Emlékezés 1956-ra
Nemzeti ünnepünkön,
október 23-án a hagyományoknak megfelelően
ünnepi istentisztelettel
kezdődött a város közösségének főhajtása, majd
az Oláh Zsigmond utcai
emlékműnél folytatódott
a megemlékezés.
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja
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Negyed évszázad a bihari népművészetért
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A jelenleg futó önkormányzati pályázatok

projekt-menedzsmentjének

beszámolói, ingatlan értékesítés és
feladat-ellátási szerződés bölcsődei ellátással kapcsolatban. Többek között
ezekről tárgyaltak a képviselők az október végi ülésen.

III. Kabos Endre
– emléknap
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XXI. Bihari Számadó
Napok
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25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én alakult a Bihari Népművészeti
Egyesület. Az akkor még 22 fővel működő kör ma már 187 taggal büszkélkedhet. Az október 8-án megnyílt „Szülőföldünk Biharország”
című tárlat idén már bejárta a Hagyományok Házát Budapesten és
a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben is bemutatkozott.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Képviselő-testületi ülés október végén
A jelenleg futó önkormányzati pályázatok projekt-menedzsmentjének
beszámolói, ingatlan értékesítés és
feladat-ellátási szerződés bölcsődei
ellátással kapcsolatban. Többek között ezekről tárgyaltak a képviselők
az október végi ülésen.

legyen. Mint elhangzott, ez nem volt része a versenytárgyalás útján értékesíti a tulajdonáprojektnek. A kerékpárút építése – az időjárás ban lévő, jelenleg üresen álló furtai 215 hrsz.-ú
függvényében – még ebben az évben elkezdőd- ingatlant. A község vételi szándékát jelezte,
het, a kivitelezési határidő 2019 október vége. ugyanis a terület a jelenlegi rendezvényközAz ipari park korszerűsítéssel és építésével pontjuk mellett helyezkedik el, és céljuk egy
kapcsolatban kérdés érkezett a jelenlegi fejlesz- „hagyományok házát” kialakítani.
tésére vonatkozóan. Itt útfelújítás
A tervezett Bv. Egészségügyi
valósul meg, mely érinti a Kádár, a Két korábbi közte- Központ létesítéséhez szükséges
Vállalkozók, a Téglaparti és Körös rület-elnevezés kor- szabályozási környezet módosíEgy perces néma felállással emlékezett október utcákat.
rekciója vált szüksé- tását érintő eljárásban résztvevő
végi ülésén Berettyóújfalu Város Önkormány- Az első napirend egy feladat-ellá- gessé
államigazgatási szervek és szakzatának képviselő-testülete a 2018. október 20- tási szerződés megkötéséről szólt.
hatóságok állásfoglalása alapján a
án elhunyt Nagy Sándor önkormányzati képvi- Zsáka önkormányzata kereste meg a várost, képviselő testület határozattal dönt a környeselőre.
hogy a zsákai gyermekek bölcső- zeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.
A lebonyolítás, az
A jelenleg futó önkormányzati pá- elszámolás a jogsza- dei ellátását – férőhely függvé- Az erről szóló napirend tárgyalásakor Krisztik
lyázatok projekt-menedzsmentjé- bályi és pénzügyi nyében – biztosítsa Berettyóújfalu János városi főépítész ismertette a szakhatósánek beszámolóit hallhatták ugyan- előírásoknak megfe- Város Önkormányzata. Erre a vo- gok véleményét, mely szerint egyik sem tartja
csak a napirendi pontok tárgyalása lelően, szabályszerű- natkozó jogszabályok lehetőséget szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatáelőtt a képviselők. Erre az előző en történik.
adnak, és a bizottsági ülésen el- sát. A megyei kormányhivatal állami főépítétestületi ülésen érkezett képviselői kérés. A hangzottak szerint ez megoldható a jelenlegi szének előzetes tájékoztatása is része volt az
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség intézményi hátérrel és kapacitással. Látva az előterjesztésnek, e szerint az érintett területek
Nonprofit Kft. TOP csoportjának vezetője, igényt, a bölcsődei ellátásra az önkormányzat tervezett használata a településszerkezetbe ilCzapp Zsuzsa ismertette röviden a projekteket, folyamatosan vizsgálja a bővítési lehetőséget leszthető, ezért nem ítéli olyan jelentősnek, ami
és mutatta be a projektvezetőket. Mint mond- és az ehhez szükséges pályázati források eléré- a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé
ta, az ügynökség látja el – szorosan együttmű- sét – tette hozzá a polgármester. A képviselők tenné. Szántai László ezzel nem értett egyet,
ködve az önkormányzattal – a pályázatok me- egybehangzóan támogatták az előterjesztést. úgy vélte, szükség van egy ilyen jellegű, a tárnedzsmenti feladatait. A több mint 3 milliárd Ugyancsak elfogadták a jelenlévők a jövő évi sadalomra vonatkozó hatásvizsgálatra is. Muraforintnyi pályázati forrás felhasználásával és belső ellenőrzési, illetve a közbeszerzési tervet közi István polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy erre vonatkozóan két lakossági
a jelenlegi tájékoztatással kapcsolatban Mura- is, módosítva a közbeszerzési szabályzatot is.
közi István úgy fogalmazott, az eddigi együtt- Két korábbi közterület elnevezés korrekciója fórumot is tartottak, a közvetlen szomszédos
működés is azt mutatja, hogy a menedzsmenttel vált szükségessé az ingatlanok nem átlátható utcákat, illetve a város teljes lakosságát megegyütt dolgozva a lebonyolítás, az elszámolás házszámozása miatt. A Sárostókert dűlő egy szólítva véleményük megismerése és a tájékoza jogszabályi és pénzügyi előírásoknak megfe- szakasza a Körtvélyes nevet veszi fel – utalva tatás céljából. A két alkalmon a tervdokumenlelően, szabályszerűen történik. Számos kérdés egy korábbi berettyóújfalui elődtelepülésre –, tációt megismerve semmilyen ellenvetés nem
is érkezett. A válaszokból kiderült: a Székhely a korábban ilyen elnevezésű utca pedig teljes hangzott el. Az előterjesztést végül öt igen, egy
nem és három tartózkodás mellett fogadták el a
Óvoda felújítása során a tetőtéri részt úgy ala- hosszában a Szentdemeter elnevezést kapja.
K.Zs.
kították ki, hogy az később beépítésre alkalmas Döntés született arról is, hogy az önkormányzat képviselők.

Elhunyt Nagy Sándor önkormányzati képviselő
Nagy Sándor 1960-ban született Berettyóújfaluban. Családjával Bakonszegen élt, itt végezte
általános iskolai tanulmányait, majd 1979-ben
a debreceni Landler Jenő Szakközépiskolában
érettségizett. A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1982-ben autógépészüzemmérnöki diplomát szerzett. Első munkahelye a Hajdú Volán berettyóújfalui telephelye
volt, itt mérnökgyakornoki, művezetői, majd
műszaki üzemvezetői munkakörökben dolgozott. 1985-ben került az 126. Számú Ipari
Szakmunkásképző Intézetbe, mely ma a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös Jó-

zsef Szakgimnáziuma és Szakképző Iskolája.
Közlekedési gépész műszaki tanárként kezdte
pedagógusi munkáját, majd 2006–2012 között
szakmai képzésért felelős igazgatóhelyettes,
2012 óta pedig a szakmai munkaközösség vezetője volt.
2002 óta vett részt aktívan az önkormányzat
munkájában. Ekkor választották meg a 3. számú egyéni választókerület képviselőjévé. A
2006-ig tartó ciklusban az Ügyrendi Bizottság,
valamint az Ifjúsági és Sportbizottság tagja
volt. 2006 és 2010 között az Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagja. 2014-ben, a Ma-

gyar Szocialista Párt
listájáról nyert újra
képviselői mandátumot, ekkortól látta el
a Pénzügyi Bizottság
elnöki feladatait is.
Mind hivatását, mind
közéleti tevékenységét a felkészültség,
az alaposság, a konstruktív és korrekt közösségi munkavégzés, az
emberséges hozzáállás jellemezte. Példája előttünk marad.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

In memoriam Nagy Sándor
58 esztendő. Neked ennyi jutott! Több járt volna, mert nagy szükség lenne még Rád. Hazavár
a család, a feleség és a két fiatal, diplomás felnőtt gyermek, akiket rajongással szerettél.
Szükség lenne még Rád az „ipariban”, ahol
1985-ben jelentkeztél munkára és azóta is oktattad, nevelted a tanulókat! Ahogy ők mondták: „Tanár úrtól sokat lehet tanulni!”. Sokat
bizony, mert magadat is kötelezted az állandó
képzésre. Műszaki tanári végzettséget is szereztél, sőt, a közoktatás-vezetői képzést is kiválóan
abszolváltad. Vajon ki fog beszédet mondani az
Eötvös-szobornál, hiszen Te voltál az állandó

szónok! Ki szervezi majd a szakmai felkészítőket, szabadidős programokat, kirándulásokat?
Szükség lenne még Rád a városban, az önkormányzatban is! Mellettem ültél az üléseken,
mindig higgadt voltál és felkészült, pedig a
pénzügyi bizottság elnökeként sok dolgod volt.
Nézhettem a precíz jegyzeteidet, hallgathattam
komoly, alapos és előremutató hozzászólásaidat.
Sosem voltál egy kitárulkozó, hangos ember.
Szerény és megértő, emberséges, becsületes,
hivatásként gyakoroltad az oktatást, nevelést.
Hogy szerettek a tanítványaid azt bizonyítja,

hogy hamar beceneved is lett, gyakran emlegettek, beszéltek Rólad.
Mi kollégák is tiszteltünk és szerettünk, valahogy ez jött a hétköznapok tetteiből és együttléteiből. Melegszívű demokrata voltál, igaz ember és következetes baloldali.
Bakonszegen kezdted életed, itt nyugszol majd
örökre a berettyóújfalui temetőben, mert Te
már a „mi fiunk” lettél, és maradsz is az emlékezés végezetéig.
Nyugodj békében!
Gyula Ferencné
tanár, önkormányzati képviselő

