Életfa az új
életeknek

Letették az alapkövet

3

Hagyományteremtő
szándékkal, a városnapi programokhoz
kapcsolódva állítottak
életfát az elmúlt egy
évben született 124 berettyóújfalui gyermek
tiszteletére.
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május 16-i képviselő-testületi ülésen.
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Május 23-án Báthory Gábor szobrának koszorúzását követően az 1848-as,
valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Nemes Sándor famíves által készített új emlékfákat leplezték le. Az ünnepségen a
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Képviselő-testületi ülés május 16-án
Eredményes az ipari park építése
és fejlesztése tárgyú közbeszerzési
eljárás, gyógypedagógia óvoda létesülhet, 2020 Erdélyi Gábor-emlékév
lesz. Döntések a május 16-i képviselő-testületi ülésen.
Az ülés elején Muraközi István tájékoztatta a
jelenlévőket a téli rezsicsökkentés helyzetéről.
E szerint a 888 beadott kérelmező közül már
812-en át is vették a 12 ezer forintos tüzelőre
fordítható utalványt.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
elmúlt évi ellátásáról tárgyaltak elsőként. A 60
oldalas dokumentum kitér az önkormányzat
által nyújtott ellátásokra, a település demográfiai mutatóira, a gyermekjóléti szolgáltatások
módjaira, és a pénzbeli, természetbeni ellátásokra is. Szabóné Kovács Zsuzsa a beszámoló
szóbeli kiegészítésében kiemelte, munkatársai
az elmúlt évben nagy számban végeztek terepmunkát és járási feladatokat is. Ilyen speciális
szolgáltatások a pszichológiai, családterápiás
és jogi tanácsadás. Az intézmény szeptembertől új feladatot kapott: óvodai, iskolai szociális
segítő tevékenységet is végez. Gyula Ferencné
– elismerve a beszámoló mindenre kiterjedő
részletességét – felhívta a figyelmet az abban
is szereplő, a növekvő ellátásokkal jelentkező
szakember hiányra: pszichológus, fejlesztő- és
gyógypedagógus. Az intézményvezető elmondta, a kötelező szakmai létszámokat biztosítja az
intézmény, de valóban van olyan terület, ahol
több szakemberre lenne szükség.
Új intézmény találhat otthonra a kórház területén lévő, önkormányzati tulajdonú régi kórházi bölcsőde épületében. A legutóbb néhány
hónapra a Radnóti utcai óvoda felújítása okán
óvodaként működő épületben a Református
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógiai óvodát létesítene.
Az erről szóló előterjesztésben leírtak alapján
a Református Egyház Zsinata által fenntartott
intézmény elhelyezésére megfelelő az épület.
A polgármester szólt arról is, a jelen támogató
döntést követően az épület használatba adásának feltételeiről, és az erről szóló szerződésről
később határoz a testület. Radványi Csaba, a
2000-ben alakult, 470 szakembert foglalkoztató
és 17 ezer gyermek ellátását végző Református EGYMI főigazgató-helyettese a napirend
kapcsán úgy fogalmazott, a városban létesülő
intézményben járási szinten megoldatlan problémákat kezelnek majd. Óvodát és iskolát is
fenntartanak, illetve pedagógia szakszolgálatot
is működtetnek. A tervek szerint a helyi intézményük egy korai fejlesztő központból – ahol
0-3 éves korig foglalkoznának a gyermekekkel
– és egy erre épülő óvodából állna – mondta a

Hírek a KÖSZI-ből
Nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
a nyári szünetben, 2019. június 17. és 2019.
augusztus 16. közötti munkanapokon (az
intézmények zárva tartási idejéhez igazodva,
korcsoportonként eltérő időszakban) biztosítja, szülői igénybejelentés alapján a hátrányos
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkezést. A
Képviselő-testület 2016. évi döntése alapján a

