hatást gyakorol.
Az ülés végén Nagy Istvánné köszönetét fejezte ki a korábban írásban kért és az üzemeltető
által a Csendes Temetőben elvégzett kisebb
fejlesztésekért. Szabó Katalin egy lakossági
felvetést tolmácsolt a testület felé, mely szerint
a Bessenyei lakótelepen, a Dobó utca sarkán
lévő üres területet parkolóként lehetne hasznosítani.
K.Zs.

Megújul a Madarász A babaköszöntő csomag fogadtatása
utcai játszótér
Berettyóújfaluban
A Morotva Egyesület 2004-ben a Morotva liget
beépítésekor a területen lévő fém játékokból
álló játszótér helyett a Madarász utcán egy új
fa játszóteret alakított ki.
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján
négy évenként a játszótereinket erre szakosodott szervezettel felül kell vizsgáltatni. Az
előírások betartását a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
rendszeresen ellenőrzi és hiányosságok esetén
bírságot szab ki.
A 2018-ban megtartott vizsgálat során megállapították, hogy a Madarász utcai játszótéren a
fából készült játékelemek, eszközök elavultak,
tönkrementek, balesetveszélyesek, egy játszóeszköz sem felel meg a szabványban előírtaknak.
A jegyzőkönyv és a játszótéri eszközök vizsgálata során megállapítható, hogy a játszótér
szabvány szerinti megfelelőségi felújítása gazdaságtalan, az összes eszközt el kell bontani.
Az előzőekben foglaltak alapján a balesetek és
a bírságolás megelőzése érdekében az önkormányzat a jelenlegi játszóteret elbontatja.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 167/2018. /
VI.28./ határozatával úgy
döntött, a jelenlegi játékok
elbontását követően az önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére a területre
új játszótéri eszközöket telepít.
Városfejlesztési Iroda

Az önkormányzat
örömmel
számol be arról,
hogy a 2018.
februári döntés
alapján, az idén
született babák
részére biztosított „babaköszöntő csomag”
fogadtatása az
érintett családoknál nagyon
pozitív.
Az új támogatásnál
eleinte
felmerült nehézségek miatt voltak időbeli csúszások, mire rendeltetési helyére jutott a csomag, de ma már gördülékeny az
együttműködés a védőnők, a csomagot össze-

állító kereskedő és az önkormányzat között.
Eddig 63, ténylegesen Berettyóújfaluban élő
család újszülöttjéről kaptunk értesítést a védőnőktől és a legfrissebbek kivételével a csomagok már el is jutottak a családokhoz. Öröm
számunkra, hogy sok olyan családdal találkozunk a csomag átadása során, ahol az új jövevény már második vagy harmadik gyermek a
családban.
A védőnők és az érintettek visszajelzései alapján a harmincezer forint értékű csomag sok
hasznos és jó minőségű babaruházatból és
babaápolási cikkből áll, melyet már várnak és
örömmel fogadnak.
Reméljük, egyre több babaköszöntő csomagra
lesz szükség a jövőben a városban, és hogy az
itt élő fiatal családok gyermekvállalásához az
önkormányzat is hozzájárulhat ezzel a kis figyelmességgel.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Igényelhető a téli rezsicsökkentés!
A Kormány július végén határozattal intézkedett azoknak a háztartásoknak a téli rezsicsökkentéséről, amelyek nem rendelkeznek
földgázszolgáltatói, illetve távhőszolgáltatói
szerződéssel, azaz eddig még nem kapták meg
a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentési támogatást.
A háztartások a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, erre rendszeresített nyomtatványon igényelhetik a támogatást, melyben
nyilatkoznak arról, milyen formában kívánják
azt igénybe venni (tűzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett).
Fontos tudnivaló, hogy egy lakcímről csak egy
igénylést lehet benyújtani, mivel háztartás alatt
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett la-

kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők közösségét kell érteni. Ugyanazon címről
utóbb érkező igénylések befogadására nincs lehetőség, azt vissza kell küldeni az igénylőnek.
Az igényeket 2018. október 15-ig lehet benyújtani, melyet az önkormányzat összesít és továbbít az Államkincstáron át a Belügyminisztériumba. Az önkormányzat az állami támogatás
megérkezése után kezdi el a támogatásról szóló
igazolások kiállítását, egyidejűleg azok beváltási helyéről is tájékoztatjuk a jogosultakat.
Számításaink szerint az igazolások kiállítására
legkorábban november, december hónapban
fog sor kerülni, ezért ügyfeleink megértését,
türelmét kérjük.
Polgármesteri Hivatal
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Indulhat a közvilágítási rendszer
korszerűsítése - üléseztek a képviselők -

második ütemében Bónácz János képviselő a
berettyószentmártoni városrészen található temetőn belüli területet javasolta helyszínként. Itt
a tervek szerint négy pad, hulladéktároló edény
kihelyezése, továbbá cserjék és fák ültetése törIndulhat a közvilágítási rendszer nel fogadták el a határozati javaslatokat.
ténne meg.
korszerűsítése és bővítése, új zöld pi- A közvilágítási rendszer korszerűsítése és bőví- Döntés született arról is, hogy a város a Nagyvolt a célja annak a közbeszerzési eljárás- családosok Országos Egyesülete által meghenőpont létesül, ingatlaneladás az új tése
nak, melyet még a június végi testületi ülésen hirdetett „Családbarát Önkormányzat” díj elreformátus óvoda épülete számára, hagytak jóvá a képviselők. A most napirenden nyerésére pályázatot nyújt be. A díjakat olyan
közbeszerzési eljárás eredménye út és lévő előterjesztés szerint az öt meghívott vál- településeknek adományozza a szervezet, amekerékpárút építése tárgyában. Dönté- lalkozás közül csak a berettyóújfalui székhelyű lyek koncepcióikkal, intézkedéseikkel a csalásek az augusztus 30-i testületi ülésen. Mezei-Vill Kft. nyújtott be pályázatot. Mezei dos közösségeket erősítik.
József kiegészítésében azt mondta, a jelenleg
A napirendek tárgyalása az elmúlt időszakról üzemelő hálózatok régen készültek és egyes Nem támogatták a képviselők egy vállalkozás
szóló polgármesteri jelentéssel kezdődött. Ezt elemei már elavultak, sok karbantartást igényel- vételi szándékához kapcsolódó versenytárkiegészítve Muraközi István felhívta a figyel- nek. A mai korban a korszerűsítés mellett fontos gyalás kiírását, mely a Bajcsy-Zsilinszky utcai
met arra, hogy a kormány július végi határozata szempont, hogy a megtakarítás a lehető legna- sportpályára vonatkozott, ezt jelenleg parkolószerint már igényelhető a téli rezsicsökkentés gyobb legyen. A Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, ként használja a város.
azok számára, akik eddig még nem kapták meg a Mezei-Vill által kifejlesztett lámpatestek erre Ingatlan vásárlás is volt az előterjesztések között. A testület hozzájárult, hogy egy Akácos uta támogatást.
alkalmasak és hatékonyan megold- cai építményre és telekre licitálhasson az önkorDöntés született arról, hogy két, a Tiszántúli Refor- ják a közvilágítás fejlesztését. Mint
mányzat, természetesen felső határt megadva.
a Csónakázó tóval szomszédos, mátus Egyházkerüegykor kertészetként funkcionáló let vásárolja meg a mondta, Magyarországon már 30, Megtörtént a „Zöld város kialakítása BerettyóNépliget utcai ingatlant értékesít az területet, ahol egy új Horvátországban és Romániában újfaluban” című projekt útépítési és a TOP-os
önkormányzat, illetve az ehhez kap- óvodát kíván építeni. pedig 25 településen üzemelnek ter- pályázati rendszerben megvalósuló „Kerékpármékeik, 0,5 % alatti meghibásodás- út fejlesztése Berettyóújfaluban” elnevezésű
csolódó építési övezetre vonatkozó
sal.
–
Jó
érzés
az, ha itt élőknek adunk munkát projekt kerékpárút építési munkáira vonatkozó
településszerkezeti tervet, valamint a szabályozási előírásokat felülvizsgálja és módosítja. A és büszkeséggel tölt el, ha itt Berettyóújfaluban nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megversenytárgyalás eredményeként nettó 60 millió készítjük el a közvilágítás korszerűsítését – zár- állapítása is. A két pályázóból egy nyújtott be
forintért a Tiszántúli Református Egyházkerület ta gondolatait Mezei József. A napirend név sze- érvényes ajánlatot. A képviselők ugyancsak név
vásárolja meg a területet, ahol egy új óvodát kí- rinti szavazással zárult, valamennyi képviselő szerinti szavazáson valamennyien támogatták a
ván építeni. Hegymegi Enikő, a Szivárvány Re- támogatta, hogy a Mezei-Vill Kft-vel kössön Berettyó-Útép Kft. nyertesként való kihirdetését.
formátus Óvoda vezetője az intézmény 22 éves szerződést az önkormányzat.
múltjáról szólt. Elmondta, 1997-ben a Bocskai A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felszó- Kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a tesutca elejéről új helyre, az akkori bölcsőde épüle- lításának eleget téve a helyi közterület-haszná- tület – a beruházó képviselőjének kérésére – a
tébe költözött az óvoda, egy másik hasonló ne- latról szóló rendeletét felülvizsgálta az önkor- büntetés-végrehajtási egészségügyi központ létesítményeinek elhelyezésére szolvelési intézmény szomszédságába, két év múlva mányzat. Néhány pontosítás mellett
A mai korban a kor- gáló, korábbi határozattal az állam
pedig két csoportra szűkült a létszám. Az akkori most már ebbe a rendeletbe kerültek szerűsítés
mellett fonvezetés munkájának köszönhetőn a fenntartást beépítésre a közterület-használati tos szempont, hogy a részére átadott ingatlanokat. Ez az
átvette a Tiszántúli Református Egyházkerület. díjak is. Szántai László a napirend megtakarítás a lehető építési telek kialakítása folyamán
az államigazgatási eljárások határHegymegi Enikő úgy fogalmazott, azóta három kapcsán azt mondta, fontos a ren- legnagyobb legyen.
idejét csökkenti, tárgyalásos eljácsoportossá nőtt az óvoda, megtalálta a városban deletekben foglaltak betartatása is,
a stabilitását, az utóbbi két évben pedig a békéjét melyre véleménye szerint a jelenlegi apparátus rás lefolytatását lehetővé téve. Muraközi István
is az óvodák közötti viszonyban. Ezzel a döntés- nem elegendő. A képviselő ennek megoldását megjegyezte, korábban is hoztak hasonló döntést a képviselők. Ez természetesen nem érinti
sel és a szabályozási terv módosításával nyílik közterület-felügyelet létrehozásában látja.
lehetőség egy olyan óvoda megépítésére, mely Egy korábbi döntés alapján lehetőség van évente a partnerségi egyeztetéseket, lakossági fórumoa gyermekek számára megfelelő lesz nevelési, két zöld pihenőpont létesítésére. Az előző évek- kat és a képviselő-testület döntési jogkörét sem
közlekedési, parkolási, biztonsági szempontból ben a Berettyó parton, a Táncsics téren, Csillag korlátozza. Az előterjesztést végül négy tartózegyaránt – tette hozzá az óvodavezető. A képvi- utcán, Báthori utcán, illetve a BUSE pályánál kodás és hat igen szavazat mellett fogadták el a
selők végül két tartózkodás mellett nyolc igen- alakítottak ki zöld pihenőpontokat. Az idei év képviselők.
K.Zs.

Gyárlátogatás és esti próba a döntés előtt
Még június végén döntöttek a képviselő-testület tagjai a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése tárgyában kiírandó közbeszerzés megindításáról.
Egy korábban készült tanulmányterv szerint
– melyet egy átfogó felmérés előzött meg a település közvilágítási hálózatáról – energiatakarékosság szempontjából elavult a jelenlegi rendszer. A kiírás alapján ezeket LED technológiával
üzemelő lámpatestekre kell cserélni. Az ajánlattételi felhívásban rögzítésre kerültek a pontos
műszaki követelményeknek megfelelő adatok,
és a finanszírozás feltételei is. E szerint az új
technológiának köszönhetően a költségmegtakarítás lehetővé teszi a beruházás finanszírozását és önkormányzati önerő nélkül, bérleti díjként 12 éves futamidő alatt kerülne megfizetésre
a beruházás összege a pályázó részére. A 2797
lámpatest cseréje mellett a közvilágítási hálózat
is bővül, összesen 33 új lámpával.
Az ajánlattételi felhívásra egyedül a berettyóújfalui székhelyű Mezei-Vill Kft. nyújtott be aján-

latot. Abból a célból, hogy a képviselők megalapozott döntést tudjanak hozni az augusztus végi
testületi ülésen, helyszíni gyárlátogatást tettek
és egy már működő közvilágítási rendszert is
megtekintettek.
Mezei József ügyvezető a cég kapcsán kiemelte, már több mint 35 településen végeztek saját
fejlesztésű LED technológiára történő fejlesztést. Minden lámpatípus magyar fejlesztésű és
gyártású elektronikus tápegységgel üzemel,
amely a közvilágítási hálózatokon előforduló
igénybevételekre specializálódott. Az igazgató
elmondta, a lámpatesteket a saját tulajdonú berettyóújfalui gyárukban állítják elő, a termékek
Magyarországon és az egész EU területén rendelkeznek azokkal a minőségi engedélyekkel,
amelyek lehetővé teszik a közvilágításban, térvilágításban való alkalmazásukat.
Mezei József arról is szólt, a 2000-ben alapított
vállalkozás komplex munkát végez a közvilágítás terén a fejlesztéstől, tervezéstől, az egyedi lámpatestek gyártásától, a kivitelezésen át a
karbantartásig és finanszírozásig, melyért tejes

felelősséget vállal. A cég által gyártott lámpák
4000 kelvin színhőmérsékletűek, a testekben
lévő optikai lencse pedig a városunkban is meglévő 45 méteres oszloptávolsághoz igazítottan
szórja a fényt.
Az este Balmazújvároson folytatódott, ahol a
képviselők megtekinthették működés közben a
különböző útkategóriához tartozó lámpákat. A
város főútján lévő lámpáktól erősebbek kerülnének elhelyezésre Berettyóújfaluban, a 47-es
főút teljes szakaszára. Ehhez hasonlót Földesen
szerelt nemrégen a Mezei-Vill Kft.
A közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével
kapcsolatos közbeszerzés tárgyában a végleges
döntést az augusztus végi képviselő-testületi
ülésen hozták meg.
K.Zs.
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Birtokba vették az új óvodát