AKTUÁLIS

2018. november

3

Megújul a kórház járóbeteg szakellátó
részlege
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül felújításon
és fejlesztésen esik át a Gróf Tisza István Kórház járóbeteg szakellátó részlege. Az épület külső és belső rekonstrukciója mellett 21 járóbeteg szakrendelés
eszközparkja újul meg.
A pályázat részleteit Dr. Muraközi Zoltán ismertette. – Azért volt fontos számunkra a projekt, mert utoljára 2005-ben újítottuk fel ezt
a területét a kórháznak. Az elnyert támogatás
285,5 millió forint, ebből a tatarozásra az ös�szeg kb. negyedét fordítjuk. Az épület szigetelése és festése – terveink szerint – november
végére meg fog valósulni. Kívül a szigetelés
már befejeződött, lassan a színezés követke-

zik, a nyílászáróknál az üvegeket cserélték ki.
Belül a szakrendelőkben szigetelési munkákat
végeznek, illetve álmennyezeteket helyeznek
fel. Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása
most zajlott le, a tanúsítványt megkaptuk. Ezt
a folyamatot a szerződéskötésekkel kezdjük,
reményeink szerint 1-2 hónapon belül a műszerek is megérkeznek. 86-féle eszközről van szó,
melyeket 21 szakrendelésünkben fogunk használni – tudtuk meg a Gróf Tisza István Kórház
főigazgatójától. Muraközi Zoltán hozzátette:
más pályázataik is vannak beadás alatt. Egyik
legújabb a családbarát szülészet-nőgyógyászati
osztályok kialakítására kiírt projekt. Emellett –
a városi RO-HU tenderhez kapcsolódóan – a
strandfürdő épületének emeletén kap helyet a
kórház mozgásszervi rehabilitációs részlege,

ahol komoly műszerfejlesztések várnak az intézményre.
A járóbeteg szakellátó területet érintően a régi,
elavult eszközök cseréjével, az új, korszerű,
energia- és költséghatékony műszerek beszerzésével, valamint az épület energetikai fejlesztése által a szolgáltatás minőségének javulása
várható. A projekt 2018. január 1-je és jövő év
Sz.M.
február 28-a között valósul meg.

Majdcsak egy évszázad – ünnepel a berettyóújfalui kórház

90 éves történelmükre tekintettek vis�sza a Gróf Tisza István Kórház születésnapjára rendezett tudományos
ülésen október 26-án az intézmény
első igazgatójáról, Böszörményi Nagy
Gézáról elnevezett termében.

Elsőként Dr. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója osztotta
meg gondolatait a jelenlévőkkel. Mint mondta,
van mire visszatekintenünk! A trianoni döntést
követően Bihar ezen részén nem maradt kórház,
és elődeink bölcs döntése alapján épülhetett egy
nagyszerű, nagy területet ellátó intézmény.
Muraközi Zoltán külön köszöntötte a kórház jelenlévő volt vezetőit, Dr. Nagy Gábort,
aki 16 évig irányította a kórházat és a 20 évig
ápolási igazgatóként dolgozó Szemes Imrénét.
Az intézmény főigazgatója köszöntőjében úgy
fogalmazott, a Gróf Tisza István Kórház túlélt
már világháborút, szocializmust, egészségügyi
reformokat és pénzforrás hiányból adódó működési problémákat is. Azt mondta, a munkatársak
odaadása, áldozatvállalása az, ami életben tar-

Fotó: Berettyóújfalu Topotéka

Közmeghallgatás
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton értesíti a berettyóújfalui
lakosságot, hogy a közmeghallgatást 2018.
november 22-én (csütörtökön) du. 17 órakor
tartja a volt Megyeháza (Kossuth u. 6. sz.) Fráter László-termében.
Napirend: - polgármesteri tájékoztató

totta a kórházat. „Intézményünk egy igen komoly jövőképpel rendelkező kórház” – mondta
a főigazgató, említést téve a hamarosan felépülő
Bv. egészségügyi intézményről is. Kiemelte, a
feladatok ellátásához mindig voltak megfelelő
emberek, az intézményben dolgozók kiválóan,
magas szakmai színvonalon végzik és végezték
hivatásukat. A főigazgató végül Dr. Makó Istvánról, a kórház egykori sebész-főorvosáról is
szólt: a főorvos tette a legtöbbet azért, hogy a
kórház rendelő intézetként működhessen, ezzel
megalapozva az intézmény mai rendszerét.
A köszöntők után a Dr. Makó Istvánról elnevezett emlékérmet adták át az idei kitüntetettnek,
Dr. Kóti Csabanák, a sebészeti osztály osztályvezető-főorvosának. A kórházat 14 évig vezető
sebész főorvosról elnevezett érem átadásán lánya, Bánszki Jánosné Makó Emese is jelen volt.
Elhangzott, Dr. Kóti Csaba 30 éve dolgozik a
berettyóújfalui kórházban sebészként. Munkáját
töretlen lelkesedéssel végzi. Betegeit nemcsak a
kórházi keretek közt kíséri figyelemmel. A sebész-főorvos igazi „feladathalmozó”, jelenleg
a Hajdú-Bihar Megyei Orvosi Kamara megyei
alelnöke. Számtalan teendője mellett a Berettyóújfalui ILCO Klubban is aktívan tevékenykedik.
Példás családapa és férj.
A nap programja előadásokkal folytatódott,
ahol elsőként a kórház névadójáról, a magyar
miniszterelnökről, Tisza Istvánról Kiss László értekezett. A „Magyarország legmodernebb
közkórháza” című építéstörténeti előadást Dr.
Krajczárné Sándor Mária főmuzeológustól hallhatták. Az előadásból kiderült, a trianoni békediktátum következtében a csonka megyében maradt 189 ezer lakos kórház nélkül maradt. Ezért
volt szükség arra, hogy az ideiglenesnek tekin-

- helyi közügyeket érintő kérdések, javaslatok
megtárgyalása
A berettyóújfalui lakosok a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat előzetesen is megküldhetik a murakoziistvan@
berettyoujfalu.hu címre 2018. november 16-án
du. 14 óráig.
Tisztelettel várjuk a berettyóújfalui lakosokat a
közmeghallgatásra!

A Dr. Makó Istvánról elnevezett emlékérmet, Dr. Kóti Csaba a Sebészeti Osztály
osztályvezető-főorvosa vehette át.

tett megyeszékhely, Berettyóújfalu felvállalja a
kórház megépítését. A megvalósítás 1926-ban
kezdődhetett meg, a kórházlétesítés folyamatát
Fráter László székhely-építő alispán vezette. A
kórház első épülete 1928-ban Csanak József tervei alapján készült, területén egy tüdőpavilon is
épült. Az intézményhez tartozott egy gazdasági
épület, valamint egy ravatalozó is. A pavilon
rendszerű kórház 1928. október 28-án nyílt meg,
ahol belgyógyász kórtermek, szülészeti osztály
és társalgó részleg is helyet kapott. A kórház
épületének belső díszítését, a színes mozaikképeket Haranghy Jenő készítette, melyekhez
a csontüvegeket Németországból szállították.
Az intézmény első igazgatója Dr. Böszörményi
Nagy Géza volt, aki a fekvőbeteg ellátáson túl a
térség központi szerepét szánta a kórháznak. A
főmuzeológus a kórház első igazgatójának szavaival zárta előadását: „Intézményünk… nagy
forgalmú, kitűnően működő, tetszetős külsejű és
derűs hangulatú kórház…”.
A délelőtt folyamán Dr. Bedő Tibor, a 85 éves
szülészetről, Dr. Hamza Kinga sérvműtétekről,
Gitye Ildikó, valamint Hajdú Ágnes pedig a
tüdőgondozói hálózatról tartott előadást. A kultúrház színháztermében gálaest zárta az ünnepi
nap programját. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntőjét azzal kezdte, 1965 óta
ismeri a kórházat, ekkor lett tagja a sportkörnek,
és azóta is kötődik az egészségügyi intézményhez. Beszédében az intézmény kilencven évének
jelentősebb állomásait, mérföldköveit foglalta
össze.
A 90-éves intézmény ünnepe Varga Feri és
Balássy Betti koncertjével ért véget.
KHSz
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XXI. Bihari Számadó Napok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját Nagyné Gál Edina Renáta vehette át