főigazgató-helyettes. A képviselők támogatták
a gyógypedagógiai óvoda és központ létesítését. Múzeumfejlesztési pályázatok benyújtásáról is döntöttek. A támogatói forrás a műtárgyak
állományvédelmét segítené, és raktári fejlesztéseket tenne lehetővé, illetve egy néprajzi kiállító terem is létrejönne. A két pályázat nyertessége esetén 24 millió forintot fordíthat a múzeum
a fejlesztésekre.
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 30. alkalommal szervezi meg az erdélyi
Tusnádfürdőn a Bálványosi Szabadegyetemet
és Diáktábort. Az alapítvány levélben kereste
meg az önkormányzatot, amennyiben támogatásra méltónak találják tevékenységüket,
járuljanak hozzá a rendezvények létrehozásához. Szántai László módosító indítványában a
200.000 Ft támogatási összeg helyett – mivel
véleménye szerint elsősorban politikai és másodsorban kulturális esemény –, 50.000 forintot javasolt. Muraközi István ezzel nem értett
egyet. Úgy fogalmazott a szabadegyetem kulturális és tudományos értékű, és az, hogy politikusok is részt vesznek rajta, nem jelenti azt,
hogy politikai rendezvényen lenne. A módosító
indítványt nem támogatták, az eredeti indítványt pedig nyolc igen és három tartózkodás
mellett elfogadták a képviselők. Pályázik a város a Gyermekkert Tagóvoda épületében működő főzőkonyha fejlesztésére, ez eszközbeszerzést és napelemes rendszer telepítését jelentené.
A város önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága meghozta döntését a kiemelt kulturális
támogatást igénylő egyesületeket, szervezetek
által benyújtott pályázatok ügyében. A képviselő-testület az alapítványok esetében mostani
ülésén jóváhagyta a bizottsági ajánlásokat.
Az „Ipari park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása is napirenden volt
az ülésen. Hosszas előkészítés után két részre
osztva nyílt közbeszerzési eljárást folytattak le.
Az északi iparterület kialakítására kettő, a déli
iparterület útfejlesztési munkáira három ajánlat
érkezett. Érvényes ajánlatot azonban egy vállalkozó nyújtott be, akinek mindkét rész esetében a legalacsonyabb összegű pályázata volt. A
Berettyó-Útép Kft. ajánlata összességében 19
millió forinttal meghaladja a rendelkezésre álló
forrást. Az előterjesztés szerint viszont az eredményesség megállapítható, ha az önkormányzat
vállalja a többletköltségeket. Az ipari parkok
fejlesztésével kitűzött célok a legfontosabbak,
ez az egyik legnagyobb volumenű pályázata a városnak, ezért támogatni kell – mondta
Hagymási Gyula hozzászólva a napirendhez.
A képviselő kritikai észrevételeit is megosztotta a testület tagjaival. Meglátása szerint a déli
iparterület esetében a költségvetésbe sok egyéb
dolog is belefért volna, például a hírközlési há-

lózat fejlesztése. A képviselő azt mondta, nem
minden útszakasz van olyan rossz állapotban,
hogy teljes felújításra szoruljon. Mivel egy érvényes árajánlat érkezett – folytatta, ezért nincs
összehasonlítási alap, nincs valóságos verseny
az árképzésben sem. Muraközi István erre reagálva emlékeztetett, az önkormányzat nyílt
eljárást hirdetett, amelyre ennyi ajánlat érkezett. Szántai László elmondta, ebben az ügyben
hosszas vita volt több kérdésben is a bizottsági ülésen, azonban támogatja az előterjesztést,
mert a projekt stratégiai fontosságú és a város
érdeke, hogy elkészüljenek a munkák. Akár a
döntés elhalasztása, akár új közbeszerzés kiírása pedig hátráltatná a pályázatot, és lehet magasabb árazású ajánlatok érkeznének – mondta a
képviselő.
A képviselő-testület név szerinti szavazással
döntött a közbeszerzés eredményéről. Egy tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztés
szerinti nyertest.
Márciusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat, a meglévő bölcsőde épületének két
csoportszobával és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekből álló bővítésére és eszközök beszerzésére. Most lehetőség nyílt a projekt TOP
program keretében történő megvalósítására,
mely így már önerőt nem igényel, 100 százalékban támogatott.
Jövőre 1920. március 30-án lesz száz éve, hogy
Erdélyi Gábor megszületett. 1953-tól tanított
Berettyóújfaluban, 1981-ben vonult nyugdíjba.
Nevelőmunkája és sokoldalú iskolán kívüli művészeti és közművelődési tevékenysége révén
a város meghatározó személyisége lett. A képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, mely
Erdélyi Gábor születésének 100. évfordulója
alkalmából a 2020. évet Erdélyi Gábor-emlékévvé nyilvánítja.
Az ülés végén szó volt a BV. Egészségügyi
Központ építése kapcsán az építési terület
körbe kerítéséről. A polgármester elmondta,
hogy a kivételező ezt vállalta, még a munkák
megkezdése előtt elvégzi. Szántai László egy
önkormányzati internetes kérdőív kapcsán jegyezte meg, hogy képviselőként ő nem tudott
a közvélemény kutatás indításáról. Muraközi
István megjegyezte, hogy annak eredményéről
tájékoztatja a képviselőket, de az önkormányzatot képviselve, polgármesterként nem minden
szerződéskötéshez van szükség képviselő-testületi döntésre.
Nagy László képviselő a Honvéd utcai lakótelep és a kerékpárút közötti járdaszakasz felújítását kérte. A Bessenyei lakótelepnél lévő
sövények vágására Szabó Katalin hívta fel a
figyelmet. Nagy István a kátyúzási munkákról
tett fel kérdést. A városfejlesztési iroda vezetője
elmondta, egy-két hónapon belül megtörténnek
K.Zs.
a javítási munkák.