Fotó: KHSz

Augusztus 21-én ünnepélyes keretek
között adták át a város legújabb intézményét, a Radnóti utcai Székhely
Óvodát.
A régi, vályog falazatú épületet lebontották,
helyére egy új, korszerű, több mint 600 négyzetméteres, gazdaságosan fenntartható, minden
szükséges helyiséget magába foglaló, három
csoportos óvoda került. Az óvodai telek mellé
tizenkét – köztük egy akadálymentes – parkolót

is kialakítottak, ezzel nagyban megkönnyítve a
forgalmas reggeleket.
Az átadón elsőként az intézmény nagycsoportosai köszöntötték új óvodájukat versekkel, énekekkel. – Nagyon hosszú ideje vártuk már ezt a
napot – fogalmazott megnyitó beszédében Gálné Tóth Klára intézményvezető, aki elmondta:
a nyári ügyelet idején érkező óvodások nagy
örömmel, mosolygó tekintettel vették birtokba
az új épületet. A vezető megköszönte az önkormányzat – építkezés ideje alatt nyújtott – tevékeny segítségét, a kivitelező Generál-építő ’98
Kft. munkáját, valamint a szülők és a gyerekek
türelmét. A komplex felújítási program részeként további két intézmény, az Eszterlánc és a
Széchenyi Tagóvoda épületének teljes homlokzati felújítása és hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint a fűtési rendszert ellátó kazánok
cseréje is megtörtént a 2017/2018-as nevelési
év kezdetére - emlékeztetett városunk polgármestere. Muraközi István a megnyitó kapcsán
elmondta, az ebben a ciklusban Európai Uniós

Újabb forrás a gyógyászati részleg
kialakítására
Az Interreg Románia-Magyarország 2014-2020 program nyertes
pályázataként támogatták azt
az egészségügyi infrastruktúra
fejlesztését szolgáló projektet,
amelynek keretében új gyógyászati részleget alakítanak ki a
Bihar Termálliget uszodájának
első emeletén több mint nyolcszázezer euróból. A pályázat
részleteit július 12-én ismertették.
A debreceni Megyeháza Bocskai termében
megtartott sajtótájékoztatón Pajna Zoltán
kiemelte, a cél az egészségügyi állapot javítása a határ mindkét oldalán. – Összesen
egy 9.474.159 euró költségvetésű egészségügyi fejlesztést valósítunk meg. A projekt vezetője a Bihar Megyei Tanács, mellette Nagyvárad, Margitta, Nagyszalonta,
Élesd, valamint Belényes önkormányzatai,
a Nagyváradi Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti Kara, illetve Berettyóújfalu
résztvevője a pályázatnak – mondta el a
Hajdú-Bihar Megyei közgyűlés elnöke.
Muraközi István köszönetét kifejezve
a megyei önkormányzatok döntéséért,
célként említette az egészséges életévek
meghosszabbítását, amelyhez ez a projekt
is hozzájárul. Városunk polgármestere a
várható fejlesztéseket és szolgáltatásokat
is bemutatta. – A jelenlegi mozgásszervi
rehabilitációs részlegen közel húszezer
pácienst lát el a Gróf Tisza István Kórház.
A fejlesztés eredményeképpen a járóbeteg
ellátás, illetve a nappali szanatórium – a

termálliget főépületének teljes átalakításával – itt kapna helyet. Az újítással többletszolgáltatásokat és jobb minőségű ellátást
tudunk biztosítani. Az emeleti részen,
mintegy 620 négyzetméteren kap helyet a
mozgásszervi rehabilitációs részleg. Mágnes-, balneo-, fizio- és hidroterápiás kezelések fognak itt megvalósulni. Célunk,
hogy a kórház ellátási területéhez tartozó
közel 90 000 embernek jobb minőségű
szolgáltatásokat tudjunk biztosítani – ismertette a várható fejlesztéseket Muraközi
István.
Dr. Vitányi István Berettyóújfalu kiváló
infrastruktúrája és a kórházat érintő fejlesztések mellett a prevenció fontosságáról
is beszélt. Az országgyűlési képviselő hozzátette: a bihari térség oktatási, gazdasági,
egészségügyi központja Berettyóújfalu, ezt
a vonalat szeretnék a továbbiakban erősíteni és ez a projekt is ezt a célt szolgálja.
Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács
elnöke amellett, mit jelent számukra a
megvalósuló egészségügyi program, a romániai településeket érintő fejlesztésekről
is szólt. – A Nagyváradi Onkológiai Központ egy 5,2 millió eurós beruházásnak
köszönhetően Partium, Erdély, akár teljes
Románia egyik legfontosabb onkológiai
centruma lesz. Belényes, Élesd, Margitta és Nagyszalonta kórházait olyan alapvető diagnosztizáló gépekkel szereljük
fel, amelyek adatátvitelt végeznek majd
a Nagyváradi Központi Klinika felé. A
Nagyváradi Egyetemen pedig létrehozunk
egy olyan központot az orvosi karnak, ahol
a hallgatók jobb felkészülést kaphatnak –
mondta el Pásztor Sándor.
A városunkat érintő beruházás összesen
882.353 euróba kerül, amelyből 85%-ot
az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap projektje, 10%-ot a magyar
állam, 5%-ot a berettyóújfalui önkormányzat finanszíroz. Az előkészítő munkálatok
várhatóan még ebben az évben elkezdődSz.M.
nek.

és hazai forrásból megvalósuló projektek, mint
a Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása vagy az
óvoda újjáépítése, az itt élők életminőségének
javítását szolgálják minden korosztályban.
Az építkezés egy éve alatt az óvodások a kórház területén lévő régi bölcsőde felújított épületét használhatták. Muraközi István ezért megköszönte az itt dolgozók, a gyermekek, a szülők
türelmét és megértését.
Az ünnepélyes átadáson Rákóczi Jenő római
katolikus plébános és Szabóné Nagy Andrea
KHSz
református lelkész mondott áldást.

Egyeztető fórum a Berettyóhíddal kapcsolatban
A Berettyóújfalut Berettyószentmártonnal
összekötő híd felújításával kapcsolatban
augusztus 30-ra megbeszélést hívott össze
Muraközi István polgármester, melyen a
Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt., a kivitelezést végző vállalkozás képviselője, a
rendőrség, a polgárőrség és a városrész önkormányzati képviselője is részt vett.
A szeptemberi tanévkezdés kapcsán aktuálissá vált újra
a hídfelújítás határidejének kérdésköre, hiszen a rendőrség tapasztalatai szerint ezen időszakban a reggeli és
a délutáni forgalom megnövekszik. A megbeszélésen a
megyei közútkezelő képviselője elmondta, a híd betonkorróziója miatt nem tervezett kiadások keletkeztek és
a feltárt hibát mindenképpen meg kell szüntetni, ezért
a közbeszerzést újra kellett terveztetni, mely nagyon
hosszú átfutási időt von maga után. A forgalomirányítás
részéről történt felmérés alapján már konkrét intézkedéséket is végeztek, a jelzőlámpák közti távolságot 150
méterre szűkítették, illetve a forgalomnövekedés időszakára, ha szükséges, lehetőséget biztosítanak a „zöld idő”
növelésére. A hídon jelenleg (két irányban) 420 jármű
haladhat át óránként. A beruházó képviselője ismertette,
a kivitelezővel történt többszöri egyeztetés után a nem
tervezett költségek miatt szerződésmódosítást kellett
végezni, mely jelenleg a közbeszerzési ellenőrzés szakaszában tart. Amint az eljárás minden feltételrendszere
megvalósul, a kivitelezőnek 55 nap áll rendelkezésére a
munkák lefolytatására. A beruházás – a helyszínen elhangzottak szerint – szeptemberben kezdődhet el és a
téli fagyok előtt még ebben az évben befejeződik. Elhangzott, a híd tartószerkezete biztonságos, a forgalom
jelenleg félpályán haladhat és a felújítási munkálatok
végén a teljes útszakaszt átadják a forgalomnak a következő felújítási projektig (előreláthatólag 2019), amikor a
híd másik oldalát újítják fel a berettyószentmártoni főút
szakasszal együtt. Az egyeztetésen felmerült, a hídon
sokan haladnak át a piros jelzőlámpa ellenére is, mely
problémára a rendőrség és a polgárőrség hívta fel a figyelmet. A megoldáshoz Muraközi István a közútkezelő
segítségét kérte: amennyiben lehetőségük adódik, biztosítsanak jelzőőrt a reggeli és délutáni csúcs időszakokban. Ennek költségét – egy bizonyos keretig – előteremti a közútkezelő.
KHsz
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Zajlik a sportcsarnok felújítása
1993-ban kétnapos sport ünnep volt az akkorra
elkészült sportcsarnok átadója. A Bihari Hírlap
tudósítása szerint a pályát belga korfballosok és
a BUSE játékosai avatták fel, majd diáksportnapok döntőit vívták, a BMSE nagyváradi csapattal játszott, de volt Wing-Tsun bemutató is
az 1074 négyzetméteres küzdőtéren, több mint
300 néző előtt. Gyarmati Dezső és Jeney László olimpikonok is részt vettek az október 23-i
avatón. A híradás szerint 42 millió forintba került a csarnok kivitelezése, melyet már nagyon
vártak az újfaluiak. A 25 éves sportlétesítmény
pedig élete első nagyszabású felújítását éli át.
A „Zöld Város” program egyik legfontosabb
projektjeként 150 millió forintból újul meg kívül-belül. A sportcsarnok történetét fellapozva

– ugyancsak a Bihari Hírlap oldalainak segítségével – kiderül, hogy majd csak egy év múlva,
1994. augusztus 20-án tartották meg névadóját, ekkor kerülnek fel Kurucz Imre szobrászművész emléktáblái a bejáratra. A csarnok az
1906-ban született olimpikon, Kabos Endre
nevét veszi fel. A sportban gazdag nap jelentőségét az is jelzi, hogy az újság három oldalon
keresztül foglalkozott a nap eseményeivel: volt
lövészverseny, olimpiai tölgyeket ültettek az
emlékligetben, közönségtalálkozó világ- és Európa-bajnokokkal, illetve díszpolgári címeket is
adományoztak. A következő fejezet pedig most
nyílik a sportcsarnok történetében a felújítással,
mely várhatóan októberben készül el.
Az épület megújítása során energia racionalizá-

lása, nyílászárók cseréje, a homlokzat hőszigetelése történik meg. Megújuló energiarendszer
kiépítése is elkészül, a kiszolgáló létesítmény
fejlesztése, a sportpadló cseréje, valamint rendezvények megvalósításához kacsolódóan eszközbeszerzés valósul meg.
K.Zs.

Egészségügyi rendszerek átfogó
fejlesztése

Tájékoztató a helyi
egészséges zöldváros projektről

„Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése a
berettyóújfalui térségben” című
projekt nyitórendezvényét tartották
egészségpszichológus,
népegészségügyi
a Járási Hivatal Fráter László terkoordinátor) egészülnek ki. Ezek révén az
mében.
alapellátásban a terhek elosztása sokkal ará-

Városunk Önkormányzata egyik legnagyobb projektjét „Berettyóújfalu,
az egészséges zöldváros” címmel az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból valósítja meg az elkövetkező bő egy év során. A Széchenyi
2020 program keretében megvalósuló pályázat nyitórendezvényét július
11-én tartották a Járási Hivatal Fráter László termében.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatra Berettyóújfalu Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitással közel 150 millió forintot kapott. A projekt
előnyeit nemcsak a város lakói, hanem több
járási település, Komádi, Magyarhomorog és
Mezőpeterd lakossága is élvezheti.
A július 11-i eseményen köszöntőt Dr. Vitányi István és Muraközi István mondott. A
térség országgyűlési képviselője szerint a
prevenció a legfontosabb, majd hozzátette: a
programnak köszönhetően maximális ellátásban fognak részesülni az emberek. Muraközi
István elmondta, a Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram alapján érdemes folytatni ezt a projektet. A polgármester
bízik benne, hogy eredményes munkavégzés zajlik majd a 2018. április 1-je és 2019.
november 30-a között megvalósuló program
ideje alatt. Az egészségügyi alapellátás új
koncepcióját Dr. Végvári Tamás, az Országos Közegészségügyi Hivatal alapellátásért
felelős szakmai vezetője ismertette, majd Dr.
Cséki János a berettyóújfalui járás praxisközösségi modelljét mutatta be. – A városban
működő praxisközösség 2013-ban jött létre.
Ez egy merőben új gondozási forma, lényege, hogy az eddig önállóan működő háziorvosi csapatok (háziorvos, ápolónő) további
szakemberekkel (dietetikus, gyógytornász,

nyosabbá válik, sok új szolgáltatás kerül bevezetésre, amelyek elsősorban a megelőzés
erősítését szolgálják. A helyi közösség hét
háziorvos – Dr. Baglé Magdolna, Dr. Hodosi
Julianna, Dr. Jahangir Ahmed, Dr. Szeszák
Ferenc, Dr. Ignáth Tamás, Dr. Papp Miklós
és Dr. Cséki János – praxisát foglalja magába.
Ehhez a csapathoz társul Lábiscsák-Erdélyi
Zsuzsa népegészségügyi koordinátor, Vighné Szabó Szilvia egészségfelelős, Makranczy
Béláné dietetikus és Müller Anita gyógytornász. A praxisközösség összekapcsolásra
kerül a védőnői hálózattal népegészségügyi,
prevenciós feladatokat ellátva. A Millennium út 6. szám alatti székhelyünkön az adminisztratív teendők mellett egyéni és csoportos
gyógytorna szolgáltatásokat végzünk, különböző egészségklubjaink is itt működnek. Tevékenységünk kiterjed a háziorvosi rendelő
két külön helyiségére, ami a fejújítás során
került kialakításra. Itt a prevenciós rendelés
működik és dietetikai szolgáltatást nyújtunk
– mondta el Dr. Cséki János, a program szakmai vezetője.
A projekt hozzájárul a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításához, a betegségek és az egészségi kockázatok korai
felismeréséhez azáltal, hogy az alapellátás
szerves részévé teszik a népegészségügyi,
preventív célú szolgáltatásokat is.
Sz.M.