A XXI. Bihari Számadó Napok a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és Berettyóújfalu Város Önkormányzata által szervezett kétnapos eseménynek ebben az évben is a Kabos Endre Városi Sportcsarnok adott otthont.
Az október 12-i megnyitón Bondár Sándor,
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezetének elnöke
elmondta, a Bihari Számadó Napok egy jó lehetőség a bemutatkozásra és az együtt gondolkodásra.
Dr. Vitányi István beszédében kiemelte, az eseményen kiállítók valódi értékeket állítanak elő.
– Több funkciója van ennek az eseménynek.
Egyrészt közösség összetartó ereje van, másrészt az előadások által szakmai háttere, harmadrészt mindenki bemutathatja azokat a portékákat, amelyeket az előző számadó napok óta
előállított. Identitástudatunk fennmaradásának,
megőrzésének alapja a hagyományos mesterségek folytatása, itt pedig azzal találkozunk – tette
hozzá az országgyűlési képviselő.
Az a vágy, hogy infrastruktúrát kell teremteni
ahhoz, hogy befektetők, vállalkozások jöjjenek,
megtörtént – kezdte gondolatait Bulcsu László.
– A felelősség most már itt van. Ma már nem

kérdés az, hogy van egy olyan infrastrukturális
háttér – az autópálya ideérkeztével –, aminek
a lehetőségével élnünk kell. Meg kell tennünk
a szükséges lépéseket ahhoz, hogy előrébb
léphessünk abból a hátrányos helyzetű térség
szerepből, ami eddig számunkra mindig egy
bélyeg volt. Az autópályával, a hozzá kapcsolódó vállalkozási opciókkal el tudunk érni egy
magasabb életszínvonalt, itthon tudjuk tartani
fiataljainkat, meg tudnak erősödni vállalataink,
önkormányzataink, amennyiben tudunk élni a
lehetőségekkel. Rajtunk múlik most már, nem
másokon – mondta el a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke.
Bulcsu László köszöntőjét követően T. Tóth
Tibor gratulációját fejezte ki a 21. alkalommal
megrendezett számadó napokat illetően. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagja hozzátette: a hatékonyság a legfontosabb kérdés.
Szólláth Tibor amellett, miért van szükség sikeres vállalkozásokra, a térségi seregszemle jelentőségéről is szólt. – Egyrészt szeretné mindenki
megmutatni magát, másrészről azt gondolom,
kellenek ezek a közösségi együttlétek, amikor
egy térség meg tudja azt élni, hogy vannak közös értékek és gyökerek. Örömmel látom, hogy
a bihari térségben nagyon jelentős változások
vannak, amelyekhez a sikeres vállalkozások is
hozzájárulnak, hiszen ők azok, akik a gazdasági
motorjai egy-egy településnek vagy térségnek –
mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke.
Bónácz János is egyetértett azzal, hogy a Bihari
Számadó Napok egy megfelelő alkalom a bemutatkozásra. – Ez a két nap plusz lehetőséget
biztosít a helyi és környékbeli vállalkozóknak
arra, hogy megmutassák cégeiket, termékeiket,
és egy kicsit szélesebb körben jussanak a piacra.
Testvérvárosaink közül Olaszországból Porcia
és Romániából Margitta volt jelen az eseményen

– tudtuk meg Berettyóújfalu alpolgármesterétől.
Idén is négy kategóriában adtak át díjakat a
számadó napokon. A Nyíri István-díjat – amely
a város és a térség gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerése – ebben az évben
Bondár Sándor kapta meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját Nagyné Gál Edina
Renáta vehette át, aki egy fiatal, helyi vállalkozó. Zöldségtermesztéssel és feldolgozással foglalkozik, az ebből készült termékeket állította
ki a rendezvényen. Termékdíj kategóriában
harmadik helyen a BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, másodikon a Bihari Népművészeti Egyesület
végzett. Az első helyezett idén Furta Község
Önkormányzata lett. A standok elkészítésének
igényességét, szépségét is díjazták. A harmadik
helyet a Komádiból érkező Gólián Tímea méhész őstermelő szerezte meg. Második helyezett Szatmári Ferenc népi iparművész lett. Az
első helyezettnek járó kupát a szentpéterszegi
„Szegről-Végről” Zöldség-gyümölcs Feldolgozó Szociális Szövetkezet vehette át.
Középiskolák ebben az évben is megjelentek
kínálataikkal. A kétnapos eseményt szakmai
előadások és kulturális műsorok is színesítették,
a színpadon több mint 13 produkciót láthatott a
számadó napok közönsége.
Sz.M.

A Nyíri István-díjat Bondár Sándor kapta

rás kandeláberek, térkő burkolat kap helyet.
Papp Józsefnét 95. születó közepén lévő szigetre napozóágyakat
Zöldül, szépül a város Atelepítenek,
valamint a Szilléren átvezető

tésnapján köszöntötték

Játszóterek, parkok, a népliget és a
sportcsarnok is megújul a „Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros” című
– Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési
előirányzatból megvalósuló – projekt
keretében. Célja a közösségi élet fejlesztése és egy szebb, élhetőbb városközpont kialakítása.

A projekt 2019 ősz végére készül el, a város
tíz helyszínét érinti, mindez 700 millió forintból. Jelenleg két parkban folynak a munkálatok. A népligetben komplex felújítás zajlik. A
szabadidőparkot rendezvények lebonyolítására alkalmas színtérré alakítják, a csónakázó
tó körül futópálya és fitnesz park épül, míg
az erdőben sportpálya, ismeretterjesztő célú
tanösvény, kerékpártárolók, lámpás és kame-

Elsőként az Eszterlánc Tagóvoda nagycsoportosai köszöntötték 95. születésnapján
Papp Józsefnét a Fényes-házban. Erzsike
néni 2018 augusztusában érkezett az idősek
otthonába, a jeles alkalmat hozzátartozói, az
otthon lakói és dolgozói körében ünnepelte.

két sétányszakaszon új híd is épül. A vízfelületre új úszóstég kerül, mely együtt emelkedik a víz szintjével. A futókör mellé egy
új sportpálya létesül kosárpalánkkal, futball
kapuval. A projekt másik helyszínén, a József
Attila lakótelepen már meglévő játszóterét
fejlesztik és rendezik környezetét. A parkot
akadálymentesítik, a játszótér egy ivókúttal
és új padokkal is bővül, megújul a gyalogút,
a park növényállománya három nagy várostűrő fával és cserjékkel gazdagszik. Muraközi
István polgármester kérdésünkre elmondta, a
Kabos Endre Városi Sportcsarnok felújítása
hamarosan teljesen befejeződik, a két jelenlegi
beruházás várhatóan november végére készül
el, a további helyszínek felújításai pedig 2019
tavaszán kezdődhetnek.
KHSz.

Karalyos Krisztina, a BERÉPO Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója mellett a város
jegyzője, anyakönyvvezetője és Muraközi
István polgármester is jókívánságait fejezte
ki. Erzsike néni 95. születésnapja alkalmából
miniszterelnöki
emléklapot vehetett át dr.
Körtvélyesi Viktortól,
majd a születésnapi
gyertyák elfújása következett.
Az ünnepséget az idősek otthona és gondozóház lakóinak műsora
zárta.
Sz.M.
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„Megbocsátani lehet, de felejteni nem!”

Emlékezés 1956-ra
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án a
hagyományoknak megfelelően ünnepi
istentisztelettel kezdődött a város közösségének főhajtása. A berettyóújfalui
református templomban Dr. Kovács
Krisztián, a berettyószentmártoni gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét, majd
az Oláh Zsigmond utcai emlékműnél
folytatódott a megemlékezés.
A hirdetett ige Jeremiás könyvéből tárta fel a
babiloni fogság részleteit. Az igehirdető ezeket
vetette össze a történelemből vagy személyes
tapasztalatainkból is ismert anomáliákkal, belső
és külső ellentmondásokkal: „Jól érezni magunkat a fogságban, építeni az idegen rendszert,
társadalmilag elkötelezettnek lenni egy kétes
vallás és politika kapcsolatban, imádkozni, és
így akár teológiailag legitimálni egy kényszerből ránk erőltetett felsőbbséget nyilvánvalóan
megütközésre adott okot Jeremiás korában, s
ugyanezt a hatást fejtette ki 1948 és 1989 között
akár Magyarországon is.” Kerülhetünk távol az

otthonunktól, a szülői háztól, a szülővárostól, az
országból. Történhet ez kényszer hatására vagy
önkéntes vállalásként is. Mégis az eredendő,
isteni normák vonatkoznak ránk. Nem adhatjuk fel saját önbecsülésünket, identitásunkat,
elkötelezettségünket, patriotizmusunkat. Pedig
a történelem során sokszor, a 20. században is,
és napjainkban is számos törekvés volt és van
arra, hogy ettől megfosszanak minket. Egy valami azonban mindig kiutat mutat: „…Isten nélkül
nincs hazatérés, nincs megtérés, nincs megszabadulás, nincs újrakezdés. És az Isten szerinti
élet, az Isten előtti élni akarás, az Isten teremtésének megőrzése, az Isten félelme visszavezethet
minket gyökereinkhez, lelki és valós hazánkhoz,
otthonunkhoz is.”
Az ’56-os emlékműnél Örkény István október
23-i Fohászának elhangzásával vette kezdetét
az ünnepi megemlékezés. Örkény alakját Mu-