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (előző két kategóriába nem tartozó) gyermekek is
igénybe vehetik a lehetőséget, szülői nyilatkozat alapján. Részükre az étkezést az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A lehetőségről minden érintett névre szóló levélben kapott
tájékoztatást.
Az ebéd, az igénybejelentésben megjelölt
konyháról, Berettyóújfaluban a Rákóczi u. 1.
szám, vagy a berettyószentmártoni városrészben a Puskin u. 106. szám alatti konyháról,
saját ételhordóban, munkanapokon 11 és 13
óra között szállítható el.

Reklámfelület bérbe adása: A Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban lehetőséget biztosítunk pl. a védőhálón elhelyezhető hirdetések
számára. A bérleti díjak honlapunkon megtalálhatóak (http://www.kosziberettyo.hu/berletidijak-). Mint köztudott, a sportcsarnok számos
nagy létszámú rendezvénynek ad otthont, valamint folyamatosan sportesemények helyszíne,
a nézők között minden korosztály megtalálható. Kérjük a leendő hirdetőket, érdeklődés
esetén keressenek bennünket az 54/402-004-es
telefonszámon.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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Letették a Büntetés-végrehajtás új
egészségügyi központjának alapkövét
Ünnepélyes alapkőletétellel kezdődött, és immár a kivitelezési fázisba
lépett a büntetés-végrehajtás legújabb fejlesztése, a Bv. Egészségügyi
Központ megépítését szolgáló beruházás Berettyóújfaluban.
A büntetés-végrehajtás új, 8167 négyzetméter területű egészségügyi intézménye Beret�tyóújfalu város határában, egy 14.062 négyzetméteres telken fog megépülni, több mint 9
milliárd forintból.
Schmehl János bv. vezérőrnagy ünnepi beszédében elmondta: – ismét egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amely kézzelfogható,
maradandó értékekkel gazdagítja majd a
Büntetés-végrehajtás szervezetét. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
biztonsági és fogvatartási helyettese úgy fogalmazott, azzal, hogy fogvatartottak is részt
vesznek a kivitelezésben nemcsak a költséghatékonyságot növelik, hanem a társadalom
számára hasznos munkát végeznek, így a leendő intézmény felépülése már reintegrációs
célt is szolgál.