Az eseményen Kövesiné Árgyelán Kata
projektmenedzser és a Városfejlesztési Iroda részéről Sólya László irodavezető tartott
tájékoztatót. A program Berettyóújfalu város életében már a III. városrehabilitációs
fejlesztés, amely a TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című felhívás
keretében valósul meg. A 700 millió forintos
támogatásból megvalósuló pályázat célja
a közösségi élet fejlesztése a helyi értékek
megerősítésével. Az újítás kiemelt területe
a városközpont zöldövezeteinek rekonstrukciója, aktív találkozási pontok kialakítása és
fejlesztése. A tíz megvalósítási helyszín közül
a Kabos Endre Városi Sportcsarnok felújítása
már elkezdődött. Ezzel együtt valósul meg a
létesítmény környékének – Lehel és Madách
utcák – rekonstrukciója, ennek jelenleg is
zajlik a közbeszerzése. A zöldfelületek rendbetételére váró helyszínek közül a legelső a
Népliget lesz. Ezt követi a Bajcsy-Zsilinszkylakótelep parkja és a Szerelempark. A felújítás a városháza előtti Vörösmarty térrel, illetve a Bessenyei és József Attila lakótelepek
által határolt területek újjáépítésével zárul.
A közbeszerzés eredményeképpen az S-TÉR
Kft. nyerte el a zöldfelületekre vonatkozó
pályázat kivitelezési lehetőségét. A közel
másfél éves program várható befejezési ideje
2019. október 31-e.
Sz.M.
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550 millió forint a szakképzés fejlesztésére

A Széchenyi 2020 program keretein belül Európai Uniós forrásból
nagy összegű újítás és korszerűsítés vár a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeire. „A
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui
Szakképzési Centrumban” című
GINOP pályázat nyitórendezvényét augusztus 28-án tartották a
Bessenyei György Szakgimnázium
kultúrépületében.
Köszöntőjében Muraközi István elmondta,
a projekt fontosságát mutatja a megjelentek
magas létszáma. Emellett arról a problémáról is beszélt, miszerint sokan vannak, akik
tanulmányaikat idő előtt befejezik. – Ahogy
végigolvastam a pályázat kiírását, egy valóban
összeurópai gondra hívja fel a figyelmet. Azok
a diákok, akik elkezdik tanulmányaikat a szakképzésben, úgy hagyják el az intézményt, hogy
meg is szerzik képesítésüket. Viszont nem csak
Magyarországon, hanem egész Európában
problémát jelent, hogy rengetegen lemorzso-

lódnak és nagyon sokan idő előtt abbahagyják
tanulmányaikat. A legfontosabb megértetni a
projekt céljait a fiatalokkal, hogy ez valóban
értük van. A sorsuk jobbra fordulásáért, életüknek, boldogulásuknak jobbá tételéért. El kell
mondanunk, hogyha a legkisebb lehetőség is
van rá, maradjanak benne az oktatási rendszerben – mondta el városunk polgármestere.
A GINOP kiemelt programját és annak kapcsolódását a BSZC-t érintő projekthez Szilágyi
János szakmai koordinátor mutatta be. A szakképzési centrum tevékenysége mellett a pályázat részleteit Pelyhéné Bartha Irén ismertette:
– A projekt egyik célja, hogy a szakképzési
centrumoknak lehetőségük legyen egy nagyszabású intézményfejlesztésre. Ehhez biztosít a
pályázat Európai Uniós forrást, amelynek keretében a BSZC tagintézményeiben egy nagymértékű digitális eszközfejlesztés valósul meg.
Ezen kívül a tanulók motivációját segítő tanórai
és azon kívüli készségfejlesztések valósulnak
meg, pedagógusok módszertani megújítása zajlik, a diákok pályaválasztását és a pályaorientációt segítő alkotóműhely létrehozására került
sor. A maximálisan elnyerhető támogatás erre a
tenderre 550 millió forint volt és ezt az összeget
mind el is nyerte a tizenkét tagintézményére.
A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységekről Kiss Hajnalka beszélt. A szakmai
vezető elmondta, alapvető feladatuk a tanulói
készségek és képességek fejlesztése. – Ennek
kapcsán a készségfelmérés hangsúlyos feladat
a pályázatban és az ehhez kapcsolódó későbbi
mérési, értékelési rendszer folyamatos alkalmazása. Nagyon fontos az egyéni fejlesztés,
tanulócsoportok indítása és működtetése, a választható elemek közül a vállalkozói készségek
fejlesztése, a közösségépítés, illetve a bullying

elleni tevékenység. Központi feladat a módszertani megújulás is. Ennél kötelező elem a
továbbképzések szervezése. Számítunk a pedagógusok önképzésére, valamint lényeges a tagintézmények közötti és azon belüli tudásmegosztás is. Ezeket használjuk majd fel céljaink
maximális eléréséért – ismertette a tevékenységeket Kiss Hajnalka.
A pályázat szempontjából fontos és kötelező
elem volt a Digitális Közösségi Alkotóműhely
kialakítása. Ennek megtekintésére is lehetőség
nyílt a nyitórendezvényen. Ebben a közösségi térben különböző szimulációs eszközökön
keresztül lehetőség van arra, hogy a leendő
tanulók az egyes szakmákkal és az azokhoz
kapcsolódó készségekkel, képességekkel megismerkedjenek. Ez a fejlesztés a szakképzési
centrum egészére vonatkozik, az alkotóműhely
szükség szerint mobillá tehető és mozgatható.
A projekt fontos célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése. A pályázat megvalósítása két évig tart, amit fenntartási
Sz.M.
időszak követ majd.

Átadták a felújított református iskolát

Ebben az évben is ünnepi istentisztelet
keretében nyitották meg a tanévet a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai számára szeptember 2-án. A felújított általános iskola
átadására is ezen a napon került sor.
A református templomban megtartott istentiszteleten Dr. Fekete Károly hirdetett igét. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, egy ünnepi napon az igeválasztás nem
szabad, hogy akármilyen legyen. – A mai napi
ige az Ószövetségből az újjáépítésre utal. Arra
a biztató jövőre, ami Isten népének az ígérete –
tette hozzá Fekete Károly.

Majláth József református lelkipásztor köszöntőjében a megújult általános iskola mellett a
hamarosan megépülő új óvodáról és a jövőre
megújuló templomról is szólt. A 2018/2019-es
tanévet László Vilmos Csongor szavai nyitották. – Hét év telt el azóta, hogy iskolánk tantestülete a Tiszántúli Református Egyházkerület
zászlaja alatt rakta le az új református tanintézmény alapjait. Hirdetve a templom, az iskola, a
hitközösség, valamint az egyházi oktatás egységét és jövőjét. A tanintézmény a jövőben is
szerves része kell, legyen az egyháznak, gyülekezetnek, mert ahol templom és iskola együtt
él, ott a felekezet élete is hosszú távon virágzásnak indul – mondta el a református általános
iskola igazgatója. A tanévnyitó beszéd után a
diákok és véglegesített pedagógusok fogadalomtétele, valamint a nyakkendők, emléklapok
átadása következett. Az eseményt az általános
iskola tanulóinak műsora színesítette.
Köszöntőjében Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese kiemelte, a gyermek
és adottságai Isten ajándéka. Városunk polgármestere, Muraközi István arról szólt, gyermekeink jövője, tanítása és nevelése számunkra
megtartó, értéket és mértéket adó közösség
biztosítása. Ez kell, hogy elsődleges célunk le-

gyen és ezt a templomban, illetve az iskolában
adhatjuk meg nekik.
A tanévnyitó ünnepi istentisztelet után a megújult református általános iskola átadására
került sor. Fekete Károly Isten igéjével adott
hálát és kért áldást az intézményre. A felújítás
részleteit a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint László Vilmos Csongor
ismertette. – A KEHOP pályázati rendszerben
kilenc tiszántúli intézményt tudtunk felújítani.
A berettyóújfaluira 110 millió forintot nyertünk, de a munka gazdagodott azzal, hogy az
iskolának is volt erre a célra fenntartott összege, illetve az egyházkerület is szánt arra, hogy
még teljesebb legyen a felújítás. Megtörtént a
homlokzat szigetelése és festése, a megújuló
energiák bevonása, napelemek telepítése, fűtés
korszerűsítése, nyílászárók cseréje, valamint az
iskola neve is felkerült az intézmény falára. Az
épületen belül az összes tantermünk padlózatát,
a villanyvezeték hálózatot, a teljes világítást
felújítottuk, a falak festésére is sor került. Elhangzott továbbá, hogy egy 900 négyzetméteres tornaterem építésével kapcsolatban is adtak
be pályázatot. Ezzel együtt megvalósulna egy
belső udvarrendezés, kb. tíz új tanterem, valamint egy kondipark és játszótér is épülne az
Sz.M.
iskolához.
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Becsengettek - megkezdődött a tanév
Idén a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ területén működő intézményekben szeptember 3-án elindult a
tanév. A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
intézményeiben összesen 21 csoport
kezdte meg a nevelési évet.
Összesen több mint 14000 diák kezdte a tanévet az iskolákban. Sárándon új, önálló iskola
is indult. Kilenc évfolyamon térítésmentesen
vehették át tankönyveiket a diákok, az ingyenes tankönyvellátás a gyógypedagógiai
nevelésben-oktatásban részesülőkre is kiterjedt, továbbá a nappali rendszerű oktatásban
résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy tartósan beteg, 1012. évfolyamos diákok is ingyenesen kapták
könyveiket. Az iskolák idei munkaterveikbe
is beiktatják a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, erre a Klebelsberg Központ támogatásával pályázati forrás is rendelkezésre áll. A
Berettyóújfalui Járás területén lévő intézményeken kívül még 13 intézmény kapcsolódik
be a mérés-értékelés keretében történő fejlesztő munkába. Az ehhez szükséges anyagi háttér
egy részét pályázati támogatásból biztosítja a
tankerület. Az iskolák programjaiba ebben a
tanévben is beépülnek a központi témahetek.
Összesen 35 infrastrukturális és szakmai pályázat valósul meg több mint két milliárd Ft
értékben, melyekhez kapcsolódóan szakkörök
és fejlesztő foglalkozások biztosítják a tanórán kívüli hasznos idő eltöltését. A pályaorientáció megerősítése valamennyi iskolában
megvalósul, mely a tanulók továbbtanulásának választási lehetőségeit szélesíti. A „Digitális Kompetencia Fejlesztése” központi projekt keretében az ötödik évfolyamon tanuló
diákok 26 intézményben 780 táblagépet kaptak, melyek használata színesíti az oktatást,
ezen a pályázaton belül az intézményekben a
Wi-Fi hálózat is kiépítésre került.

Nyertes pályázatok a digitális nevelésre
A József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményeiben 920 diák
kezdte meg a tanévet. Az iskolákban három,
közel 30 fős első osztály indult. Kurtán Mónika intézményvezető kérdésünkre kiemelte,
idén húsz fővel több első osztályost írattak
be, mint tavaly, így magasabb csoportlétszámmal indult az év. Az iskola idén számos
pályázaton sikeresen vett részt, így a nyári
Erzsébet-táborok után, szeptemberben folytatódnak a programok az intézményben. Az
idei legnagyobb volumenű pályázatot a fenntartó - Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyújtotta be. Az iskolának lehetősége lesz a
pedagógusok informatikai továbbképzésére,
valamint 30 táblagépet is vásárolhatnak, ezzel
egyidőben tovább bővítik a Wi-Fi lefedettséget is, mely biztosítja a modern oktatás színvonalának megtartását. A Nemzeti Tehetség
Programon három pályázatot is nyert az intézmény, ennek keretében szeptember végén öt
napon keresztül az iskolai tehetséggondozást
részesítik előnyben, a rendezvényhétre neves
előadókat is meginvitált a tanintézet. A fiatalabb korosztály digitális nevelésére kétmillió
forintot költhet az intézmény, melyhez eszközöket is biztosítanak. A felső osztályosok
matematikai és természettudományos műveltségét is igyekszik majd az iskola programokkal, kirándulásokkal gazdagítani. Hamarosan
megújul az ebédlő is, októberben a bútorzatot
lecserélik, az étkező új asztalokkal és székekkel bővül hamarosan. A projekt költségeit Berettyóújfalu Város Önkormányzata vállalta.
Az intézményből a tavalyi tanév végén nyugdíjba vonult pedagógusok után fiatal nevelők
is érkeztek az iskolába, így nincs betöltetlen
álláshely a tanintézetben. Az általános iskolában és tagintézményeiben (Széchenyi István
Tagiskola, Bihari Alapfokú Művészeti Iskola)
sokrétű művészeti oktatás is zajlik, valamint

számos sport és szabadidős tevékenység közül is választhatnak a diákok.

Közel félezer kisgyermek számára elkezdődött az óvodai élet
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeiben összesen 21 csoport kezdte meg a nevelési évet. A Bölcsődei Tagintézmény összes
férőhelye betelt. A 2018/2019-es nevelési
év céljait és feladatait tudatosan, közösen
fogalmazták meg az óvodapedagógusok, középpontban mindig a kisgyermekek állnak.
Közel 450 gyermek nevelését látják el, ebből
140 új beiratkozó kezdi meg az óvodai életet.
A mindennapokban az óvodapedagógusok a
differenciált fejlesztést alkalmazzák, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait.
A törvény által biztosított dolgozói személyi
feltételek adottak, az intézmény jelenleg 78
közalkalmazottal működik. Több épület megújult, melyek teljes mértékben megfelelnek
a mai kor követelményeinek. Több millió
forint értékben új játékokat is telepítettek az
óvodákba. Az intézmény kisgyermeknevelői
munkájukban igen eredményesek, ötletes,
újszerű, játékos tevékenységeket tartanak az
óvodásoknak. Heti rendszerességgel tehetséggondozó műhelyeket működtetnek az ígéretes
gyermekek segítésére, kibontakoztatására. A
nevelési évben az intézmény továbbra is törekszik arra, hogy sok új élményt és ismeretszerzési lehetőséget biztosítson a kisgyermekeknek.
KHSz