raközi István polgármester is felidézte ünnepi
beszédében, melynek homlokterében a patrióta
elkötelezettség és az elődök példájának követése állt. Magyarország történelmén végigtekintve kiemelte, hogy a Kárpát-medence több nép,
több nemzet, több vallási felekezet számára
nyújtott és nyújt otthont. Olyan gazdag polgári
és népi kultúra született itt, melyet még a majd
fél évszázados szovjet megszállás és belső takarítás sem tudott nyomtalanul eltüntetni. Pedig a
megszálló hatalmak mindig megtalálták azokat,
akik a pillanatnyi előnyökért, anyagi haszonért
feláldozták családjuk becsületét, nemzetük
ügyét. Őket azonban a társdalom rendre kivetette magából és hol forradalommal, hol a demokrácia békésebb eszközével mondta el, hogy mit
is gondol róluk. Ennek kapcsán állította párhuzamba a török időket és a mohácsi vészt, Bocskai és Rákóczi szabadságharcait, 1848/49-et és
1956-ot. Összefoglalva pedig megállapította:
„A forradalmak természete, hogy mindig belül,
a köztünk élő, rajtunk tespedő, nyilvánvalóan a
többség érdekei ellen működő ideológiával és
gyakorlattal szemben tör ki. Ha pedig megjelenik a külső erő, akkor szabadságharcot kell vívnunk.
Igazi, őszinte forradalmat
nem lehet szervezni. A forradalom kitör. Új irányt, új
minőséget keres, gyökeres
változást akar, rendszerszintű reformra törekszik.”
Ezért van szüksége minden
nemzetnek arra, hogy a
maihoz hasonló alkalmakkor megálljon és számot
vessen. Ezeket az összevetéseket meg kell tenni, a
történelmi tapasztalatokat
újra és újra meg kell egymással osztani, hogy felismerjük a kívülről ránk törő,
vagy a belső rendünket belülről mételyező erőket. Ugyanígy pedig fel kell
ismernünk és meg kell neveznünk azokat a példaképeket, akik a maguk korában átlendítették
a nemzetet a nehézségeken, végső soron pedig
megőrizték nekünk a hazát, megteremtették a
mai szabad létünk feltételeit. Az ellenpéldák
között pedig Gerő és Kádár azon nyilatkozatait
idézte, melyekkel „hazánk érdekében” hívták be
a vörös hadsereget és biztosították további évtizedekre Magyarország szovjet megszállását.
Ennek pedig természetesen ők maguk voltak a
legnagyobb haszonélvezői. „Mindig ugyanúgy.
Mindig a magyarok érdekeire hivatkozva, mindig külső segítséget kérve. És azt is tudjuk, hogy
velünk szemben mindig világbirodalmak álltak.
És azt is tudjuk, hogy mi lett mindig ennek a
következménye. Az a szűk kör, – aki a népre hivatkozva külső segítséget kért ellenünk –, nos
azokon kívül mindenki vesztese és szenvedője
lett ennek. Mert az úgynevezett „külső segítség” mögött mindig nagyhatalmi érdek állt.
Így volt ez 1849-ben, így volt ez Trianonban
és így volt ez 1956-ban is.” – foglalta össze a
történelmi tapasztalatokat Muraközi István. A
befolyásolás, a nemzeti szabadság kérdésében
pedig több nyugat-európai államférfi gondolata
is előkerült. Elsőként Bismarck kancelláré, aki
arra figyelmeztetett, hogy „egyetlen nép sem
lehet áldozat a szövetségi hűség oltárán.” Egy

Fotó: KHSz
Szabó László és Körtvélyesi Béla berettyóújfalui 56-osok

szövetségi rendszer sem jelentheti azt, hogy feladjuk autonómiánkat és nemzeti öntudatunkat.
Ezért volt a diktatúra érdeke, hogy az 1956-os
eseményekre sokáig még csak ne is emlékezhessünk. De ahogy a keresztény ember mondja:
„Megbocsátani lehet, de felejteni nem!”
Az ünnepi szónok végül ismét az emlékezés
fontosságát, a helyi közösség tagjai számára pedig a helyi hősök példáját hangsúlyozta:
„Fontos emlékezni, és emlékeztetni a felnövő
ifjúságot arra, hogy micsoda hőstettet hajtottak végre az akkori fiatalok azzal, hogy a világ
leghatalmasabb hadseregével is képesek voltak
szembefordulni. És ha csak napokra is, elhitetni
mindnyájunkkal, hogy nincs lehetetlen. Ezért figyelik népünk valamennyi – szuverenitásunk érdekében - megtett lépését ma is árgus szemekkel
azok, akiknek fáj, ha mi, magyarok erős nemzetállamok alkotta, egységes Európában hiszünk.
Mi a diktatúrák és megszállások után ezt vártuk,
ezt várjuk a fejlett Európától.”
Az ünnepi beszédet követően zenés irodalmi
összeállítás következett Az első lövés címmel,
melyet Szűcs Réka és Zádori Szilárd tolmácsolásában hallott a közönség. A megemlékezés
végén elsőként a forradalom és szabadságharc
helyi résztvevői és családtagjaik helyezték el a
megemlékezés koszorúit, majd őket követték az
önkormányzat, a történelmi egyházak, az állami
és területi szervek, intézmények, pártok és társadalmi szervezetek képviselői. A programok
zenei kíséretét a hagyományoknak megfelelően
az Ifjúsági Fúvószenekar biztosította, Hegedűs
–i –n
Imre vezetésével.

Röviden

Emlékműsor keretében gondoltak vissza
az aradi vértanúkra városunkban október
5-én. Százhatvankilenc éve, 1849. október
6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első
magyar felelős kormány miniszterelnökét.
A művelődési házban megtartott megemlékezésen Bárdosi Ildikó népdalénekes és
Molnár Miklós népzenész „Aradi vár, aradi
vár, halál völgye…” c. műsorukat adták elő.
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Negyed évszázad a bihari népművészetért

25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én
alakult a Bihari Népművészeti Egyesület. Az akkor még 22 fővel működő kör
ma már 187 taggal büszkélkedhet. Az
október 8-án megnyílt „Szülőföldünk
Biharország” című tárlat idén már bejárta a Hagyományok Házát Budapesten és a kecskeméti Népi Iparművészeti
Gyűjteményben is bemutatkozott.
A jubileumi kiállítás most „hazatért”, 64 kiállító, 27 népi mesterség színe-javát gyűjtötték
egy csokorba és mutatják be a berettyóújfalui
Bihar Vármegye Képgalériában. A készítők
nagy örömmel hozták haza Biharország fővárosába alkotásaikat, szívesen mutatják be az
egyesület tevékenységének keresztmetszetét.
Az egyesület szinte minden népi mesterséget
képvisel, többek között fafaragók, kovácsok,
tűzzománc- és népi ékszerkészítők, ves�szőfonók, bőrművesek, hímzők, nemezelők,
mézeskalácsosok, szűrrátét-készítők tevékenykednek a népi mesterek közösségében. A
tagok a megalakulás óta tudatosan törekedtek
arra, hogy Bihar hagyományait felkutassák, a
mesterségeket átörökítsék a fiatalabb generációnak, megőrizve Bihar szellemi-tárgyi kultúráját, kézműves hagyományait. Céljuk olyan
közösséget alkotni, amelyben az egyesület
tagjai jól érzik magukat, ahol az alkotókedv
élteti az alkotómunkát, az értékek őrzését, tovább éltetését.
A tudás átadás az egyesület egyik legfőbb
célkitűzése, erre a székhelyükön működő Alkotóház 1994 óta áll rendelkezésükre és nagy
kihasználtsággal, aktívan működik. Mi sem
bizonyítja jobban munkájuk eredményességét,

mint a 25 éves jubileum és a mesterek produktumainak zsűrizett termékei. A tagok között a
népművészet mesterei, népművészet ifjú mesterei, Gránátalma-díjas kézművesek és népi
iparművészek is szép számmal vannak. 2018ban 75-80 aktív alkotót számlál az egyesület,
32 településről, köztük sok fiatal tehetséget,
akik szüleik példáját követve váltak tevékeny
kézművesekké. Az elkészült népi alkotások
nemcsak díszek, hanem használati eszközök
is, olykor modern, innovatív dizájnt követve,
népies alapokkal kombinálva. Az egyesület a
térségben és országosan is nagy jelentőséggel bír. 1994 óta részt vesznek a Mesterségek
Ünnepén a Budai Várban, a kézművesség legnagyobb seregszemléjén, képviselve a Bihari
térség tárgyalkotó népművészetét a tájegységre jellemző viseletben, installációval.
2003 óta pedig országos szűrrátét-készítő,
szűcshímzés és nemezpályázatot, konferenciát is szerveznek, melynek célja átörökíteni a
szűrdíszítményeket viseleteken, lakástextílián
és egyéb használati tárgyakon. „Ha sikerül a
népi motívumokat és technikákat a mai viseleteken, használati tárgyakon alkalmazni, ha a
fiatalok kedvet kapnak ehhez az alkotó munkához nagy lépést tettünk a hagyományaink átörökítéséhez, éltetéséhez”- fogalmazott Török
Istvánné elnök a jubileumi kiállításon, hozzátéve: a gyerekek alkotótáborokban sajátítják
el a kismesterségek fogásait. A tárlat megnyitóján Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke szólt a közösség tartalmi
értékeiről. Úgy fogalmazott: „az új mintát a
régi szövetre kell varrni”. Az alelnök példaértékűnek nevezte az egyesület hagyományátörökítő munkáját. A Kézműves Alapítvány
kuratóriuma a jubileumi megnyitón elismerő oklevéllel díjazta a Bihari Népművészeti
Egyesületet. V. Szathmári Ibolya etnográfus
arról szólt, a 25 éves fennállás alatt a feladat
egyben szolgálat is volt, mely rendkívül agilis
vezetőkkel, csoportmunkában, önzetlenül érte
el a mai, családias légkört. „Minőséget és dicsőséget jelent az egyesület tagjának lenni”zárta gondolatait V. Szathmári Ibolya. A megnyitót a Tilinkó Népdalkör előadása, Balogh
Alíz hegedűjátéka valamint Lajtos Anna zon-

goraműsora tette teljessé. A kiállítást Kolozsvári-Donkó Rebeka és Magyar Zita rendezte.