Új szemlélet fog megjelenni az egészségügyi központ működésében – hangsúlyozta
Schmehl János. Azt mondta, a hatékonyságot szem előtt tartva a központ és a kórház
egymással szorosan együttműködve, egymás
tevékenységét kiegészítve dolgozik együtt,
természetesen a legszigorúbb biztonsági protokoll betartásával.
„Rögös út volt, ami ide vezetett” – fogalmazott dr. Vitányi István az elmúlt két év történéseivel kapcsolatban, említést téve az intézmény felépítésével kapcsolatos lakossági
fórumokról, népszavazásról. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: nemcsak
egy jelentős mértékű beruházás valósul meg
Berettyóújfaluban, hanem az intézmény 200
új munkahelyet is teremt. Hozzátette, a Gróf
Tisza István Kórház magasabb színvonalú
betegellátást is nyújt majd.
Berettyóújfalu polgármestere ünnepi beszédét úgy kezdte, szinte napra pontosan két
évvel ezelőtt született meg az az első képviselő-testületi határozat, miszerint a területet
Berettyóújfalu Város Önkormányzata átadja
az állam javára. Az akkori vízió, mely egy
21. századi ellátást biztosító intézményt mutatott, hamarosan megvalósul, és az itt élők
érdekét is fogja szolgálni – mondta Muraközi
István. Minden magyar embernek joga van a
megfelelő egészségügyi ellátáshoz és ez alól
a fogvatartottak sem kivételek – tette hozzá.
„Büszke vagyok, hiszen egy országos hatókörű, a Büntetés-végrehajtást érintő feladatban megkerülhetetlen szerepet vállaltunk”
– kezdte köszöntöjét dr. Muraközi Zoltán. A
tervek szerint olyan ellátási és diagnosztikai
tevékenységek jelennek meg az intézmény
létrejöttével – ilyen például az MR diagnosz-

Az intézmény alapkövét dr. Kontrát Károly,
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Schmehl János
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnokának biztonsági és
fogvatartási helyettese, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és dr. Muraközi
Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója helyezte el.

tika vagy a művese ellátás –, melyek eddig
nem voltak Berettyóújfaluban elérhetőek –
mondta a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója. Egy olyan működési forma valósul meg
hamarosan, amely eddig előzmények nélküli,
és sikeres működés esetén példaértékű lehet
a környező országoknak. A kórházvezető úgy
fogalmazott, a két rendszer összehangolása
nem egyszerű feladat. Szem előtt kell tartani
a fogvatartottak körüli biztonsági kérdéseket
és azt, hogy a civil betegek ellátáshoz való
hozzáférése nem korlátozódhat.
A Büntetés-végrehajtás személyi állománya
jelentős feladatot lát el abban, hogy Magyarország egy biztonságos ország – szögezte
le dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes, a
Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Úgy fogalmazott, a beruházás elkészülését
követően az itt élők nyertesei lehetnek az ezzel járó fejlesztéseknek, és bízik abban, hogy
ezt hamarosan tapasztalni fogják.
KHSz.

EP-választás 2019 – berettyóújfalui eredmények
Összefoglaljuk a 2019. május 26-án megtartott
európai parlamenti képviselők választásának
országos, megyei és berettyóújfalui eredményeit. Az országos részvételi adat 99,98%-os
feldolgozottságnál 43,37%. A listákra leadott
szavazatok aránya, száma és az így megszerzett mandátumok:
FIDESZ-KDNP:
52,44% (1 803 282)
		
13 mandátum
DK:
16,15% (555 286)
		
4 mandátum
MOMENTUM:
9,87% (339 249)
		
2 mandátum
MSZP-PÁRBESZÉD:
6,64% (228 350)
		
1 mandátum
JOBBIK:
6,39% (219 731)
		
1 mandátum

Hajdú-Bihar megye eredményei:
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 428 746 fő. Megjelent
156 691 szavazó, ez 36,55%-os részvétel. A leadott szavazatok száma és aránya:
89 325 (57,37%)
FIDESZ-KDNP:
DK:
22 056 (14,16%)
MOMENTUM:
12 424 (7,98%)
JOBBIK:
11 122 (7,14%)
MSZP-PÁRBESZÉD:
8 622 (5,54%)
MI HAZÁNK:
4 943 (3,17%)
MKKP:
3 442 (2,21%)
LMP:
3 036 (1,95%)
MUNKÁSPÁRT:
738 (0,47%)
Berettyóújfalu eredményei:
Berettyóújfaluban a belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
12 054 fő. A szavazáson 4 741 szavazópolgár