Házhoz vitték a Berettyó Kártyát

– beindult a www.berettyokartya.hu honlap is –
Befejeződött a Berettyó Kulturális
Központ két hónapos diákmunka
programja, melynek keretében július és augusztus hónapban 10-10 helyi
diák végzett napi négy órás tevékenységet, segítve a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat mindennapi munkáját.
Közreműködésükkel összesen 1278
kártya talált gazdára.
A diákok párokban dolgoztak, mindkét hónap
legeredményesebb párosait Muraközi István
polgármester és Kállai Irén intézményvezető
külön jutalmazta. Július hónapban Beregszászi
Angelika és Bodnár Bettina 201 kártyát adott
ki a hónap 547 kártyájából. Augusztus hónapban Szémán Gabriella és Szűcs Viktória voltak a legeredményesebbek, általuk 307 kártya
talált gazdára az összesen 731 kiadott kártyából. Külön elismerésben részesültek még az
augusztusi második helyezettek, Kucskár Ágnes és Kovács Imre, hiszen teljesítményükkel

a júliusi győzteseket is megelőzték, 238 kártyát adtak ki. Marosán Bence pedig egyedül
is vállalta a munkát és kiemelten teljesítette a
feladatot. A diákok segítségével két partnerrel
is gazdagodott az elfogadóhelyek hálózata.
A Berettyó Kártya honlapja (www.
berettyokartya.hu) 2018. szeptember 5-én beindul, ahonnan minden hasznos információt
megkaphatnak az érdeklődők és az aktuális
elfogadóhely listát is megtekinthetik. Keressenek bennünket a facebookon is.
Már közel 4000 (lapzártakor egészen pontosan
3927) kártya talált gazdára és bízunk benne,
hogy a jövőben is tovább bővül a kártyatulajdonosok és használók köre.
Ezután is minden 18. életévét betöltött, állandó
berettyóújfalui lakcímmel rendelkező személy
INGYENESEN átveheti Berettyó Kártyáját
akár az ügyfélszolgálaton, akár rendezvényeken kihelyezett standunkon is, s továbbra
is ajándékba adunk egy kiadványt, melyben
megtalálhatók Berettyóújfalu és környéke idei
nagyrendezvényei, turisztikai attrakciói mellett

a Berettyó Kártya elfogadóhelyek listája is.
Továbbra is várjuk a Szent István tér 11. szám
alatt ügyfélszolgálatunkon is, ahol készséggel
állunk rendelkezésükre szeptember 8-án és 22én (szombat) is 8.30-14.30-ig.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda: 8:00-16:00,
csütörtök: 10:00-18:00, péntek: 8:00-12:00
E-mail: berettyokartya@gmail.com, telefon:
06-54/475-577.
Szeptember 15-én Berettyószentmártonban, a
Tájak, Házak, Ízek fesztiválon 10:00-18:00-ig,
szeptember 29-én pedig a VII. Mézesnapon, a
Nadányi Zoltán Művelődési Házban találják
meg munkatársainkat kihelyezett ügyfélszolgálatunkon.
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Teltházas mozi
udvar az Anconai
szerelmeseken

Új szerepben mutatkozott be a
Makk Kálmán Mozi udvara augusztus 5-én este.
Több hetes munka után szabadtéri színházzá avanzsált a főtéri épület mögötti terület,
ahol nagy sikerrel, teltház előtt mutatták be
az Anconai szerelmesek című darabot. A két
felvonásos zenés komédiát a Veres 1 Színház vitte színpadra. Az Anconai szerelmesek

két óra felhőtlen szórakozás, az olasz vásári komédiák legjobb hagyományait ötvözi a
hagyományos magyar humorral és a hetvenes évek legismertebb olasz slágereivel. A
bemutatása óta eltelt húsz évben a legtöbbet
játszott vígjátéka a hazai színpadoknak. A
2014-ben alapított színház vezetője, Venyige Sándor Berettyóújfalu szülötte, élete
a színház – és ahogy ő fogalmaz –, pályája
egy jelentős állomását sok kanyar után Veresegyházán találta meg. Céljuk a minőségi
szórakoztatás. Előadásaik igényessége mára
közismert, művelődési házakban, fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken játszanak,
olykor egy héten 3-4 alkalommal is. K.Zs.

A Mesterségek Ünnepén jártunk

Hegedű-, ének- és zongoraszótól volt
hangos a művelődési ház udvara július
7-én. A Zenés Nyári Esték programsorozat második részeként Bihari virtuózok léptek színpadra. A hegedűn játszó
Miczura Erik Denton korábban a városi
zeneiskola, most pedig a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola tanulója. Papp Balázs
három éve a debreceni Kodály Kórus ifjúsági karának tenor szólamvezetője. Az
esten Bogáti Bokor Orsolya hegedű- és
Kozma Dávid zongoraművészek működtek közre.

A Bihari Népművészeti Egyesület 24. alakalommal képviselte Berettyóújfalut és Bihart a Budai Várban, augusztus 17-20-a között.
33 mester 14 féle mesterséget képviselt mí- tó anyagok műhelyben való megjelenítése.
ves portékáival. Kiemelt téma volt a fonha- Az Bihari Népművészeti Egyesület a szálas
anyagok feldolgozását mutatta be egy vásári rakott szekérrel. Két szekérkas is készült
Szatmári Ferenc és a Bojtért Alapítvány
tagjai által. A „Vásárból hazaérkező szekér”
minden, a ház körül szükséges tárgyat hozott: terményt, szövött kelmét, butykosokat,
csizmát, öt féle seprűt, ruhát, cserépedényeket, széket, tyúkborítót. A rakott szekérnek
és a hozzá kapcsolódó bemutatóknak nagy
sikere volt. A családok éve alakalmából a
Bihari Góré nyújtott játéklehetőséget az odalátogatók számára.
a BNE vezetősége

Szarka Gyula és zenekara adott koncertet
július 21-én a művelődési ház udvarán.
A Ghymes együttes alapítója „Bor és a
lányka” című műsorával érkezett városunkba. A Zenés Nyári Esték programsorozat harmadik állomásán Petőfi Sándor,
Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály,
valamint Gárdonyi Géza bordalait sajátos hangszerelésben hallgathatták meg
az érdeklődők.

A Makk Kálmán Mozi műsora (szeptember-október)
nap

film címe

6,7,8,9

Ízlés szerint fűszerezve
A védelmező 2
Az én hősöm
Fák jú tanár úr 3
Három nő
Predátor- A ragadozó
Az élet napos oldala
Slender Man – Az ismeretlen rém
Nem vagyok boszorkány
Luis és a Zűrlények
Egy burka egy nadrág
Alfa
Skate Kitchen
Az apáca
A remény másik oldala
Egy kis szívesség

10,11,12
13,14,15,16
17,18,19
20,21,22,23
24,25,26
27,28,29,30
október 1,2,3

dimenzió

kezdés

2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00

korhatár

Teltház fogadta St. Martint 25 éves jubileumi koncertjén a Nadányi Zoltán Művelődési Ház színháztermében. A Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben
részesült zenész szólókarriere 1994-ben
kezdődött Magyarországon St. Martin
művésznévvel. A magyar instrumentális
zene előadója a Zenés Nyári Esték programsorozat utolsó fellépőjeként lépett
színpadra július 28-án.
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Újra alkotótábor a városban
Sok év után újra alkotótábornak
adott otthont Berettyóújfalu a művelődési ház szervezésében. A Bihari
Alkotótelep táborozói a városból és
környékéről érkeztek, köztük többen
évek óta foglalkoznak képzőművészettel.
Az idei tábor az „Egész életen át tartó tanulás biztosítása a Berettyó Kulturális Központ
közreműködésével” című EFOP pályázat támogatásával jött létre. A program célja a régi
hagyományok újjáélesztése, célcsoportja a
felnőtt lakosság, különösen a köznevelésben
részt nem vevők. – Évekkel ezelőtt, közel
harminc évig létezett alkotótábor. A kulturális intézménynek mindig célja volt, hogy ezt
újjá élessze és most egy pályázat keretében
erre két éven keresztül biztos forrás is lesz. A
tábor egyik legfontosabb része a közösségépítés, ahol a pályakezdők vagy szakmájukban
elmélyülők is útmutatást kaphatnak, és akár

egy-két éven belül elsajátíthatják azokat az
alapokat, hogy önállóan is kiállíthassanak. Az
első két nap az anyaggyűjtésé volt a főszerep,
a helyszíneket úgy választottuk meg, hogy
legyenek természeti- és történelmi értékek
(Berettyó part vasúti hídja, Csonkatorony),
valamint a részletekbe is el tudjanak mélyedni
a művészek (Szász Tanya). Fontos a település
értékeinek megismerése is. A kiegészítő programokkal – Bráda Tibor festőművész kisfilmjének levetítése, felolvasó est Szénási Miklós
íróval – pedig azt szerettük volna elérni, hogy
a táborozók még többet kapjanak – ismertette
Kocsis Csaba népművelő a Bihari Alkotótelep
részleteit.
Az alkotókat művészeti vezetőként Potyók
Tamás Holló László-díjas festőművész segítette. – Tizennyolcan érkeztek a táborba,
mindannyian civil foglalkozással rendelkeznek. Számukra a rajzolás, festés egy folyamatos tevékenység, amivel szeretnek foglalkozni. A téma a helyi értékek, látványosságok
megtekintése és megismerése volt. A techni-

A rikkantómadár nyomában
- Ki tudja, hogy mi fán terem a rikkantómadár?
Merre található?
- Talán arrafelé, amerre még ember fia sose
járt! Bejárhatunk mi földetlen-földet, kérdezősködhetünk fűtől-fától, de arany csőrű, piros tollú rikkantómadár nyomára nem lelhetünk a nagyvilágban.

- Tán még a hírét sem hallotta senki?
- De bizony, azok a gyerekek, akik bemerészkedtek a Bodorka Népmesetábor sűrű, sötét
erdejébe. Az erdei tisztáson letelepedve meghallgatták a madárkereső királyfiak történetét,
melyet később el is játszottak. Jelmezekbe
bújva (dramatizálva) bejárták a
népmesék birodalmát: a kerek
erdőt – ami olyan sötét volt,
hogy sosem sütött be rajta a
Nap –, eljutottak a boszorkány
viskójához, éppen oda, ahol
raboskodott a padláson egy kalickában a rikkantásával csodatévő madár. Akire az a madár
rárikkant, az menten tizennyolc
esztendőssé válik. Hej, de nagy
volt az öröm, amikor a kicsi királyfi megtalálta ezt a madarat, s
melléje még mátkája is akadt...!
Minden legény, s leány elkísérte őket a királyi palotába, ahol
az öreg király a madár rikkantásától rögtön megfiatalodott,
a királyfi meg megházasodott.

kát tekintve egyrészt rajzi lehetőségek – vázlatfüzetbe különböző rajzeszközökkel feketefehérben és színesben –, másrészt maga az
akrilfestés – mondta el Potyók Tamás, aki agilisnak és céltudatosnak nevezte a művészeket.
Az egyhetes alkotóműhelyt közös kiállítás
zárta, ahol Potyók Tamás művészeti vezető
és Kocsis Csaba táborvezető foglalta össze az
alkotással és intenzív közös élményekkel telt
napokat. A tárlaton mindenki meggyőződhetett arról, mennyire hasznos ez az alkotótábor
és mennyire tudja közelebb vinni a közönséghez a település értékeit.
Sz.M.
Lett ott vígság, eszem-iszom, muzsikaszó, lakodalom…
A mese eljátszásával a gyerekek öröme nem
ért véget, hiszen egy héten keresztül kalandozhattak a népmesék világában. A Kossuth utca
36. szám alatti Bodorka NépmesePontban két
napközis tábort szerveztünk kisiskolásoknak,
melyek július 30-tól augusztus 3-ig, illetve
augusztus 13-17-ig fogadtak összesen negyven gyermeket. Élőszavas mesemondással,
a mesék témájához, szereplőihez kapcsolódó
ábrázoló- és kézműves tevékenységekkel segítettük az élmények elmélyülését. Közösségi
játékokkal, hétpróbás vetélkedővel formáltuk
a táborozók közötti kapcsolatokat. Egyéni szereplésre – táncra, éneklésre, mesélésre, versmondásra, hangszeres előadásra – a táborzáró
„Ki-mit-tud?” műsorán nyílt lehetőségük. Az
egész héten készített alkotásokból kincs tárlatot, azaz kiállítást rendeztünk, melyre még az
Óperenciás-tengeren túlról is érkeztek vándorok, hogy megcsodálják.
Munkákban és örömeinkben önkéntes segítők is osztoztak, kiknek ezúton is köszönetet
mondunk.
Ez mind így igaz, ahogy leírtam. Aki nem hiszi, járjon utána!
Rácz Anikó

Negyvenkettedik Bihari Honismereti Tábor
A Bihari Múzeum, a Bihari Múzeum
Baráti Köre és a nagyváradi Tanoda
Egyesület szervezésében negyvenkettedik alkalommal rendezték meg a
Bihari Honismereti Tábort.
Az egyhetes tábornak – július 22-e és 27-e között – ebben az évben is Körösszakál adott otthont. A résztvevő gyerekek fele idén – kilencedik alkalommal – szintén a határon túlról,
Nagyváradról érkezett. A táborozók között
többen voltak, akik már évek óta résztvevői
a honismereti tábornak. Akadt viszont olyan
is, aki először vett részt a programokon. A

központi téma ezúttal a víz volt. A résztvevők
többek között kirándultak a Berettyó-parton,
meglátogatták Gyulán a Tájvízház kiállítóhelyet és a berettyóújfalui szódásüzemet, hajókáztak a Fekete-Körösön, a Herpály gyógyvizet „testközelből” tanulmányozták. Ezenkívül
akadályversenyen, madárbemutatón, jelbeszéd előadáson is részt vettek a gyerekek, a
Bihari Múzeumban a Sárréttel és vízi világával ismerkedtek, kipróbálhatták az íjászatot,
sportlövészetet, illetve a lovaglást is.
Az egyhetes esemény utolsó napján, a táborzáró ünnepségen a gyermekek bemutatták,
milyen élményekkel gazdagodtak a tábor ideje alatt. A 42. Bihari Honismereti Tábor támo-

gatói: Nemzeti Kulturális Alap, Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat, Berettyóújfalu Város
Önkormányzata, Körösszakál Község Önkormányzata.
Sz.M.
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Jubiláló felnőtt alkotótábor

Huszadik alkalommal került megrendezésre a Bihari Népművészeti
Egyesület Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábora városunkban. Az egyhetes jubileumi
eseménynek ebben az évben is az Alkotóház adott otthont.
A tábor történetéről Kállai Irén táborvezetőt
kérdeztük. – Legelső alkalommal ősszel, a
Számadó Napokhoz kapcsolódóan egy háromnapos csuhéfonó tábort szerveztünk pedagógusoknak. Úgy gondoltuk, annyira ke-

vés ez a pár nap, hogy a második évtől már
egyhetes programként valósult meg nyáron.
Az első néhány esztendőben csuhéfonó alkotótáborként működtünk, aztán folyamatosan
jöttek az új tevékenységek (kosár, szűrrátét,
nemez, szalma, gyékény, bőr, tűzzománc,
stb.). Valamennyi évben jórészt pedagógusokat – óvó- és tanítónőket – hívunk, akik
mindennapi munkájuk során használni tudják ezeket a természetes anyagokat. Mindig
voltak és ma is vannak a táborozók között
olyanok, akik nyugdíj felé közelednek,
ők azt a tevékenységet keresik, amit majd
nyugdíjas korukban aktívan tudnak végezni.
A sok kézműves anyag között megtalálják
maguknak azt a nyers- és alapanyagot, ami
igazán közel áll hozzájuk, amiben sikerélményük van, és ezt szeretnék folytatni a
nyugalmazott évek alatt, akár mint a Bihari Népművészeti Egyesület alkotó tagjai is.
Az utóbbi években vannak olyan fiatalok,
pályakezdők, két éve a közfoglalkoztatási
programból többen is, akik szintén azt keresik, melyek azok a tevékenységek, tárgyak,