Ünnepi Közgyűlés tisztségátadással
Október 13-án ünnepi közgyűléssel foglalták
keretbe a jubileumot, hiszen az esten Török
Istvánné elnök összefoglalta az egyesület 25
éves tevékenységét, eredményeit majd átadta elnöki tisztségét Kolozsvári Istvánnak, aki
október 14-től látja el ezt a feladatot. Érdekes

tény és egyben párhuzamosság, hogy a most
leköszönő elnök 37 évesen került az egyesület
élére, a jelenlegi elnök pedig ugyancsak en�nyi idős éppen. A régi és az új vezetőség az
ünnepi alkalmon köszönte meg az alapító tagok kezdeményező munkáját egy Rácz Erika
ötvös, a Népművészet Ifjú Mestere által készített madárkával, mely a fészekrakás egyik
jelképe. A jubiláló egyesületet a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke, Pál
Miklósné, a Magyar Művészeti Akadémia
Népművészeti Tagozatának vezetője Kékedi
László, a Hagyományok Háza főigazgató –
helyettese Tóth János, Bulcsú László a HajdúBihar Megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Bónácz
János Berettyóújfalu alpolgármestere is köszöntötte. Az este remek hangulatát a Bajnóca
Néptánc Egyesület táncosai, a Sárkányhúzó
zenekar játéka és a Komádi Színjátszó Kompánia előadása adták.
KHSz.

A szépkorúakat köszöntötték
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék az- hasonlítható az emberi élet. – Hasonlíthatjuk a
által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele négy évszakhoz, de talán a legszebben egy fa
szimbolizálja sorsunkat. Először még kis makezdődött.”
gonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a
Sütő András gondolatával köszöntöt- termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel,
ték a szépkorúakat az idősek világnap- virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja sárja alkalmából a Kabos Endre Városi guló leveleit, ezután téli álmot alszik – mondta
el Muraközi István, aki szerint a szépkorúak
Sportcsarnokban.
most a levélhullajtás szakaszában járnak, ami
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az ősszel is történik. – Megpróbáltatások közepetidősek világnapját, azóta minden évben októ- te felnevelték, majd útjára bocsátották gyermeber 1-jén emlékezünk meg a Föld több mint keiket, most pedig unokáik életét egyengetik
hatszázmillió szépkorú lakosáról.
türelemmel és alázattal. Nehézségeik ellenére
A városunkban megtartott eseményen Dr. Vi- szívük nem öregszik. Ma már tudják: mindentányi István országgyűlési képviselő Márai nek rendelt ideje van, s helye van az ég alatt
Sándor: Ajándék című versével köszöntötte a minden akaratnak – zárta gondolatait a polgármegjelenteket. Muraközi István Müller Péter mester.
gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Be- A jeles alkalom sztárvendégei ebben az évben
rettyóújfalu polgármestere az öregkor számta- Korda György és Balázs Klári voltak, akik –
lan erénye mellett arról is szólt, mi mindenhez emlékeik szerint – már nem először jártak és

Fotó: KHSz

adtak koncertet Berettyóújfaluban. Az előadóművészek elmondták, minden fellépésre
ugyanúgy készülnek, mintha ez lenne az életük
legnagyobb előadása. Az est folyamán elhangzottak azok a dalok, amiket a közönség nagyon
szeret és vár a házaspártól. A régiek mellett új
Sz.M.
nóták is felcsendültek.
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210 éve épült a berettyóújfalui
református templom
Orgonajátékkal kezdődött a berettyóújfalui református templom építésének
210. évfordulójára rendezett hálaadó
istentisztelet október 14-én.
A késő barokk stílusú épület Berettyóújfalu
városképét meghatározó, a 210 évvel ezelőtti
lelki igényeket is kielégítő fontos építménye a
jelenkornak is, hirdette ünnepi köszöntésében
Derencsényi István püspökhelyettes, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője. Igehirdetésében Derencsényi István, Dr. Fekete
Károly püspök köszöntőjét tolmácsolta: „kell a
templom a mai zaklatott és nyugtalan világban,
templomunk az Istenennel való szoros élet bizonyítéka. A templom haza és hajlék, nemcsak
egy turisztikai látványosság”. A hamarosan kí-

vül-belül megújuló épület ma is jeles alkalmak
helyszíne, melyre méltán büszke lehet a gyülekezet – zárta gondolatait a főjegyző.
Szabóné Nagy Andrea lelkipásztor, Görbedi
András volt presbiter és egyházmegyei tanácsbíró műve alapján foglalta össze a 210. évfordulóját ünneplő templom történetét. A kutatómunka
szerint a templom végső formáját 1808-ban érte
el, tornya már 1719-ben felépült. Belső berendezése 1805 és 1808 között készült, ma egyszerre
1500-an gyakorolhatják hitüket a templom ülőhelyein. Kiemelt jelentőségű a templom második, ma is működő orgonája, mely Liszt Ferenc
tulajdona volt. 1936 óta ez a hangszer is megszólal az ünnepi alkalmakon. A gyülekezet az
elmúlt évben megemlékezhetett a presbitérium
megalakulásának 210. évfordulójáról is. Az is-

Fotó: KHSz

tentiszteletre a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola diákjai verses, zenés ünnepi
műsorral készültek, az iskola művészeti tagozatának tanulói egyházi énekek hangszeres feldolgozásával tették emlékezetessé a jeles alkalmat. A kamaraművek Majosiné Nagy Renéta
és Bihari Júlia művésztanárok felkészítésével
klarinéton, zongorán, szoprán és altfurulyán
KHSz.
csendültek fel.

Ünnepi megemlékező istentisztelet
Már több éve október 17-e a megemlékezés napja a református gyülekezet
tagjai számára. Ekkor gondolnak vis�sza a II. világháború berettyóújfalui áldozataira, köztük az egykori hitoktató
lelkészre, Oláh Zsigmondra.
A helyi gyülekezet hajdani lelkipásztora október 17-én vált áldozatává a II. világháborúnak.
Az idei megemlékező istentiszteleten Katonáné Varga Olga hirdetett igét. A Zsákai és Furtai
Református Társ-egyházközségek lelkipásztora elmondta, a II. világháború áldozatainak és
a lelkészi áldozatnak is az áldozat jellegében
van szerepe, fontossága. – Világunkból egyre
jobban kiveszőben, kihalóban van az áldozatkészség. Úgy gondolom, muszáj feleleveníteni,
hogy valaki életével volt képes áldozatot hozni

Három napig tartó vendégség Nyúl Péternél
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében október 26-28. között Vendégségben Nyúl Péternél címmel szünidei rendezvénnyel várta a családokat a Bihari
Múzeum. A fesztivál idei szlogenje, a
Szenzációs örökségünk keretbe foglalta
programkínálatunkat.
A mesék birodalmában járva a gazdag magyar
népmesekincs és az angol írónő, Helen Beatrix
Potter által megálmodott, háziállatokkal benépesített történetek fűzték össze a három délután
programelemeit. A Kulturális örökség európai
évének szemlélete azt sugallja, ismerjük meg
a különböző népek értékeit. Az angol meseirodalom és a magyar népmesekincs összekapcsolásával ezt kívántuk erősíteni, amit nemcsak a
gyerekek, hanem a kísérő felnőttek is örömmel
fogadtak.
Olyan hétvégi rendezvényt igyekeztünk megvalósítani, amely a család minden tagjának
kínált programot. Ezzel boldogan éltek is a
családok, sőt, a nagyszülők is örültek, hogy
az őszi szünetre hozzájuk érkező unokákat tartalmas, élménydús délutánok várták a múzeumban. Nyúl Péter és barátai történeteit, majd