jelent meg, ez 39,33%-os részvételi arány. Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 29
volt. A 16 szavazókör összesített eredménye
100%-os feldolgozottságnál:
FIDESZ-KDNP:
2 581 (54,80%)
DK:
806 (17,11%)
MSZP-PÁRBESZÉD:
364 (7,73%)
JOBBIK:
354 (7,52%)
MOMENTUM:
282 (5,99%)
MI HAZÁNK:
149 (3,16%)
MKKP:
98 (2,08%)
LMP:
58 (1,23%)
MUNKÁSPÁRT:
18 (0,38%)
A legnagyobb részvételi adat a 12-es (Széchenyi u. 8. szám alatti) választókörben volt, itt a
szavazópolgárok 51,32%-a vett részt a voksoláson. A legkevesebben a 6. számú szavazókörben (Kossuth u. 33. szám alatti) adták le
szavazatukat: 24,76%.
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Kihirdették az én városom pályázat
eredményét

A város önkormányzata pályázatot írt ki
Berettyóújfalu, az én városom címmel.
Két kategóriában várták az alkotásokat.
Az ünnepélyes eredményhirdetést május
25-én, a Szent István téri városnapi programok egyik elemeként tartották meg.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata első alkalommal hirdetett pályázatot Berettyóújfalu,
az én városom címmel, melynek eredményeként a város természeti és épített, valamint
kulturális örökségét, turisztikai célpontjait,
látványosságait hagyományos vagy újszerű
látásmóddal, kreatívan mutathatták meg a pályázók. Lehetőség nyílt továbbá a városképben
is helyet kapó új köztéri műalkotás tervének
a benyújtására. A pályázat elsődleges célja a
város értékeinek, előnyös tulajdonságainak bemutatása és hangsúlyozása.
A pályázókkal szemben három konkrét elvárás
volt. Igazolható módon kötődjenek Berettyóújfaluhoz, saját, és kimondottan erre a felhívásra
készült pályaműveket nyújtsanak be, és a be-

nyújtott pályázatot saját nevük alatt ne hozzák
nyilvánosságra.
Az eredményről közönségszavazás döntött. A
különböző műfajokban készült egyedi műalkotásokra, valamint a köztéri tervekre egyrészt a
Berettyóújfalu mindannyiunk városa facebookoldalon lehetett kedvelések útján szavazni.
Emellett a benyújtott alkotásokból kiállítás készült a főtéri rendezvényház előterében, és az
ott kihelyezett urnába bedobott szavazólapon
lehetett voksolni. A végeredmény az internetes
és a bedobott szavazatok összesítése után alakult ki. Eredményt május 25-én, a Szent István
téri városnapi programokon hirdettek.
Egyedi műalkotás kategóriában emléklapot
vehetett át:
- Nagy Sándor – Berettyóújfalu, az én városom
– Születésnapodra c. verséért
- Haraszti Zsolt – Berettyóújfalu – Múlt és jelen c. esszéjéért
- Balogh Zsolt – Kádár vitéz, valamint Öregkortól a fiatalkorig c. grafikáiért
- Dr. Bíró Ágnes – Vándortarisznya elnevezésű
gyöngyszövéssel díszített tarisznyáért
- Tóth Gézáné – hímzett terítőiért
- Iliszi Mihályné – hímzett terítőiért
- Szántó Kristóf – Berettyóújfalu, 2019. című
kisfilmjéért
A díjazottak:
- Az 50 ezer Ft. összegű 3. díj nyertese: Balog

Finn szakemberek látogatása
Muraközi István köszöntötte azokat a
finn szakembereket, akik azzal a céllal
érkeztek Berettyóújfaluba, hogy megismerkedjenek a várossal, valamint a Bihari Szociális Szolgáltató Központ által
ellátott tevékenységekkel.
A polgármester elmondta, a gyermekvédelem
és az oktatási rendszer fontos szerepe a magyar
és valamennyi ország társadalmának. Muraközi István arról is szólt, ezek az alkalmak magukban hordozzák az egymástól tanulás lehetőségét.
A Bihari Szociális Szolgáltató Központ az
EUROMET nevű nemzetközi szervezet tagja,
innen ered a kapcsolat a finnországi partnerrel.
Az intézmény támogatja a tagországok közötti
közvetlen szakmai tapasztalatcserét és információáramlást.
A vendégek május 29-én a magyar gyermekvédelem rendszerét illetően gazdagodtak fontos
információkkal. A Bihari Szociális Szolgálató
Központ székhelyén – Szabóné Kovács Zsuzsa, Lele Nikolett, Dragonyáné Kun Sarolta és
Kiss Mariann előadásában – megismerkedtek
a BSZSZK két önálló szakmai egységének, a