Jövőre találkozunk!
– 24. Gyermek Alkotótábor
A Bihari Népművészeti
Egyesület idén ünnepli 25
éves születésnapját, s csupán egy évvel fiatalabb
a Gyermek Alkotótábor,
mely évről-évre az egyesület Alkotóházában kerül
megrendezésre. Így volt ez
most is.
A „Ház” július első hetében ismét megtelt alkotni vágyó gyerekekkel és felnőttekkel. Az alkotó
napokon az egyesület tagjainak
irányításával sokféle kismesterséget próbálhattak ki a résztvevők, például szövés, fazekasság,
gyöngyfűzés, seprű készítés,
körmön fonás, bőrművesség,
nemezelés, mézeskalácsosság,
textilfestés, gyékényfonás, stb.
Felállítottuk a Mesterségek Ünnepén 2016-ban „Év Műhelye”
díjat nyert játszónkat, a „Bihari
Górét” is. Ez a kicsik kedvence,
ahol lelkesen morzsolják, öntögetik, méricskélik a kukoricát
vagy csak egyszerűen megpihennek a rongyszőnyegeken.
Ismét szerveztünk nyílt napot,
amikor a barátok, rokonok és
minden érdeklődő betekinthetett

a tábor életébe és kipróbálhatta
a számára vonzó tevékenységeket. A kiránduló napon Pocsajba,
Sinka Miska portájára látogattunk. A gyerekeket lenyűgözte
a kenyérsütés, a kemence felfűtésének folyamata. Amíg sült a
kenyér, addig a vidám kis csapat
szekéren utazva megnézte a falu
még meglévő régi házait, a jellegzetesen utcafrontra épült górékat, a Tájházat. Vendéglátóink
kemencében főtt töltött káposztával és finomra sült, ropogós
kenyérrel vártak vissza bennünket. Délután a templomkerti
játszótéren játszottak, pihentek,
ismerkedtek, kézművesedtek a
gyerekek. A tábor utolsó napján a táborzáró kiállításon ismét
összegyűjtöttük a héten készült
tárgyak sokaságát, hogy együtt
gyönyörködhessünk az elkészült
alkotásokban. A búcsúzás ismét
ez volt: jövőre találkozunk!
Köszönet a Bihari Népművészeti Egyesület mestereinek, akik a
tábor munkáját segítették: Nagy
Magdolna szövő, Török Zita fazekas, Rácz Erika ötvös, Szatmári Ferenc kosárfonó, Szatmári
Ferencné kosárfonó, Makai Sándorné mézeskalács készítő, Bagdi János bőrműves,
Fekete Sándorné gyékényfonó, Boldogh Etelka
gyöngyfűző és Karácsony
Krisztina selyemfestő.
Dr. Halászné Nagy Andrea
nemezkészítő, táborvezető

amelyeket otthon el tudnak végezni, készíteni, amelyből akár megélhetésük is lehet. Az
utóbbi tíz táborunk úgy épült fel, hogy mindennap legalább két-három alkotó – csuhé-,
szalma-, gyékény-, kosárfonó, szűrrátét és
nemezkészítő, tűzzománcos, bőrös, hímző –
volt a résztvevőkkel. Minden évben legalább
nyolcféle tevékenység előkerül a hat nap
alatt. A táborozók ezen alkotók segítségével
tanulják meg a különböző fogásokat. Vannak, akik még csak egy-két, illetve néhány
éve járnak hozzánk, de akadnak olyanok is,
akik már 18-19 éve a táborunk lakói – mondta el a táborvezető.
Idén több mint húszan vettek részt az alkotótábor programjain. Az érdeklődők az ország
több pontjáról – Berettyóújfalu mellett Budapest és környékéről, Debrecenből, Komádiból, Biharkeresztesről, Derecskéről, Hajdúszoboszlóról, Zsákáról, valamint Furtáról
– érkeztek. A XX. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult
Sz.M.
meg.

Honfoglalók táborában
A Sinka István Városi
Könyvtár
Gyermekkönyvtára ezen a nyáron honfoglaló (olvasó)
táborba hívta a gyerekeket, akik az itt eltöltött
öt nap alatt a honfoglaló
magyarok szokásaival, öltözködésével, mindennapi
életével és a rovásírással
ismerkedtek meg.
Az olvasóteremben elhelyezett
jurta makettje, a honfoglalók
mindennapi életét bemutató
tablókiállítás, a korhű férfi és
női viselet, a fegyvermásolatok – melyeket a Bihari Múzeum bocsájtott rendelkezésünkre
– megteremtették a hangulatot
a kor megidézéséhez. A Kiss
Attila: Altináj című ifjúsági regényből olvasott részletek információit kiegészítették a hozzájuk kapcsolódó programok. A
Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület korhű
ruhába öltözött tagjainak bemutatóját követően nyílzáporral támadást indítottunk a besenyők
ellen. A levetített film a jurta
építésének technikáját mutatta be.
Élőképet alkotva
mi is építettünk
jurtát az udvaron.
Imre István solymász
előadása,
bemutatója, filmvetítése az egykori

vadászatot idézte meg, melyet a
regény főhőse, Csábán is megélt
nagyapja, Boila irányításával.
Mindenki felöltötte a kaftánt
és a süveget, amiben megörökítettünk minden táborozót. A
kézműves foglalkozásokon elkészült a sámándob, gyapjúból
a nemezlabda, sámánszövéssel a
karkötő, végül a tarsoly, melybe
utolsó nap délután az amuletteket – madártollat, halpikkelyt,
átlátszó követ, „rókaszőrt”/gyapjút, valamint hátrafelé nyilazó
lovast ábrázoló érmét – gyűjtötték a próbák során a Csábán útját
jelképező túrán, hogy mindan�nyian szerencsével járjanak az
eladott csikó, Altináj megkeresésekor. A Steigervald tanyán a
lovaglást, a szekerezést követően
a Tanyamúzeumban elhelyezett
eszközök, valamint az udvaron
közöttünk járkáló csacsik kötötték le figyelmünket. A Gyulai
várban többek között a honfoglalás kori fegyvereket is láthattuk.
A résztvevő 26 gyerek közül hét
visszatérő táborlakó volt. Jövőre
visszavárjuk mindannyiukat és
szeretettel várjuk az új jelentkezőket is.
Lackó Györgyné
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Negyedik BMSE kézilabda tábor
Ezen a nyáron sem maradtak kézilabda nélkül a sportág iránt érdeklődő
fiatalok városunkban. 2015 óta minden esztendőben megrendezi egyhetes
kézilabda táborát a Berettyó MSE,
évről évre növekvő létszámmal.
Idén július 30-a és augusztus 3-a között az
erőnléti edzések mellett többek között labdás
foglalkozás, kapus- és egyéni képzés, valamint strandolás várt a gyerekekre.
A negyedik alkalommal megrendezett esemény részleteit Balázsné Szabó Mária ismertette. – Azzal a szándékkal indítottuk el ezt a
tábort, hogy olyan gyerekeket találjunk, akik

eddig még nem voltak az egyesület tagjai,
illetve kedvet éreznek ahhoz, hogy ezzel a
sportággal ismerkedjenek. 2015-ben tizenkilenc fiatal vett részt a programokon, azóta
elmondhatjuk, évről évre nő azoknak a száma,
akik egy hetet a kézilabdának szentelnek. Idén
ötvenen – 2004-től 2010-ig született fiúk és
lányok – jelentkeztek a táborba. A gyermekek
nagy része berettyóújfalui volt, de a környező
településekről is jöttek, mindannyian biciklivel érkeztek. Inkább erőnléti edzések folytak,
labdás tréninggel felváltva. Délelőttönként két
– egy-egy órás – testmozgáson vettek részt a
gyerekek. Ebéd után hétfőn és pénteken volt
még edzés. Kedden és csütörtökön strandol-

Családos nyári kirándulás
Közösségépítő szándékkal szerveztük meg első katolikus egyházközségi családos táborunkat Badacsonylábdihegyen 2018. július 14-e és 21-e között.
Programokban és vidámságban bővelkedő egy hetet töltöttünk a csodás Balaton partján. Mivel az idő mindvégig
kedvezett nekünk, felhőtlenül élvezhettük a magyar tenger
nyújtotta vízi élményeket és bátran szervezhettünk tartalmas szabadtéri programokat is. A fiatalabb és idősebb
korosztály is megtalálta a számára ideális elfoglaltságot.
Volt túracipőt nem kímélő kirándulás Badacsony bazalt
oszlopaihoz, szemet gyönyörködtető látogatás a keszthelyi Festetics-kastélyhoz és a Helikon Kastélymúzeumhoz,
vonatozás Badacsonyba, levendula szippantás Tihanyban
és történelmi időutazás a Szigligeti várban. De nem csak

a jól szervezett programok, hanem a közös főzések
is színesebbé tették az ott töltött időt, erősítették az
összetartozást. A szakácsok esetenként vacsoracsatába illő „versenyt főztek”, így sok finom étel került
az asztalokra. A gasztronómia iránti szenvedélyük
tüzét a csoport iránt tanúsított önzetlen szolgálatkészség fűtötte, elveszett erejüket pedig a bennük
lévő lelkesedés és a sok elismerő pillantás pótolta.
Esténként Rákóczi Jenő atya közös társasjátékra
hívta össze a gyerekeket, míg szüleik kötetlenül beszélgethettek egymással. Így sok barátság, jó ismeretség is kötődött. Egy hét után lelkileg feltöltődve, testileg felfrissülve értünk haza. Hálás szívvel
köszönjük Jenő atyának ezt a tartalmas, szép hetet,
amit együtt tölthettünk és reméljük, a Jóisten segedelmével jövőre ugyanitt találkozunk.
Györgyfiné Kulcsár Zita

Országos „Band Camp”
A Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar egy része a „Band Camp”
nevű országos fúvószenekari táborban vett részt Balatonfenyvesen.
Az ország különböző pontjairól több zenekar, illetve olyan gyerekek vettek részt, akik
még nem próbálták ki magukat a fúvószenekar világában. Sok városban nincs fúvószenekar, de a tábor lehetőséget ad ezeknek
a gyerekeknek is, hogy megtapasztalják az
együtt zenélés örömeit. 18 fővel képviseltük
magunkat a közel 100 fős táborban. Mindennap délelőtt szólampróbákat tartottunk, majd
késő délután a közös próba következett. A
próbák előtt és után természetesen a játékok
kaptak nagyobb szerepet. Volt ebben foci,
kosárlabda, ping-pong, különböző társasjátékok és vetélkedők, valamint strandolás a saját partunkon. A táborban nem szenvedtünk
hiányt semmiben, hiszen a napi négy étkezés

tunk, szerdán pedig biciklitúrán vettünk részt,
Bakonszegig tekertünk – mondta el a táborvezető.
A napi többszöri edzésnek köszönhetően a
résztvevők jobb erőnlétre tettek szert az egyhetes kézilabda tábor ideje alatt.
Sz.M.

mellett korlátlan szendvics és víz fogyasztása biztosítva volt. A tábor utolsó estéjén egy
nagy koncertet adtunk a Balatonfenyvesi Pavilonnál, ahol már a betanult műveket adtuk
elő. A műsorban filmzenék, illetve popslágerek hangoztak el, mint pl.: Karib-tenger kalózai, Tarzan, Disney válogatás, Trónok harca,
Abba, Adele: Skyfall, valamint a Wellhello:
Odaút című slágere. Ebből a műsorból szeretnénk néhányat bemutatni a későbbiekben a berettyóújfalui közönségünknek is. A
gyerekek jól érezték magukat a táborban, új
kapcsolatokat alakítottak ki és szakmailag is
sokat fejlődtek. Számomra is egy új kihívás
volt, hiszen a közel 100 fős zenekart három
mű erejéig én vezényeltem a koncerten. Ezúton is szeretném megköszönni a támogatást
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának és
a Fúvószenekarért Alapítványnak, nélkülük
nem tudtunk volna részt venni ebben a nagyszerű táborban.
Hegedűs Imre

Élménytábor a
Csiga-Házban
Az elmúlt évekhez hasonlóan élményekben gazdag hetet biztosítottunk
táborozóinknak. Sportprogramon,
játékos vetélkedőn, kiránduláson,
kreatív- és kézműves foglalkozáson,
múzeumlátogatáson vehettek részt.
A hét elején Szász Éva pszichológus segítségével bemutatkozó játékos feladatokkal
indult a nap, majd a Berettyó-parton kerékpároztunk. A Bihari Természetbarát Egyesület szervezésével a Barcsay Kúriában tettünk
látogatást. Itt Nagy Sándor vezetésével vetélkedő formájában ismerkedhettünk a kúria
történetével. A Sápi Tanoda fiataljaival sport
és szellemi vetélkedő során mérhettük össze
tudásunkat és ügyességünket. Nagykerekiben
a Bocskai kúria és a múzeum megtekintése
után a Bojti Tájházba érkeztünk. Kürtőskalács
sütés, népi játékok megismerése, nemezelés,
lovagi kellékek készítése, lovaskocsikázás. A
program végét egy finom ebéddel zártuk. A
Morotva ligetben csónakázással és bobozással, a Szász tanyán állatsimogatással töltöttük
az időt. A táborozás során az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes
programok biztosították a kellemes kikapcsolódást. A programok megvalósításában együtt
működtünk a Bojt Községért Alapítvánnyal,
a Sápi Tanodával és a Bihari Természetbarát
Egyesülettel.
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Harmadik Bihari Nyári Egyetem