Rácz Anikó előadásában a magyar népmeséket
kukoricamorzsolás közben minden korosztály
örömmel hallgatta. A mesetotónál, az elemlámpás múzeumbejárásnál, a „Fele sem igaz!”
vetélkedőn, a mesetúrán és a furfangos kérdések versenyén izgatottan segítették egymást a
családok tagjai. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
kézműves tevékenységbe is mindenki szívesen
bekapcsolódott, hiszen most gyerekek-szülőknagyszülők együtt készítették a virágokat, babákat, levendulás zsákokat, dobósárkányokat,
meghívókat és üdvözlőlapokat, s így átélhették
a közös munka örömét. Fodor Károly tanácsait
követve tökökből mosolygó arcok készültek, de
a tökfaragás során megtudhatták azt is a résztvevők, milyen történelmi eseményhez kapcsolódik a „Fénylik, mint Salamon töke” szólás.
A felnőtteknek a kert körüli őszi teendőkkel
kapcsolatban Takács Éva kertész adott hasznos
tanácsokat, a gyógynövények hatásáról és hasznosításukról Vaskó Istvánné, a hajdúszoboszlói
Gazdaház gazdasszonya beszélt az érdeklődőknek. A gyerekek és felnőttek egyaránt nagy élvezettel kóstolgatták a Mayer család változatos
ízvilágú sajtjait, valamint Mezei István hidegen
sajtolt olajait és az ízesített magvakat. Különleges élmény volt számunkra Ványai Gusztáv

valamiért. A mai igehirdetés a helyes emlékezésről szólt, hogy megbékélve a múlttal, Isten
békességébe tekintsünk előre a jövőbe. Ezt a
békét pedig munkáljuk egymás között, hogy ne
kelljen még egyszer ilyen háborúsággal, gyűlölséggel szembesülnünk – nyilatkozta Katonáné Varga Olga.
Az ünnepi mise után Oláh Zsigmond emléktáblájánál Oláh Ildikó mondott köszönetet, amiért
minden évben megemlékeznek édesapjáról.
Az egykori lelkész lánya a meghatottság mellett büszkeséget is érzett, hogy Oláh Zsigmond
gyermeke lehet.
A hajdani hitoktató lelkipásztor emléktáblájának koszorúzása után a megjelentek a templomkertbe vonultak. A megemlékezés a világháborús áldozatok emlékére állított szobor
koszorúzásával ért véget.
Sz.M.
bemutatója az almával kapcsolatban, hiszen
használat közben láthattuk a nagyrábéi Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményének régi
eszközeit: a hámozót, a szeletelőt és a prést is.
Az aszalt almaszeletek, az almás sütemény és a
frissen préselt almalé is nagy sikert aratott.
Rendezvényünkről október 28-án az MTV1 élő
adásban számolt be.
Munkatársaim nevében is köszönöm a rendezvény lebonyolítását segítő múzeumi önkénteseink (Dobai Imréné, Dr. Kökényesiné Butt
Irén, Nyulas Ferencné, Oláh Károlyné), az
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok
(Gondoly Eszter, Szoboszlai Máté), valamint a
közreműködők segítségét és a lelkes látogatók
kedves visszajelzéseit. Idézet a vendégkönyvből: „Köszönjük a tartalmas 3 délutánt. Várjuk
a következő rendezvényt”.
Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumpedagógus
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III. Kabos Endre-emléknap
Idén harmadik alkalommal emlékeztünk meg Kabos Endre háromszoros olimpiai bajnok kardvívóról november 5-én, születése (1906) és a berettyóújfalui emléktölgy elültetésének (1936) évfordulója napján.

A délelőtt folyamán a város öt általános iskolájának harmadik osztályosai – mintegy 160
diák – tekintette meg a debreceni Békéssy
Béla Vívó Klub fiataljainak bemutatóját, majd
e nemes sportból a gyakorlatban is ízelítőt

kaphattak: műanyagból készült kardmásolatok
segítségével maguk is kipróbálhatták a vívást.
Délután a Kabos Endre Városi Sportcsarnok
emléktáblájának megkoszorúzása után nyílt
meg a Hajdú-Bihar megye olimpiai bajnokai
c. tablókiállítás a Bihari Múzeum időszaki
kiállítótermében. Muraközi István polgármester köszöntötte a vendégeket, majd dr. Fésüs
László, a Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész
Egylet tagja, a kiállítás kurátora nyitotta meg a
tárlatot. A rendezvényt Sain Máté színesítette

Kabos Endre önéletrajzi írása részleteinek felolvasásával.
A kiállítás november 23-ig díjmentesen tekinthető meg hétfőtől péntekig 8 és 16 óra
között. Előre bejelentett óvodai és iskolai
csoportoknak ingyenes foglalkozást biztosítunk. Bejelentkezés: 54/402-390, 30/915-0419
(Korompainé Mocsnik Marianna – óvodások,
általános iskolások), 54/402-273 (Dr. Krajczárné Sándor Mária – középiskolások).

Tehetségígéretek óvodás kortól A Bihari Barangolók Kulturális
A mindennapos nevelés mel- hármas, mely az ígéretes fiatalok Klubja Debrecenben
előremenetelét a pedagógusoklett tehetséggondozással is
foglalkoznak a berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde öt tagintézményében.

kal közösen segíti. A gyerekek
kiállításokon, táncelőadásokon
és egyéb kézműves tevékenységeken mutathatják be munkájuk
A „Tehetségműhelyek” veze- gyümölcsét, közvetlen visszatői szakmai szempontok és saját jelzést kapva a fejlődésükről. A
tapasztalataik alapján mérik és programban kiemelt hangsúlyt
foglalkoztatják az óvodás korú, fektetnek a hátrányos helyzetű
ígéretes, érdeklődő gyerekeket, családok gyermekeinek tehetségígy segítve a rátermett ifjoncokat gondozására is, melyhez minden
ügyességük kibontakoztatásában. személyi és tárgyi feltétel adott,
Különböző művészeti ágak és megfelelő környezetben, külön
színes paletta áll rendelkezésükre, termekben bontakoztathatják ki
hiszen a tánc, logika, kézműves- tehetségük csíráit a műhelytagok.
ség, vizuális fejlesztés témaköre- A foglalkozások során azonnal
ivel foglalkozó óvodapedagógu- látható eredményekkel növelik az
sok felkészültek szakterületeiken. aktivitást, legyen szó egy karköHalicsné Jenei Zsuzsa, a tehetség- tő, vagy népi játék elkészítéséről.
műhelyek koordinátora elmondta: Az intézmények óvónői figye„a műhely tagjai és az őket segítő lemmel kísérik a már iskolás,
felnőttek nagy hatással vannak volt műhelytagok életét, alkotó
egymásra, a gyerekek fogékonyak tevékenységét. A tapasztalatok
az új ismeretekre, újra alkotják, azt mutatják, hogy a megkezdett
átformálják a rájuk bízott felada- tehetség kibontakoztatás eredményes és nem hiábavaló. Az
tokat”.
A berettyóújfalui tehetségműhe- óvodapedagógusok műhelyeik ellyek az óvodáskorú kreativitást, nevezésében sugallják tevékenyalkotótevékenységet építik be a ségeik alapját, így a Játszhas-sakk
mindennapok gyakorlatába. Aho- – sakkműhely Miskolcziné Nyilas
gyan az iskolai tehetséggondo- Judit vezetésével, a Boróka kézzásban is az egyik legfontosabb műves műhely Konczné Rocska
tényező a szülő aktivitása, úgy az Edit irányításával, a Színes bagóvodában is szükséges a felnőttek lyocskák vizuális-tehetségműhely
részvétele, ezáltal alakul ki az a Nagy-Dózsa Beáta alkotómunkájával, a Portulácska
Fotó: KHSz néptáncműhely Halicsné
Jenei Zsuzsa vezetésével,
és a Szöszmötölők kézműves tehetségműhely
Balogh Sándorné foglalkozásvezetővel járul
hozzá a tehetségígéretek
kibontakoztatásához.
KHSz

A szokásos heti összejövetelünket ez alkalommal egy
felejthetetlen debreceni kirándulással kötöttük össze.
Sétánkat a Szent Anna utcán
kezdtük. Az egykori plébániatemplom előtt meghallgattuk a
berettyóújfalui Sinka István Városi Könyvtár vezetőjének, Lackó
Györgyné Zsuzsának az előadását
a székesegyház történetéről, majd
megcsodáltuk a barokk és copf
stílusú épületet, s annak belső
részét a rengeteg műkinccsel és
a torinói lepel hitelesített
másolatával.
A Szabó Magda Emlékház a Kossuth-díjas
írónő egykori iskolájában, a Dóczy Gimnáziumban várt bennünket.
Az ország legnagyobb
református templomában
megtekinthettük a Függetlenségi Nyilatkozatot.
A szecessziós, 1915-ben
Hajós Alfréd által tervezett Hotel Aranybika

Üvegtermében megebédeltünk,
majd átsétáltunk a Medgyessy
Ferenc Emlékmúzeumba, ahol a
művész életművét bemutató kiállítás kápráztatott el bennünket.
A Debreceni Irodalom Házában
ízelítőt kaphattunk a városhoz
kötődő híres írók, költők életéből
eredeti kéziratok, könyvek, relikviák segítségével, amit a virtuális
elemek még izgalmasabbá tettek.
A kirándulás a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatásával valósult meg.

Röviden
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanárai és diákjai ebben az
évben is részt vettek az eTwinning Magyarország Versenyen. A
felső tagozatos kategóriában idén is a második helyen végeztek a
berettyóújfalui tanintézmény hetedik „a” osztályos tanulói, akik a
rendezvény második napját a Csodák Palotájában, az eTwinning
Gyereknapon töltötték.
A Diószegi Kiss István Református Általános Iskola egyesülete
a nyár elején pályázatot nyújtott be Berettyóújfalu Város Önkormányzatához gerincpárnák beszerzésére. A pályázatot az önkormányzat 50 ezer Ft-tal támogatta. Az elnyert összeget az iskola
kipótolta, ezzel minden elsős kisgyermek hozzájuthatott az ékpárnának is nevezett gerincpárnához, mely nagyban segíti a kisgyermekek helyes testtartását.
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Búcsú Görbedi Andrástól

2018. november 3-án mély részvéttel, nagy
tisztelettel kísértük utolsó útjára a feltámadás
reménységében Görbedi Andrást, mindannyiunk Bandi bácsiját. Hosszú sorokban vonultak
koporsója mögött, akiknek távozó szeretteit oly
sok éven át kísérte szépen zengő énekével, tiszteletteljes szavaival.