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a
Család- és Gyermekjóléti Központ feladataival.
Az Oulu városából érkezett látogatók május
30-án a Járási Hivatal Fráter László-termében
a magyar oktatási rendszerrel ismerkedtek. Az
óvodai nevelésről Gálné Tóth Klára, a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
az általános iskolai oktatásról Kapornai Judit,
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója tartott prezentációt. A szakképzést Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum főigazgatója mutatta be.
A finn delegáció tagja, Mikko Oranen szervezetükről elmondta: a „Fiatalok barátja” nevű intézmény már több mint 100 éve működik, mostanra körülbelül 600 embert foglalkoztatnak
országszerte. Fiatal felnőtteknek, családoknak
és gyermekeknek nyújtanak különféle szolgáltatásokat. A településen szerzett tapasztalatokat
illetően a fejlesztési igazgató úgy fogalmazott,
bámulatos az a munka, amiről itt hallottak, nagyon sok szociális kihívással találkoztak ezen a
területen. – A közösségi kirekesztés, valamint a
szegénység nemcsak ezen a környéken, hanem
nálunk, Finnországban szintén mérvadó probléma. Ebben a térségben komoly gondot okoz a
lemaradók jelenléte is. Lenyűgöző azt hallani,
hogy az itteni szakemberek hogyan harcolnak
és próbálnak felülkerekedni ezeken a problémákon. Érdekes az is, hogy az oktatási rendszerben mik történnek, hogyan zajlik az ottani
munka az óvodáktól egészen a szakképzésig.
A vendégek városnéző túrán, illetve intézménylátogatáson is részt vettek itt tartózkodásuk alatt.
Sz.M.

Otilia, az Esszé az „újfalui” vasúthoz című írásával.
- A 100 ezer Ft összegű 2. díj nyertese Tóth
Sándor festőművész-rajztanár, Virágzó utca,
valamint Őszi hangulat a Ligetben című olajfestményekkel
- A 150 ezer Ft összegű első díjat pedig Kocsis
Csaba, a Megyeházáról készített fotógrafikájával nyerte el.
Köztéri műalkotás-terv kategóriában emléklapot vehetett át:
- Erősné Bak Szilvia – Zöldnövény- és virágkompozíció-tervéért
- Veres Viktor – A halász és a kalászos leány,
valamint a Születő élet című faszobor-kompozíciók tervéért
A díjazottak:
- Az 50 ezer Ft összegű 3. díjat néhai Kurucz
Imre szobrászművész terve érdemelte ki, melynek megvalósításában felesége, Seres Katalin
Edit, valamint Kari Sándor vettek részt
- A 100 ezer Ft összegű 2. díj nyertese Gombosné Szilágyi Bíborka formabontó terve,
ugyancsak az északi körforgalomba kigondolt,
napelemes, forgó címerkompozíciójával
- A 150 ezer Ft összegű első díjat pedig Magyar
Zita kerámiaplasztika terve nyerte el, mely a
Csendes temető ravatalozójának bejárata fölé
készülhet így el. Az önkormányzat döntése és
a felhívás szerint ennek költségeire további 1
millió 400 ezer forintot biztosít a város.