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Bihari Nyári Egyetemet, új nevén Partiumi Szabadegyetemet városunkban.
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, az Anyanyelvápolók Szövetsége, valamint
a Partiumi Keresztény Egyetem által szervezett
eseményen több mint harmincan vettek részt július 23-a és 27-e között. Az idei nyári egyetemet
Bónácz János szavai nyitották. Berettyóújfalu
alpolgármestere a szabadegyetem érdekes prog-

ramjait emelte ki köszöntőjében. Kolozsvári
István örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy
harmadik alkalommal is otthont adhatnak a rendezvénynek. A kulturális menedzser elmondta,
a nyári egyetem céljának megvalósítása a város
és a térség településeinek célkitűzései között is
szerepel. Ebben az évben a szabadegyetem témája a topográfia földrajzi-történelmi-kulturális
és nyelvi kapcsolataira utal, tudtuk meg Balázs
Géza nyelvész, néprajzkutatótól. – Azért hoztuk
létre ezt a programot, hogy Biharnak és Partiumnak az egységét helyreállítsuk, vagyis hogy azokat a civil személyi, gazdasági, turisztikai kapcsolatokat felélesszük, illetve erősítsük, amik
egy kicsit megszakadtak vagy visszaszorultak az
elmúlt száz évben. Az idei egyetem fő tematikája a szerelmes földrajz volt. A híres népi író, szociográfus Szabó Zoltánnak van egy ilyen című
munkája is. Ebben arról ír, hogyha az ember
kötődik a szülőföldjéhez vagy kedves helyekhez, akkor sokkal többre képes. Ez a szerelmes
földrajz nekünk most Bihart jelentette. Ez volt

Megvalósult lisztérzékeny gyermekálmok
Berettyóújfaluban megvalósult minden
gyermek álma az igazi, élményekkel teli,
bandázós hangulatú, feledhetetlen gyermektábor.
Ám a résztvevők lisztérzékenyek voltak, akiknek
a táborozás valóban maradhatna csupán egy szép
álom. Cöliákiásként nem magától értetődő a nyári
táborban való részvétel. Sok lisztérzékeny gyermek kénytelen nélkülözni a hasonló élményeket,
ahogyan más közösségi megtapasztalásokat is,
sőt, időnként még az iskolai étkezéseket is szinte
kirekesztettként élik meg. Mindez azonban nem
így van Berettyóújfaluban.
Bihar fővárosában a lassan három éve működő Lisztérzékenyek Berettyóújfalui Csoportja
nem csupán az óvodai és iskolai allergénmentes étkeztetést végzi évek óta professzionálisan

és példaértékűen, hanem idén nyáron először
gyermektábort is szervezett. Július 9-e és 13-a
között zajlott a liszt-, illetve laktóz-, tejfehérje- és tojásérzékeny általános iskolás korú gyermekek napköziotthonos együttléte. A tábort sok
gluténmentes élelmiszert gyártó cég segítette
termékeikkel, hogy minél több és minőségibb
étel készülhessen. A finomabbnál finomabban
ételeket a helyi diétás konyha dolgozói készítették. A tábort a helyi szakközépiskola pedagógiai asszisztens hallgatói segítették. A gyermekek
nem csupán Berettyóújfaluból érkeztek, hanem
Bakonszegről, Biharkeresztesről, Mezősasról,
sőt Debrecenből, Szarvasról és a fővárosból is.
Mondhatjuk, hogy ez a hajdú-bihari térség gyermektábora volt, de a szarvasi testvérpár jelenléte miatt így vált a lisztérzékeny berettyóújfalui
gyermektábor a tágabban értelmezett régió tá-

Egy kép – egy történet
1933-ban a berettyóújfalui választókerület regnáló országgyűlési képviselőjét,
Szilágyi Lajost Bihar vármegye főispánjává nevezték ki, emiatt időközi választást
tartottak a berettyóújfalui választókerületben. A térségben a kormánypárt (Nemzeti
Egység Pártja) számára komoly kihívást
jelentett az ellenzék, amelyből a kisgazdák (élükön Szabó Pál íróval), illetve a
megjelenő szélsőjobboldali szervezetek
emelkedtek ki. A helyzet súlyát átérezve
még a miniszterelnök, Gömbös Gyula is
Berettyóújfaluba látogatott, ahol 1933.

szeptember 10-én, vasárnap a kormánypárt zászlóbontó nagygyűlésén tartott beszédet. A teljes egészében megtelt Templom téren elsőként Szilágyi Lajos főispán,
majd dr. Molnár Imre vármegyei főjegyző, kormánypárti képviselőjelölt és végül
Gömbös Gyula emelkedett szólásra. A
miniszterelnök beszédét külpolitikájának
négy alapkérdésére építette: a külpolitikai
elszigeteltségből való kijutás fontossága,
a magyarság békés szándékainak hangsúlyozása, a revíziós igények minden körülmények között történő fenntartása, az elszakított területeken élő magyar kisebbség
védelme. A látogatás során Gömbös Gyulát hat környékbeli település, köztük Berettyóújfalu is díszpolgárává választotta.
Az 1933. szeptember 24-én rendezett időközi választáson 6548 szavazattal (63%)
dr. Molnár Imre győzött, elnyerve ezzel a
berettyóújfalui járás képviselői mandátumát.
További képek és érdekességek a
berettyoujfalu.topoteka.hu oldalon érhetők el.

az egyik kulcskérdés, de voltak nyelvészeti előadások, az irodalom és annak földrajzi kötődése,
valamint még sok hasonló nagyon érdekes téma.
A létszám jelentős részét a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem hallgatói adták, de érkeztek az egri Eszterházy Károly Egyetemről és a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemről
is. Mellettük jöttek tanárok is. A szabadegyetem
célja, hogy közösségeket hozzon létre, hiszen
ezek hiányában nincs ország és jövő. Ha az emberek nem jönnek össze, nem ismerik és szeretik
meg egymást Nagyváradon, Budapesten, Egerben, Berettyóújfaluban, akkor nincs jövő. Úgy
gondolom, ennek ez a haszna, amit nem lehet
forintra váltani, de a későbbiek során biztosan
kamatozni fog – mondta el a Partiumi Szabadegyetem szervezője.
Az idei ötnapos eseményen az előadások mellett többek között város- és honismereti séták,
tanulmányi kirándulások, valamint művelődési
Sz.M.
vetélkedő várt a résztvevőkre.
borává. A gyermekek az első napon ismerkedtek
egymással és segítőikkel, miközben kézműves
foglalkozásokon vettek részt. A második napon
a közös sütést Asztalosné Prokisch Lilla irányította, akinek a finomságok készítésénél nagy
segítség volt a sok ügyes gyerekkéz, az evésnél
pedig a sok éhes gyerekszáj. Kedden a táborozók
a bobozást próbálhatták ki a Morotva Ligetben.
Szerdán talán még ennél is izgalmasabb kalandban volt részük a gyerekeknek, hiszen a közeli
horgásztóban pecázhattak, ahol egy profi horgász
tanítgatta őket nem csak a pecabot végét fogni,
hanem halat is. A pénteki nap is kihívásokkal volt
tele, hiszen a tábor apraja-nagyja biciklitúrára
vállalkozott. A tábor öt napja rengeteget adott
minden résztvevőnek. Nagy szükség van a hasonló kezdeményezésekre, reméljük, hagyomány
lesz az ételallergiások gyermektáborából és nem
csak itt, a Bihari térség központjában.
Fazakas Réka

Horgásztábor idén is

Ebben az évben is megrendezte horgásztáborát a Berettyó Munkás Horgász Egyesület. Július 2-a és 6-a között több mint
harminc iskolás gyermek töltötte a nyári
vakáció egy részét a Sárostókerti halastónál.
Az egyhetes táborban horgászati alapismeretek oktatása, különböző horgászati módszerek bemutatása,
gyakorlása, rengeteg horgászat és vizsga várt a fiatalokra. A tábor célja az volt, hogy a gyermekek kellemesen töltsenek el egy hetet és minél többet tanuljanak meg a horgászatról. Az idei kempingre második
osztályostól elsős középiskolás korosztályig érkeztek
fiatalok. A résztvevők szinte egész nap horgásztak,
kivéve azok, akik horgászvizsgát akartak tenni. Nekik – napi egy órában – elméleti oktatás is volt. A
tábor utolsó napján a vizsga mellett versenyt is tartottak, majd közös halászlé főzéssel zárták a hetet.
Az egyhetes horgásztáborban – 8 és 16 óra között – a
szervezők tízórait,
ebédet, uzsonnát,
ásványvizet
és
jégkrémet biztosítottak a gyermekeknek.
Sz.M.
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Tizenkettedik Kulturális és Baráti Találkozó

A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bihari Térség
és Régió Nyugdíjasainak Kulturális és
Baráti Találkozóját a Bihar Termálliget
Strand- és Termálfürdőben.
A július 13-ai eseményre közel négyszázan érkeztek a megye több pontjáról, valamint Békés
megyéből, Szegedről és Nagyváradról.
Pikó Gyuláné, a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének elnöke a rendezvény elején köszöntötte Dr. Vitányi István országgyűlési kép-

viselőt, Bulcsu Lászlót, a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnökét, Muraközi István polgármestert, Molnár Ferencnét, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökét és alelnökét,
Dóráné Szalontai Piroskát. Kocsis Imrénét, az
„Életet az Éveknek” Hajdú-Bihar megyei elnökét, Kállai Irént, a Berettyó Kulturális Központ
igazgatóját, Bondár Sándort, a Herpály-Team
Kft. ügyvezető igazgatóját és számviteli vezetőjét, Buzás Lászlónét, valamint Baloghné Gulyás
Évát, a Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui
Területi Szervezetének vezetőjét.
A rendezvényt Vitányi István szavai nyitották.
Az országgyűlési képviselő örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy Berettyóújfaluban ilyen nagy
volumenű találkozót tudtak megszervezni. Muraközi István köszöntőjében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a város ismét házigazdája
lehetett az eseménynek. A polgármester arról is
szólt, a nyugdíjas szervezetek és egyesületek egy
nagy családot alkotnak, a tagok aktivitása nélkül
mit sem érnek azok a programok, amelyeket
egy-egy településen próbálnak megszervezni.
Kocsis Imréné, az „Életet az Éveknek” HajdúBihar megyei elnöke mellett Molnár Ferencné

is köszöntötte a jelenlévőket. – A megye minden nyugdíjas szervezete nagyon jól működik,
vannak, akik összefogják az időseket, programot
nyújtanak nekik és nekünk erre van a legnagyobb szükségünk. Arra, hogy törődjünk egymással, szeressük és tiszteljük a másikat. Ezek
a szépkorú emberek – felvállalva a hagyományápolást – nagyon aktívak, maximálisan törekednek teljesíteni a kitűzött feladatokat, úgy vélem,
hírnevet hoznak a megyének, a nyugdíjasoknak
és saját településüknek – mondta el a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke.
Az eseményre összesen 611 fő látogatott el,
amelyből közel négyszázan – 25 településről –
szépkorúak voltak. A 31 egyéni és csoport fellépő 186 fővel örvendeztette meg a résztvevőket. A kulturális műsorok között népdalcsokrok,
versmondás és különféle táncok szerepeltek. A
rendezvényen iskolások is felléptek, amely a generációk közeledését segítette elő. A produkciók
után az emléklapok átadására került sor, amit
tombolasorsolás és baráti beszélgetés követett.
A találkozó ideje alatt a Magyar Vöröskereszt
Berettyóújfalui Területi Szervezete prevenciós
Sz.M.
sátrat működtetett.

Ifjúsági és vakációs Nagy Sándor jubileumi tárlata
Varga Dezső énekével és citerajátébibliahét
kával vette kezdetét Nagy Sándor fesA berettyóújfalui Református egyházközség
hagyományaihoz híven ebben az évben 2018.
július 02.-06.-ig rendezte nyári táborát. Témája volt: „A küldetés: Józsué nyomában.”
Helyszínül a Szivárvány Református Óvoda
szolgált.
Összesen 102 fő vett részt a héten, 52 gyermek és fiatal, 50 felnőtt családtag, illetve segítő. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a
szervezőknek és segítőknek szolgálatát, mindenkinek a részvételét, valamint az adományokat, amivel emlékezetesebbé tették ezt a
hetet a résztvevők számára.
A Berettyóújfalui Református Egyházközség

A Berettyóújfalui Református Egyházközség ezen a nyáron Zamárdiban rendezte meg a 19. Ifjúsági hetét. Minden
nap közös áhítattal fejeződött be.

tőművész jubileumi kiállítása július
7-én.

A Nagy Sándor ’70 címet viselő tárlaton az
alkotó huszonhét képét tekinthették meg az
érdeklődők a Bihar Vármegye Képgalériában.
A kiállítást Dr. Bakó Endre szavai nyitották.
Az irodalomtörténész elmondta: Nagy Sándort
vonzza a Bihari táj, festményein a részletek háttérbe szorulnak vagy meg se jelennek. Emellett
az alkotó képeinek stílusáról és szerkezetéről
is beszélt. – A kiállító Nagy Sándor művészi
anyagának talán legfontosabb komponense a
szín, melynek sokszor nem csupán kiegészítő,
hanem lényegi funkciója van, a hagyományos
értelemben vett ábrázolás feladatát is betölti.
Két stílust vélek békés egymás mellett élni. Az
egyiket eszményítő realizmusnak nevezném.
Ide sorolnám a szobabelsőket, a Vörös karám,
Elhagyott tanya, Hodály szürkületkor, stb. képeket, amelyek mintha eredeti dimenzióban
örökítenék meg a látványt, de nem fényképszerűen. Ezeknek az alkotásoknak különös hangulatot adnak a színek és a választott nézőpont.
Nagy Sándor motívumai révén bele tudja sűríteni a múltat a jelenbe, a nosztalgiát a perspektívába. A másik stílusváltozat képanyaga mes�szebb távolodik a látványtól, ha nem lennének
képaláírások, akár rejtvénynek is megtennék.
Erre nagyon jó példa a Vörös partok és társai.
Nagy Sándor nem másolja, hanem teremti a valóságot. Képeinek szerkezete masszív, szilárd,
célszerű – mondta Dr. Bakó Endre.
A berekböszörményi születésű Nagy Sándor
kedvelt témái az udvarok, utcarészletek, a búzatábla és a síkság, amelyeket sajátos szín- és
formavilágban ad elő. A festőművész 1966-ban
Hajdúböszörményben járt először művésztelepen. – Mindegyik kép olajtechnikával készült,
a téma változatos. Megnyerte a tetszésemet
szülőfalum, Berekböszörmény. Debrecenben

voltam középiskolás, ez idő alatt eljártam a
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körbe. Az
érettségi után dolgoztam a Moziüzemi Vállalat
dekorációs részlegénél, a Déri Múzeumban és a
hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumban is –
mondta el Nagy Sándor. Hozzátette: alkotásai
mindenkiben más benyomást keltenek.
A festőművész alkotásait nézve a csend és a
nyugalom érint meg bennünket. A jubileumi
tárlat augusztus 7-ig volt látogatható a Bihar
Vármegye Képgalériában.
Sz.M.
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Koncertek és folk kavalkád a Szent István téren
Peter Sramek és az Ocho Macho koncertje, valamint Csűrdöngölő címmel
folk kavalkád várta a Szent István-napi rendezvény közönségét városunkban
augusztus 19-én. Berettyóújfaluban
már évek óta hagyomány, hogy kétnapos programsorozat részeként emlékeznek az államalapítás ünnepére.
Peter Sramek a Rising Star című műsorból lehet
ismerős a közönségnek. A fiatal énekes a zenei
tehetségkutató harmadik helyén végzett. A szlovákiai születésű előadó berettyóújfalui fellépésén saját dalai mellett a Rising Star és a Sztárban
sztár című műsorokban előadott számokat, va-