Életének minden szerepében méltósággal élt.
Református hite töretlen volt. „Az igaz ember
pedig hitből él” – idézte Pál Apostol Rómabeliekhez írt leveléből a lelkipásztor. Igaz ember
volt, hitből élt. Akkor is, amikor történelmünk
sötét szakaszában megszégyenítették szüleit,
akadályozták gimnáziumi tanulmányait. Hite
igazolta, hogy mégis elvégezhette tanulmányait,
egyetlen munkahelyének, a vasútnak becsületes
szolgálattevője volt. „Orando et laborando”,
„Imádkozzál és dolgozzál” – a Debreceni Református Kollégium jelmondata volt kedves
iránymutatója. Családját is hitben, szeretetben
tartotta össze. Imádkozva és dolgozva szeretett
és tudott élni.
Egyházunknak, gyülekezetünknek példaadó

tagja volt. Presbiterként, presbiteri jegyzőként,
egyházmegyei tanácsbíróként szolgált, pontosan hittel, méltósággal. Funerátorként 20 évig
vigasztalta a gyászolókat. Az Egyházközség
tagjai múlhatatlan hálával őrzik alapos, szeretettel átitatott történeti munkáit, a Templomunk,
az Anyaszentegyházunk, a presbitérium épüléséről, kialakulásáról. A Déri Múzeum, a levéltár
csodálatát is bírta precizitása és ügyszeretete.
Városunk 2018. május 23-án Báthory Gábordíjjal tüntette ki. Ez volt talán az utolsó átélhető
öröme a szenvedés hónapjai előtt.
Bandi bácsi! Köszönjük a hit példáját, a nekünk
végzett gazdag munkásságot, a református méltóságot, az örökséget!
A Berettyóújfalui Református Egyházközség

Egy kép – egy történet
90 éve, 1928 novemberében lépték át először diákok a mai Brózik
Dezső Mezőgazdasági Szakiskola épületének küszöbét: ekkor nyitotta
meg kapuit Berettyóújfaluban a Werner Frigyes tervei alapján elkészült Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola épülete.
A tanulók – Berettyóújfaluban és a környező településeken gazdálkodó fiatalok – között voltak másodévesek is, hiszen az iskola már egy
évvel korábban, 1927 őszén megkezdte működését az akkor átadott
leventeházban (ma Nadányi Zoltán Művelődési Központ).
A téli gazdasági iskola a két világháború közötti Magyarország egyik
sajátos intézménytípusa volt: a tanulmányi idő két év volt, ebből két
félévet az iskolában töltött a tanuló, a két nyári félév pedig tanári irányítás mellett otthon, a diákok saját gazdaságában munkával, gyakorlattal telt. Az öt hónap képzési időben az általános ismeretek elsajátításán túl a tanulók leventekiképzésben is részesültek. (1921-ben jött
létre a levente-intézmény, amely az egyetlen katonai jellegű kiképzési
lehetőséget jelentette az ország számára, mivel a trianoni békediktátum jelentősen korlátozta a hadsereg létszámát.)
Az iskolában, illetve a bentlakásos tanulók számára a leventeház emeletén kialakított kollégiumi helyiségekben a reggeli ébresztőtől a taka-

ródóig katonás rend uralkodott.
A második világháború után a téli gazdasági iskolai forma megszűnt,
de az épület falai között napjainkban is mezőgazdasági oktatás folyik.
Képünkön: a berettyóújfalui téli gazdasági iskola 1939-41-es évfolyamának diákjai leventeegyenruhában az iskola épülete előtt.
További képek: http://berettyoujfalu.topoteka.hu/
KSM

A Makk Kálmán Mozi műsora (november-december)
nap

film címe

8,9,10,11

A néma forradalom
Halloween
Kékről álmodom
Bohém Rapszódia
Defekt
Libabőr 2: Hullajó Halloween
Egy nap
Az első ember
Bérgyilkost fogadtam
A belleville-i zsaru
A sértés
A Diótörő és a négy birodalom
Donyeci történetek
Legendás állatok: Grindelwald bűntettei
Lány
Pelyhes - Kalandra fel

12,13,14
15,16,17,18
19,20,21
22,23,24,25
26,27,28
29,30,dec. 1-2
dec. 3,4,5

dimenzió

kezdés

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

16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra
16 óra
18 óra

korhatár

Kék séta a diabétesz világnapja alkalmából
Az ÉDES Egyesület a diabétesz világnapja alkalmából, november 30-án újra Kék
Péntekre várja a betegségben érintetteket
és hozzátartozóikat a Nadányi Zoltán Művelődési Házba.
A programokból: 13.30-tól regisztráció,

15 órától hagyományos figyelemfelkeltő Kék séta a Szent István térig, 16 órától
szakmai előadások, 17 órától a rendezvény
vendége, Dr. Gaál Zsolt kutatóorvos előadása. A programon vércukor és koleszterinszint mérésre is lesz lehetőség.

Megújult ebédlők
várják a diákokat
A nyár folyamán felújításon estek át a
József Attila Általános Iskola és a Széchenyi István Tagiskola ebédlői.
Az első intézményben több mint 300, a másodikban több mint 200 gyermek étkezik. A Közintézmények Szolgáltató Irodája mindkét helyre
bútorokat is vásárolt önkormányzati forrásból.
A KÖSZI az idei tanévben közel 1500 gyermek
étkezéséről gondoskodik nap mint nap. A tatarozási munkát a konyhai dolgozók végezték.
Gletteltek, ablakot és falat festettek, megoldották a nagytakarítást. A József Attila Általános
Iskolában az ablakokat is felújították, új függönyöket szereztek be. Emellett új bútorokat (székeket, asztalokat) vásároltak – önkormányzati
forrásból – 2,8 millió forint értékben mindkét
ebédlőbe, ahol ezentúl 150-150 új ülőhely és
ezekhez tartozó asztal áll rendelkezésre.
A József Attila Általános Iskola és a Széchenyi István Tagiskola étkezdéi mellett a KÖSZI
munkatársai a többi konyhán is elvégezték a
szükséges felújítást és nagytakarítást. Mindent
megtettek, hogy az új tanévben barátságosabb,
otthonosabb, minden feltételnek megfelelő körülmények várják a tanulókat. Az anyagi fedezetet az önkormányzat biztosította.
Sz.M.
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Klubtársukra emlékeztek
Évek óta jó hangulatú, baráti megmérettetés a Big Bill
IPSC verseny a Bihari Lövészklubban. Idén már emlékversenyként viszik tovább Nagy Imre, a verseny szervezőjének és mozgatórugójának hagyományait.
A mindenki által Bill-ként ismert klubtag nyáron, hirtelenül, fiatalon
hunyt el. Az IPSC egy különleges ága a lövészetnek. Alapja, hogy a
gyorsaságot, a pontosságot és a lövedék erejét megpróbálja egyformán fontosnak tekinteni. A maroklőfegyveres sportban alkalmazható
legkisebb kaliber a 9 mm-es. A gyorsaság elsősorban azért került be a
sportba, hogy a lőfeladatot „stresszhelyzetben” kelljen végrehajtani. A
berettyóújfalui versenyre az ország számos településéről és külföldről
is érkeztek lövészek. Az elmúlt években Bill változatos elképzeléseivel
és akadályaival színesítette a
versenyt, így az alapvetően
szabad stílusú sport minden
évben élményeket garantált.
A versenytársak és barátok
nem szakították meg a hagyományokat, október első
vasárnapján immár emlékversennyel tisztelegtek a volt
klubtag előtt.
KHSz.

Nemzetközi futóverseny Berettyóújfalun keresztül
Nagyvárad,
Berettyóújfalu, Debrecen útvonalon,
összesen 86,3 kilométeres
távon futhattak az első alkalommal
megrendezésre kerülő Organica FX
Szupermaraton versenyzői.
Október 28-án tavaszi időjárás fogadta a futóversenyre nevezőket,
akik magyar idő szerint 9 órakor
– Nagyvárad csodálatosan felújított központjából – a Szent László
térről rajtoltak.
2, 5 vagy 10 fős futókból összeállt
csapatok mérték össze felkészültségüket, gyorsaságukat, küzdöttek
a széllel és a kilométerekkel, hogy
eldöntsék, kik állhatnak a dobogó
legmagasabb fokára. A verseny
érdekessége, hogy bizonyos szakaszokat csak női futók teljesíthettek, és külön díjazták a rendészeti
dolgozókat is. Egyesületek, baráti
társaságok, családtagok álltak ös�sze (50 csapat, 307 fő), hogy részt
vegyenek egy olyan futóversenyen,
mely országhatárokon átível. Mely
a sportról, a csapatszellemről szól,
összehoz, összekovácsol embereket, településeket. Megmutatja a
sport erejét, a testvérvárosok partnerségét. Összesen 11 településen
– Nagyvárad, Ártánd, Biharkeresztes, Mezőpeterd, Berettyóújfalu,
Szentpéterszeg, Tépe, Derecske,
Sáránd, Mikepércs, Debrecen –
váltózókkal és frissítő pontokkal
felállítva várták a szervezők a futás
szerelmeseit. A célba érkezést Debrecenben, a Kossuth téren felállított
célkapu, emlékérem, frissítés, a
szervezők és szurkolók bíztatása,
valamint a közös fotózások öröme
tette még emlékezetesebbé. Városunkból is számos futó állt rajthoz,
hogy futótársaikat váltva teljesít-