lamint Zámbó Jimmy szerzeményeket énekelt.
Ebben az évben igazi folk kavalkádot láthattak a
nézők a főtéren, amit idén először alkottak meg
a szervezők. Táncosok és énekesek lepték el a
Szent István teret, akik nem csak határon belülről, hanem azon túlról is érkeztek. A szerbek
helyett Bulgáriából a Rhythmic Mazsorett Csoport, Nigériából a Team Gravity látogatott el városunkba. Létavértesről a Cserebingó Néptánccsoport, Földesről a Szélrózsa Néptáncegyüttes
érkezett. A Bajnóca Néptánc Egyesület mind a
négy csoportja – Kökörcsin, Boróka, Cserbóka
és Bihar –, valamint Turzó Boglárka és a Nagy
Bajnóca Népdalkör is fellépett a kavalkádon.
Turzó Renáta és Vámosi István színpadra vitték
a berettyóújfalui táncokat. A múltszázad köze-
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pén egy videó felvételen megörökített tánc helyi
mellett szentpéterszegi és váncsodi gyűjtés. A
koreográfián három éve dolgozik a páros, melyet teljes egészében a decemberi Bajnóca gálaműsorában láthat a közönség. A fellépő néptáncosokat a Bürkös zenekar kísérte.
Az augusztus 19-ei napot az Ocho Macho koncertje folytatta, akik először léptek fel a városban. Az együttes 2003-ban alakult, zenei stílusában a reggae, a ska, a punk és a latin ritmus
találkozik. A kétszeres platina- és aranylemezes
banda minden jelentős hazai fesztivál állandó
szereplője, emellett számos külföldi eseményen
is megfordultak már. A 2018-ban 15 éves zenekar az idei fellépésekre profi fény- és hangtechnikával készül, továbbá látványos színpadképpel örvendezteti meg a közönséget. Az estét
tűzijáték zárta.
Sz.M.

Ünnepi mise és tárlatmegnyitó augusztus 20-án
Istentisztelet nyitotta az államalapító
Szent István király ünnepére rendezett megemlékezést városunkban. A
római katolikus templomban augusztus 20-án megtartott közös imádságon
Rákóczi Jenő plébános tartott misét.
Az ünnepi istentiszteleten Rákóczi Jenő elmondta, nem a ruha és a külsőség teszi az embert naggyá, hanem az, ami bensőjében rejtőzik.
A plébános arról is beszélt, Szent István hogyan
tudott bölccsé és naggyá válni. – Az evangéliumban a bölcs ember szemben áll az oktalan
emberrel. A király is szemben áll a külsőséggel abban az értelemben, hogy ő bensőleg kell
először naggyá váljon, s ezután lehet külsőleg
is óriássá. Szent István király épp ilyen volt –
hangzott el az istentiszteleten.
Az ünnepi mise után kiállításmegnyitó várta az
érdeklődőket. Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész szakrális munkáiból összeállított tárlata nyílt meg a Bihar Vármegye Képgalériában.
Az eseményen megjelenteket Muraközi István
egy Kányádi Sándor idézettel köszöntötte, majd
elmondta, a magyar államalapítás ünnepén egyaránt fontos a múltra való emlékezés és ebből
merítve a jövőbe tekintés. – Szent István király

szuverén államot teremtett. Az általa felépített
keresztény és független magyar ország évszázadokon át védelmet és otthont nyújtott a Szent
Korona minden népének – emlékezett vissza
városunk polgármestere. Hozzátette: erős hitben kell élni, mert ez az, ami segít újrateremteni
minden mást.
A kiállítást Rákóczi Jenő nyitotta meg, aki szerint Bráda Tibor festőművész képeivel a teljességet mutatja be. – Az üvegfestészet nem véletlen, hogy közel ezer éven keresztül végigkísérte
az egyházi művészetet és az európai művészvilágot. A művészet, a fénynek játéka szakralitást
hordoz magában. Bráda Tibor a szemlélőt Istenhez vezeti. Alkotásaival a teljességet, a csodálatos világot mutatja meg nekünk – mondta el
a plébános.
A kiállító Bráda Tibor gyermekkora egy részét
a berekfürdői üveggyár közelében töltötte, így
volt alkalma beleszeretni az üveg ragyogásába.
Másik kedvence a pasztell. A festőművészi pályára egy képzőművészeti főiskolát végzett apáca segítette. – Albertirsán egy csodálatos rajztanárnő, Puruczky Mária oktatott, nagyon sokat
tanultam tőle. Ő vitt fel a budapesti Képzőművészeti Gimnáziumba, majd elvégeztem a főiskolát, tanársegéd is voltam. Édesanyám pedagógus volt, nagyon szépen akvarellezett, szerintem

Fotó: KHSz

tőle örököltem a képzőművészet iránti szeretetemet. A berettyóújfalui tárlaton kiállított képeim
közül az üvegfestészeti tervek kvas technikával,
temperával és különböző tusokkal készültek. A
mozaiktervek pasztellmunkák. Az elkészítési
idő változó, az előkészület és a tanulmányok
készítése sok időt vesz igénybe – tudtuk meg
Bráda Tibortól. A Munkácsy-díjas festőművész
szakrális témákat fest szívesen, legkedvesebb
szentjei Szent Erzsébet és László.
Bráda Tibor szakrális munkáiból álló kiállítása
szeptember 20-ig látogatható a Bihar Vármegye
Képgalériában. A tárlatmegnyitót kenyérszentelés, valamint Kocsis András és Kocsis Csaba
előadása tette teljessé..
Sz.M.
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Hajdúszoboszlói lány lett
a Liget Szépe
A kánikula igazi strandhangulatot teremtett,
a hűsítő medencékből is élvezhetőek voltak
a színpadi programok, melyek délelőtt a kisebbeknek szóltak: Gyuri Bohóc és a Vidám
Manók Gyerekzenekar interaktív műsora.
Hastánc bemutató nyitotta a délután szó szerint forró hangulatát, a Fever Dance Team
táncosainak produkcióját láthatták a strandolók. A Liget Szépe versenyzői ezúttal is háromszor léptek színpadra különböző ruhákban. Sztárvendégek tették teljessé a napot,

L.L. Junior, Liszter Sándor, aki ezúttal is tagja volt a nyolctagú zsűrinek. A nyári melegben Szurmai Tamás aquazumbával frissítette
a közönséget. Az idei Liget Szépe döntőt Gulyás Csillag nyerte a Bihar Termálligetben. A
zsűri egyhangúlag a szoboszlói lányt tartotta a legszebbnek. Első udvarhölgye Szilágyi
Kitti, második udvarhölgye Erős Dzsenifer
lett. A strand közönségének díját Sütő Georgina kapta. A nap Raul koncertjével zárult.

A Napló fotóripor- Hírek a KÖSZI-ből
Város Önkormányzata a nyári
tereinek kiállítása Berettyóújfalu
szünetben, 2018. június 18. és 2018. augusztus

márciusa óta 20 perces ebédszünet áll a tanulók rendelkezésére – a most kezdődő tanévtől
az Eötvös József Szakgimnázium is bevezeti
az ebédszünetet. Bízom benne, így egyre több
tanuló választja az általunk készített ételeket
ebédre. Természetesen egyeztettünk a Bessenyei György Szakgimnázium vezetésével is, ők
szintén támogatják kérésünket és egyetértenek
a kérdés fontosságával, jelenleg közösen keressük a megoldást. A tanulók és munkatársaim
nevében is köszönjük mindhárom intézmény
pozitív hozzáállását.
A nyár folyamán felújítottuk a József Attila Általános Iskola és a Széchenyi István Tagiskola
tanulóit ellátó ebédlőket. A munkát a konyhai
dolgozók végezték, gletteltek, ablakot, falat
festettek és természetesen megoldották a nagytakarítást is. Az első telephelyen az ablakokat is
felújíttattuk és új függönyök várják az étkezőket. Még a nyár elején mindkét helyre új ebédlőbútorokat (székeket és asztalokat) rendeltünk.
Ezek érkezése 2018 októberére várható. Mindent megtettünk, hogy az új tanévben barátságosabb, otthonosabb, minden feltételnek megfelelő körülmények várják a tanulókat. Bízom
benne, hogy a tanulók és a felnőtt étkezők is
örömmel veszik birtokba a megújult ebédlőket.
Fentiekhez az anyagi fedezetet az Önkormányzat biztosította részünkre, melyet ezúton is
köszönünk. Természetesen nemcsak az előbbiekben említett két helyen, hanem minden konyhánkon elvégezték munkatársaim a szükséges
felújítást, nagytakarítást.
Nagy öröm számunkra, hogy a székhely óvoda
új épületének átadásával az ott működő tálalókonyhánk is teljes mértékben megújult, új, korszerű berendezéseket, eszközöket kapott, egyrészt az önkormányzat pályázatából, másrészt
pedig önkormányzati saját forrásból.
Intézményünk – mint ahogy a fentiekből is
látszik – a nyár folyamán is folyamatosan működött. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak tisztes, néha erőn felüli helytállásukat,
hogy a nyári melegben, extrém körülmények
között is ellátták a felmerülő feladatokat, önként vállalták és örömmel látták el a felújítással, takarítással járó teendőket is.
Az új tanévben/nevelési évben is jó munkát,
nagyon jó egészséget és további sikeres együttműködést kívánunk minden gyermeknek, tanulónak, szülőnek és minden dolgozónak, akikkel
közösen a gyermekek/tanulók érdekében tevékenykedünk!
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hastánc bemutató, aquazumba, gyermekműsorok, sztárvendégek várták
és szórakoztatták az idei Liget Szépe
vendégeit a Bihar Termálligetben augusztus 12-én.

Tóth Bertalan gitárjátéka nyitotta a Hajdú-bihari Napló fotóriportereinek képeiből összeállított
tárlatot a Mozi Galériában.
A 2017-ben készült legjobb felvételekből
álló kiállításon Molnár Péter, Derencsényi
István és Matey István fotóit tekinthették
meg az érdeklődők. A július 4-ei megnyitón
Gombos Ferenc fotográfus a szakma kihívásai mellett arról is beszélt, mi kell ahhoz a
mai világban, hogy valakiből jó fotóriporter
legyen. – A jó meglátás. Rögtön lássa meg
a lényeget, érezzen rá a témára és tudja, mi
a dolga. Szolgáltatnia kell az olvasók felé
és érdekes módon, izgalmasan egy fotóban
kell elmondania egy eseményt – nyilatkozta Gombos Ferenc. A kiállító Molnár Péter
és kollégái a szívükhöz legközelebb álló tíz
képet választhatták ki a tárlatra. – A felvételeim javarészt Debrecenben készültek. A
kedvelt fotóim nem feltétlenül azért fontosak számomra, mert egyesek szerint a
fénykép jó, hanem maga az esemény és a
képeken szereplő emberek állnak hozzám
közel. Riport témában ahhoz, hogy egy felvétel igazán jó legyen, csak annyi szükséges, hogy a kép elmesélje azt, hol jártunk,
mit láttunk és ott mi történt – tudtuk meg
Sz.M.
Molnár Pétertől.

17. közötti munkanapokon, 45 napon keresztül
(korcsoportonként eltérő időszakban) biztosította a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint – a Képviselőtestület tavalyi pozitív döntése alapján – a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is az ingyenes szünidei étkezést. A
lehetőségről minden érintett névre szóló levélben kapott tájékoztatást. Az ingyenes nyári szünidei étkezés keretében 302 gyermek ebédjéről
gondoskodtunk. Közülük 83 gyermek étkezését
az önkormányzat saját forrásból biztosította.
Az Önkormányzat – mint eddig minden évben – az idei nyári szünetben is támogatta a
helyi Erzsébet-táborokban résztvevő gyermekek étkezését azzal, hogy a táboroknak csak a
nyersanyag árát kellett megfizetniük, az ételek
elkészítésének rezsiköltségét az önkormányzat
saját forrásból biztosította. Így a tábor számára rendelkezésre álló keretből több programot
tudtak megvalósítani a szervezők. A nyári szünetben megrendezett Erzsébet-táborokban ös�szesen 676 gyermek részére biztosítottuk a napi
négyszeri étkezést. Az étlapokat a gyerekek
igényeit figyelembe véve terveztük. Ezen kívül
a városunkban megrendezésre kerülő számos,
nálunk étkező tábor résztvevői (összesen 250
gyermek) részesültek hasonló étkezési kedvezményben.
A nyári szünet folyamán a Gróf Tisza István
Kórház segítségével biztosítottuk a diétás étkezésre szoruló gyermekek folyamatos ellátását.
Köszönjük a kórház dolgozóinak, hogy elvállalták ezt a feladatot, köszönjük a dietetikusok
és a konyhai dolgozók munkáját.
A közétkeztetés biztosítása az önkormányzati
és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Már az
elmúlt tanév végén az intézmények segítségével tájékoztattuk a szülőket a gyermekétkezés
igénybevételére vonatkozó tudnivalókról, kedvezményekről, árakról. Az árak nem változtak,
az étkezési kedvezmények is ugyanolyan széleskörűek, mint a tavalyi évben. (A tájékoztatók, nyomtatványok honlapunkon elérhetőek:
www.kosziberettyo.hu.)
Örömmel számolok be róla, hogy az Arany
János Szakgimnázium után – ahol már 2017
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Elit csapatok között
mérkőzik az MVFC a
Bajnokok Ligájában
Az MVFC képviseli hazánkat a futsal
bajnokcsapatainak nemzetközi kupáján, miután bár második helyezést
szereztek a Futsal NB I-ben de a győri Rába ETO visszalépése okán az
UEFA engedélyével a berettyóújfalui
futsalosok léphetnek pályára Szlovéniában az UEFA által szervezett Bajnokok Ligájában.