sék az adott résztávot. A legeredményesebb csapat tagjai, Dobi Lili
és Dobi Gergő a Debreceni Sportcentrum csapatával,5 fős váltóban
a dobogó legfelső fokára állhattak
fel. Sőt, a szervezők külön díjazták
az egyes résztávok leggyorsabbjait: Dobi Lili az összes versenyző
közül az Ártánd-Biharkeresztes
6 km-es távot, míg Dobi Gergő a
két futott távját (BiharkeresztesMezőpeterd 9 km és a DerecskeSáránd 7 km-es szakaszt) szintén
a leggyorsabban teljesítette. Oláh
Erika futótársunk a Püspökladányi
KmFalók elnevezésű 5 fős váltóban társaival korcsoportos hetedik helyen ért célba. Mellettük a
BFB-Vaskabátok, a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság
munkatársai
is csatlakoztak a felhíváshoz, akik
valamennyien hobbi szinten futnak, de erre a versenyre tervszerű
edzésekkel készültek, és a számukra megcélzott 8 órás idő alatt értek
célba. Eredményükkel – a 10 fős
csapatok közötti versenyben – a 11.
helyet csípték el. A Berettyóújfalu
Futó Bajnokok (Bolondok) helyi
tagjai: Molnárné Karácson Szilvia, Molnár Péter, Simon Péter és
Szabó István voltak. Szintén 10 fős
váltóban, de csak nőkből álló debreceni futócsapathoz, a HRSE Iron
Ladies futóhölgyeihez csatlakozott
Kurcz Beatrix és Sipos Bogi, akik
– picivel lemaradva a dobogóról –
a negyedik helyen végeztek. N.S.

HRSE Iron Ladies öt tagja

2018. november

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

Berettyóújfalui programok
November 26. 17.00 Erősné Bak Szilvia vi-

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
November 17. 18.00 Táncház a Bajnóca Néptánc Egyesülettel – színházterem
November 18. 9.00 II. Berettyó Gyermek
Szóló Néptáncverseny – színházterem
November 21. 11.00 Filharmónia I. koncertje: Szimfonikus színek a Kodály Filharmonikusokkal
November 22. 19.00 Kovács Kati nagy életműkoncert – színházterem. Belépőjegy: 3500
forint.
November 23. 18.00 45 éves a Bihar Néptáncegyüttes – gálaműsor
December 5. 16.00 Mikulás játszóház a színházteremben

BIHARI ESTÉK
November 12. 17.00 Harangozó Imre: Szabadlélek című verseskötetének bemutatója az
újkígyósi Ipoly Arnold Népfőiskolával közös
szervezésben, békéscsabai színművészek közreműködésével a Bihar Vármegye Képgalériában.
November 29. 17.00 Kocsis Csaba: Adventtől
Vízkeresztig / Nagyváradi séta című kiállítása a
Bella Costa Étteremben. A kiállítást megnyitja:
Szűcs László, a Várad irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője. Közreműködik a Körömvirág együttes.
December 6. 17.00 Váradi Péter Pál és Lőwey
Lilla: Erdély-Bihar hegység című fotóalbumának dedikálással egybekötött könyvbemutatója

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
November 12. 17.00 Harangozó Imre néprajzkutató „Bé van a lélek zárva…” című kiállítása 30 év fotóiból. A kiállítást megnyitja: Holló
Barna textilművész. A kiállítás megtekinthető:
november 23-ig.

rágkötő Csillagfényes karácsony című kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Kovács-Győri Zsuzsa református lelkipásztor. A kiállítás megtekinthető:
december 7-ig.

Adventi esték a Makk Kálmán Moziban
December 2. 16.00 Csuka Tímea kiállítása
A kiállítást megnyitja: Kaszanyitzky András, a
városi zeneiskola egykori igazgatója. Igét hirdet: Majláth József református lelkipásztor. Az
adventi koszorú első gyertyáját meggyújtja:
Kaszanyitzky András.
December 9. 16.00 Swing karácsony, a Daniel Speer Brass adventi koncertje. Igét hirdet:
Kiss János baptista lelkipásztor. Az adventi
koszorú második gyertyáját meggyújtja: Török
Istvánné, a Bihari Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnöke.
December 16. 16.00 Arco Nobile vonósnégyes adventi koncertje. Igét hirdet: Szabóné
Nagy Andrea református lelkipásztor. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját meggyújtja:
Porkoláb Lajos nyugalmazott művelődési központ igazgató.
December 23. 16.00 „Adventtől vízkeresztig”
– a Törköly zenekar műsora. Igét hirdet: Rákóczi
Jenő római katolikus plébános. Az adventi koszorú negyedik gyertyáját meggyújtja: Csóra Miklós.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
November 14. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének egyesületi napja
December 5. 14.00 Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének egyesületi napja
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó
próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája,
16 órától a papírfonó kör kézműves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglalkozás.
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző
torna az Erdélyi Gábor teremben.
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Anyakönyvi hírek
Születés
2018. október

8.

Szilágyi Sára

(Szilágyi Gábor – Sütő Boglárka)

Házasságkötés
2018. október

17. Nagy Gergő László – Lerner Barbara Zsuzsanna

Elhunytak
2018. október

5.
5.
12.
13.
20.
20.
22.
23.
27.

Mező Gyula (1963.)
Szabó Irén (1948.)
Tomka Miklós (1951.)
László Károly (1930.)
Halász Gyuláné (Mihály Irma) (1958.)
Jakab Sándorné (Nagy Margit) (1922.)
Szűcs Géza (1954.)
Szabó Gábor Sándorné (Dobi Mária Irén) (1953.)
Görbedi András Levente (1940.)

Sinka István Könyvtár
2018. november 12. 14.00. Bihari Csaba:
Mesék Biharországból c. kötetének bemutatója, kiállításmegnyitó és rajzpályázat eredményhirdetése. Helyszín: gyermekkönyvtár.
2018. november 27. 14.00. Nagy Zsolt Csaba: Versek c. kötetének bemutatója. A szerzőre
emlékezik és a kötetet bemutatja Harasztosi
Csaba nyugalmazott pedagógus. Helyszín:
felnőttkönyvtár.

Diabétesz világnap

2018. november 20. (kedd) 14 óra Nadányi

Zoltán Művelődési Ház nagyterme. A Bihari Diabétesz Egyesület vezetősége tisztelettel
meghívja tagságát és minden kedves érdeklődőt a 2018. évi Diabétesz világnapi rendezvényére, valamint az egyesület megalakulásának
25. évfordulójára. A rendezvény előtt 12 órától
vérnyomás- és vércukormérésre lesz lehetőség.
A rendezvényen a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Belgyógyászati Osztály szakorvosai
szakmai előadást tartanak a cukorbetegségről.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség novemberi hírei

November 15. 16 órakor Bibliaóra a kisgyermekes

családok részére a Kálvin téri gyülekezeti teremben.
November 16. 17 órakor presbiterképzés a Bihari Református Egyházmegye presbiterei számára az
ebédlő feletti közösségi térben.
December 2. Advent I. vasárnapján 9 órakor Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Templomban, 14
órakor a Fényes Házban, 15.30-kor a Kórházban
December 6. Közösen várják és ünneplik a Mikulást a Szivárvány Református Óvoda óvodásai és
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola
diákjai.
December 6. 16 órakor Bibliaóra a Kálvin tér 3. sz.
alatti gyülekezeti teremben a kisgyermekes családok
részére, egyben mikulásdélután.
December 7. 15 órakor adventi játszóház óvodások
és iskolások számára a az ebédlő feletti közösségi térben.
December 9. Advent II. vasárnapján 9 órakor Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Templomban, 14
órakor a Fényes Házban, 15.30-kor a Kórházban.
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanszaki hangversenyeinek időpontjai: gitár szakon december 10-én 16
órakor; zongora szakon december 11-én 16 órakor;

népi ének és citera szakon december 12-én 16 órakor; furulya és klarinét szakon december 13-án 16
órakor. Helyszín: ebédlő feletti közösségi tér.

Adventi jótékonysági koncert

A Magyar Református Szeretetszolgálat csomaggyűjtést szervez Nyilas Misi Karácsonya címmel
hátrányos helyzetű gyerekek számára. „CIPŐS DOBOZBA ZÁRT SZERETET”. Töltsünk meg egy cipős dobozt olyan ajándékokkal, aminek saját gyermekünk is örülne. A dobozon tüntessük fel, milyen korú
és nemű gyermeknek szánjuk az ajándékot. A dobozokat december 9-ig várjuk a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségébe 8-12-ig, a
Kálvin tér 3. sz. alá. Tel.: 06-54-402-619.
A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az
esztendőben is megszervezi az élelmiszergyűjtési
programot azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az arra leginkább rászorultaknak tartós élelmiszerek kiosztásával. Töltsünk együtt reményt

SZERETETDOBOZOKBA. Az üres dobozok átvehetőek a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségében 8-12-ig, a Kálvin
tér 3. szám alatt. December 9-ig várjuk azokat
megtöltve visszahozni.
Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint
lesznek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
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
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