Az MVFC most olyan lehetőséget kapott,
amelyben lemérhetik, hol tartanak a nemzetközi mezőnyhöz képest. - A lehető legjobbat
szeretnénk kihozni a tornából, bár nagyon
nehéz mérkőzések várnak ránk – fogalmazott
Szitkó Róbert, az MVFC szakosztályvezetője. A csapat idén a bajnoki címet tűzte ki célul, ezért egy régi-új játékost is igazolt a klub
Nagy Imre személyében, valamint három
„légiós”, a portugál Amilcar, a spanyol Javi
Sanchez és a brazil Rafinha is segíti a gárdát

az előrejutásban. 2018-ra kialakult a csapat
gerince, főleg a támadó játékot kell erősíteni
– tette hozzá a szakosztályvezető. Az MVFC
az utánpótlás nevelésben is komoly eredményeket mutat fel, hiszen ígéretes fiatalok tűnnek fel a csapatokban, akik a sportág érdekeit
szolgálják. A felnőtt futsalcsapat augusztus
közepén kezdte az edzőmérkőzések sorát,
ahol a DEAC ellen magabiztos (9-0) győzelmet aratott. A vezetőedző jelenleg a spanyol
KHSz
Sergio Mullor Cabrera.

„Bárki ellen van esélyünk, ha betartjuk a megbeszélt dolgokat”
A tavalyi bajnokságban az ötödik helyet szerezte meg a Berettyóújfalui SE a
Megyei I. osztályban. A csapat célja az
idei szezonban nem változott, ezúttal is
a legjobb öt együttes között akar végezni. A BUSE edzőjével, Szitkó Róberttel
beszélgettem.
Az új idényre hogy sikerült a felkészülés? Kik
érkeztek és távoztak?
Igazoltunk játékosokat, főleg régi, berettyóújfalui labdarúgókat. Mondom ezt annak ellenére,
hogy mind a kettőjük nagyon fiatal. Egyikük
Ertsey Zsigmond Bálint, a másik Karmazsin
Zoltán. Bálint egy tehetséges focista, próbálom
beépíteni a csapatba. Bárándon játszott, még van
hova fejlődjön, elsősorban taktikailag, remélem,
sikerül beilleszkednie. Zolival még nem tudok
számolni, mert sérülten jött vissza, ő csak januártól tud elkezdeni dolgozni. A kapuba Kiss
Gábor érkezett Nyíradonyból. Jakab Kristóf és
Tóth Sándor pedig az ifi csapatból jött fel a felnőttekhez. Reménykedek benne, hogy hosszú
távon mind a kettőjüknek helye van ebben az

együttesben. Szabó Péter ment el tőlünk Nagyrábéra. Nyilván szeretnénk előrébb lépni a bajnokságban attól függetlenül, hogy most úgy néz
ki, ez egy sokkal nehezebb szezon lesz.
A kapus poszton kívül a többiek milyen pozícióban játszanak?
Ertsey Bálintot univerzális játékosnak mondanám. Az eddigi mérkőzések alapján azt mondom,
szélen érzi otthon magát, középen azért még vannak hiányosságai, ettől függetlenül több poszton
is hasznos lehet. Karmazsin Zoli egyértelműen
egy baloldali vagy a középpályán használható
játékos. Jakab Kristófnak van az egyik legnehezebb helyzete, mivel tavaly Szabó Gábor jól teljesített, több mint húsz góllal szerepelt a góllövő
listán. Mellette ott van még Kártik Zsombor is,
aki az elmúlt egy évben meggyőzött a játékával.
Idén száz százalékos edzésmunkát végez, jelenleg ő van az első helyen és így Kristófnak nagyon
kell küzdenie, hogy akárcsak a padra vagy a mérkőzés keretbe be tudjon kerülni.
Milyen célokat tűztetek ki az új idényre?
Nálunk nagyon nehéz úgy célokról beszélni,
hogyha meglátjuk az igazolt játékosokat, mindenki olyan érkezett, aki ide valósi, ide kötődik

Felnőtt a Bihari Lövészverseny
Augusztus 19-én a Bihari Lövészklub
nyitotta a Szent István napi programok sorát. A tizennyolcadik Bihari
lövészverseny valóban „felnőtt”, hiszen évről évre e napon egyre több
berettyóújfalui és környékbeli érdeklődő, valamint aktív sportlövő látogat
el a lőtérre.

Az idei versenynap számos programmal is
bővült, az egyéni versenyszámokon kívül
WingTsun Kung Fu önvédelmi és küzdősport
bemutatót, elsősegélynyújtás oktatást láthattak,
hibrid lézer puska-pisztolylövést próbálhattak,
illetve a Berettyóújfalui Járás Önkéntes Területvédelmi Tartalékos századának előadását is
meghallgathatták a résztvevők. A lövészversenyen a felnőttek kiskaliberű pisztolyokkal és
puskákkal fekvő helyzetben, 20 méterről igyekeztek a lőlap közepébe találni, a fiatalabbak 10
méterről, álló helyzetből tekebábukra célozhattak. A versenynapon Pető László, a Debreceni
Lövészsuli Egyesület vezetője, világ- és Európa-bajnok olimpikon is megjelent, ő technikai,
erőnléti és szakmai tanácsokkal készült, valamint bemutatta a lézer-pisztolyt, mint a legújabb
generációs sporteszközt, mellyel a fiatalokat
és az érdeklődőket sokkal könnyebb bevonni a
sportlövészet világába. E „fegyverek” lövedék
nélkül – infravörös rendszerrel – működnek és
nagyban hozzájárulnak az utánpótlás gyakorlati

vagy innen származik. Pénzt ebbe nem tudunk
fektetni sajnos. Szeretnénk ugyanúgy az első
ötben végezni, ez a realitáshoz közel is áll. Nyilván vannak nálunk jobb klubok is a bajnokságban, de ha taktikailag be tudjuk tartani azokat
a dolgokat, amiket megbeszélünk a találkozók
előtt, akkor bárki ellen van esélyünk. Most nincs
olyan kilógó csapat, mint az elmúlt évben a
Nyíradony, a Hajdúböszörmény és a DVSC II.
Hány mérkőzésen vagytok már túl a 2018/2019es idényben?
Eddig három meccsünk volt, a két hazait meg
kellett nyernünk a DASE (4-1) és Kaba (9-0) ellen. Idegenben a Hajdúnánás elleni találkozó nehéz mérkőzésnek számított, el is veszítettük 3-0ra. Úgy gondolom, realitás volt, hogy ott nem
nyertünk, attól függetlenül, hogy saját magunkat
vertük meg. A Hajdú-Bihar megyei Magyar
Kupa selejtezőjében két meccset megnyertünk
– 4-2 Monostorpályi, 5-0 Vámospércs ellen –,
az országos főtáblára jutásért Hajdúböszörmén�nyel játszunk. Most ez a legfontosabb találkozó
annak ellenére, hogy egy nálunk magasabban
jegyzett klub ellen játszunk.
Sz.M.
neveléséhez. Muraközi Zoltán, a Bihari Lövészklub elnökhelyettese lapunknak elmondta: a
Szent István napokhoz kötődő rendezvény már
tizennyolc éve minden évben jó lehetőséget ad
arra, hogy minél szélesebb közönség ismerje
meg a lövészetet, mint sportágat. Az eseményen
különböző korcsoportokban és versenyszámban
az első három helyezett érem és oklevél elismerésben részesült. A legjobb utánpótlás versenyző
és a legszebb tízes lövés különdíját Vágner Lara
vitte el, akire fiatal kora ellenére a lövészklub
csapata nagyon büszke, hiszen az általános iskolás lány kiemelkedő eredményeket ér el a sportágban. A város serlegét és az „abszolút győztes”
címet a Derecske ÁFÉSZ egyik versenyzője,
Kósziné Szabó Erzsébet kapta. Délután a szervezők finom hidegtálas ebéddel köszönték meg
a versenyzőknek a részvételt. A klub következő
versenye ősszel egy szomorú aktualitáshoz kötődik, a „Bill”-ként ismert Nagy Imre, a verseny
mentora és mozgatórugója fiatalon elhunyt. A
Big Bill IPSC emlékversenyt ősszel fogják megtartani. A rendezvényt a Honvédelmi SportszöKHSz
vetség támogatta.
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

Berettyóújfalui programok
Bihari Múzeum
Nadányi Zoltán Művelődési Ház

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Szeptember 20-ig látható Bráda Tibor
Munkácsy-díjas festőművész szakrális munkáiból összeállított tárlata.
Szeptember 26-án 15 órakor kiállítás nyílik a tiszafüredi Vackor Varroda munkáiból.
Megelevenednek a Mátyás királyról szóló
mesék és Háry János történetei. A kiállítás
október 3-áig látható. Gyerekcsoportok jelentkezését is várjuk!

Mozi Galéria
Szeptember 18-án 15 órakor nyílik
Nánássy Barnabás, egykor Berettyóújfaluban
is tanító pedagógus festményeiből álló tárlat,
amely október 15-éig lesz látható.
Szeptember 22-én 16 órakor Mazsola és
Tádé zenés bábjáték. Belépőjegyek 1200 Ft-os
áron vásárolhatók a művelődési házban.
Október 5-én pénteken 17 órakor megemlékezés és gyertyagyújtás az aradi vértanúkról
a népligeti kopjafánál.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
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 szombaton 14 órától Fotóklub fog
lalkozás.
Kedd–csütörtök 15 órától egészségmegőrző
torna az Erdélyi Gábor teremben.
Szeptember 25. 16.30 az ÉDES Egyesület foglalkozása.

Bodorka NépmesePont
Figyelem! Kicsik és nagyok!
Szeptember 15-én, szombaton a Tájak-

házak-ízek fesztivál keretében a Bodorka
NépmesePont délután 15-16 óráig Családi
mese Activity-re várja az érdeklődőket. A jól
ismert társasjáték szabályai szerint minden
előfordulhat, ami népmese! A résztvevőkre
értékes nyeremények várnak!

3-6 fős családok jelentkezését várjuk előzetesen szeptember 14-ig

a 06/30/183-62-70-es számon vagy a
bodorkanepmesepont@gmail.com e-mail címen.
A fesztiválon egész nap jelen leszünk, keressenek bennünket!
„Mese-mese mátka” – kézműves alkotószakkörre várjuk kisgyermekes szülők
jelentkezését a Bodorka NépmesePontban.
Havonta két alkalommal, gyermekekkel
együtt, mese – zene – alkotás! Információ:
06/30/455-73-43.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ (SZNM
MOKK) és a Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum tisztelettel meghívja a Berettyóújfalui Tankerület valamennyi alsó tagozatos
munkaközösség vezetőjét, az iskolát képviselő tanítókat, hogy megismerjék a Bodorka
NépmesePontot, ezt az új múzeumpedagógiai
teret, programjait, e mellett megismerkedjenek a megye múzeumpedagógiai kínálatával
és a megújult Múzeumi A’la carte felülettel. A
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001
projekt keretében megrendezésre kerülő Múzeumok a pedagógusokért című rendezvényre.
Időpont: 2018. szeptember 19. (szerda) 14 óra
Helyszín: Bihari Múzeum – Berettyóújfalu,
Kálvin tér 1.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
2018. szeptember 12-ig várjuk a tanítók jelentkezését a bihari.muzeum@gmail.com címen
vagy az 54/402-390-es telefonszámon.

Sinka István Városi Könyvtár
Kedves Könyvtárlátogatók!
Az épületfelújítás kezdetének elhúzódása miatt
változatlan nyitvatartással várjuk Önöket. A
zárás várható időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni. Megértésüket köszönjük.
A városi könyvtár dolgozói
Programok:
szeptember 21. Kirándulás Csömör – Budapest. Bővebb felvilágosítás személyesen a
könyvtárban (Kálvin tér 1.) vagy telefonon
(54/402-273).
október 1-7. Országos Könyvtári Napok
2018. Közös tudás – közösségi hozzáférés.
Vendégeink: Bosnyák Viktória és az Alföld
folyóirat munkatársai, valamint Roxie Blue.
Részletek a honlapon (https://sinkakonyvtar.
wordpress.com) és a plakátokon.
A népmese napjához kapcsolódóan mesemondó versenyt hirdetünk óvodások, általános iskolások számára. Téma: Mátyás királyról
szóló mese. Részletek elérhetőségeinken.
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Anyakönyvi hírek
Születés
2018. június

23. Deczki Hanna

(Deczki Károly Róbert – Tóth Judit)

2018. július

7. Papp Zalán (Papp Norbert – Lakó Emese)
12. Rácz Dávid (Rácz András Gyula – Meszesán Rita)
14. Tóth Péter Gergő (Tóth Péter Gergő – Rácz Piroska)
2018. augusztus

7.

Farkas Karina

(Farkas Attila – Képes Katalin)

Házasságkötés
2018. július

11. Vincze Imre Sándor – Bottó Enikő
21. Jakab János Ádám – Koszorús Nóra
21. Duró Ferenc – András Viktória
2018. augusztus

4.
8.
11.
11.

Nagy Péter – Nagy Emese
Kovács Gyula – Tar Anikó
Ádám Sándor – Szücs Judit
Pénzes Lajos – Oláh Zsanett Magdolna

Elhunytak
2018. június

27. Dobi Béláné (Kun Margit Mária) (1927.)
28. Csörsz Károlyné (Szító Gizella) (1927.)
2018. július

1. Bocska Sándor Andrásné (Papp Irén) (1934.)
6. Matolcsi Imre (1945.)
8. Jakab Géza Elekné (Szücs Margit) (1935.)
9. Marján Lajos (1958.)
11. Rohodi Lajosné (Bazsó Margit) (1934.)
13. Lakatos Sándorné (Pásti Ilona) (1941.)
14. Ujhelyi József (1926.)
18. Váradi Albertné (Szilágyi Etelka) (1930.)
20. Pólyikné Aranyi Erzsébet (1950.)
23-30. Karácsony György (1965.)
25. Dancs Ferenc (1961.)
30. Nagy János (1926.)
31. László Sándorné (Szilágyi Margit) (1933.)
2018. augusztus

3.

Dancsházi József (1955.)

A Berettyó Televízió műsorai:
www.berettyotv.hu

XXI. Bihari Számadó Napok

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete,
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a
Berettyó Kulturális Központ szervezésében
2018. október 12-13-án kerül megrendezésre a XXI. Bihari Számadó Napok rendezvénysorozat Berettyóújfaluban, a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban.

Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Szutor Mónika
Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Molnár István, Szentannay Mátyás
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén

A programokból:
- Nyíri István díj átadása
-Vásárdíj, termékdíj, Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara-díj
- Kiállítás, vásárlási lehetőség
- Szakmai előadások
- Szórakoztató programok, néptánccsoportok
bemutatkozása,
- Véradás, vércukorszint-mérés, testzsír-mérés
- Életmód tanácsadás
- Berettyó Kártya átvételi lehetőség

A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637

HIRDETÉS

2018. szeptember

09. 23. – 10. 17.
NKA KULTURÁLIS
FESZTIVÁL

Részletes program: nka.hu

Ünnepeljünk együtt!
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