Települési támogatást
kezel a Berettyó Kártya
A Berettyó Kártya áprilistól alkalmassá vált a
települési támogatások kezelésére is, melyek
eddig papír alapon működtek. Ezzel a funkcióval az országban elsőként, eddig egyedülállóan
kezeli a szociális ellátás egy részét. A rendszer
kényelmesebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézés és vásárlás menetét. A kártya pontokkal
feltölthető, melyeket a kártyabirtokosok az arra
kijelölt üzletekben költhetnek el. A támogatások felhasználásában nincs változás, csupán a
papír utalványokat a kártyára töltött „elektronikus utalvány” váltja fel. A forinttal egyenértékű
pontok élelmiszer, gyógyszer, tanszer, tüzelő
vásárlás céljára használhatók fel. A rendszer
komolyabb fennakadás nélkül vette az akadályt és indulása óta már több mint 1100 kártya birtokos használhatta ezt a funkciót, mely
több mint 5 millió forint folyósított támogatást
jelent. Bízunk benne, hogy a jövőben minden
kártyabirtokos örömmel használja kártyáját és
segítségével időt és a kedvezményes vásárlásoknak köszönhetően pénzt spórol. Már több
mint 4800 kártya került kiosztásra a lakosság
körében, de amennyiben Önnek még nincs
Berettyó kártyája igényelje INGYENESEN ügyfélszolgálatunkon.
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Emlékfák és a Népliget avatója
Május 23-án Báthory Gábor szobrának koszorúzását követően az 1848as, valamint az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére a Nemes
Sándor famíves által készített új emlékfákat leplezték le. Az ünnepségen a
megújult Népligetet is átadták.
Az átadó ünnepségen Pajna Zoltán, a HajdúBihar Megyei Közgyűlés elnöke úgy szólt, az
életfák jelképezik, milyen nehézségek, örömök, kihívások érték a magyarságot az elmúlt
évszázadokban. A Népliget pedig azt mutatja,
milyen jövő vár ránk. Az elkövetkező fejlesztések mind azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok
helyben maradjanak, lakóhelyüket, városukat ne
hagyják el. Mint fogalmazott, elsősorban olyan
szolgáltatásokat szükséges megvalósítani, melyek az itt élők hétköznapjait is megédesítik. A

beruházással megvalósult az a terv is, hogy ne
csak pihenni, de sportolni is tudjanak az itt élők.
Kitért a Népliget kihasználásának előnyeire is,
hiszen a park akár rendezvények helyszínéül
is szolgálhat fekvésének köszönhetően. Pajna
Zoltán kiemelte a városban zajló projekteket,
említést téve a román-magyar együttműködésről (RO-HU programok), az EFOP keretében
megvalósuló munkákról és Bv. Egészségügyi
Központ építéséről is. „Berettyóújfalu tudatosan
törekszik arra, hogy ne csak a bihari térség, hanem a Partium egyik meghatározó szereplője is
legyen”– zárta gondolatait a közgyűlés elnöke.
A nemzeti trikolor szalagját dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester, Pajna Zoltán és Bónácz János alpolgármester vágta át. A helyi óvodások egy
tiszteletkört is futottak a megújult Népliget futókörén. Nemes Sándor, a biharnagybajomi születésű, 17 évig Berettyóújfaluban élő famíves

mester Sándor fiával közösen készítette az új
népligeti emlékfákat. Az életfák a két korábbi,
1988-ban alkotott, a szintén Nemes Sándor által faragott kopjafákat váltották. A művek egy
160 cm átmérőjű, 300 éves tölgyfa gerendáiból
készültek és az 1848-as forradalom és szabadságharc, illetve az 1956-os forradalom emlékét
idézik. Az alkotó a motívumokat saját életéből
merítette, régi fotókról, emlékeiből dolgozott.
KHSz.

Életfa az új életeknek Debütált a Berettyóújfalu
Hagyományteremtő szándékkal, a városnapi programokhoz kapcsolódva állítottak
életfát a 2018. május 23. és 2019. május 9.
között született 124 berettyóújfalui gyermek tiszteletére. A május 25-i eseményen
sok fiatal, nagyobb testvér segédkezett elültetni a cserjét. A kőrisfa a József Attila
Ltp. B épülete mellett áll. A tervek szerint
a következő tíz évben minden évben ezen a
helyszínen állítanak fát a városnaptól városnapig született, berettyóújfalui gyermekek
tiszteletére.

Másodjára találkoztak az elszármazottak
A városban született vagy az egykor itt élőket várták Berettyóújfaluba az elszármazottak
találkozójára. Az elmúlt évben indult hagyományhoz híven a városnapi programok részeként hívták életre az összejövetelt, melynek
ezúttal a Szász-tanya adott otthont. A május
24-i alkalmon vidéki hangulatban, hegedűszóval, a Baraboly Néptáncegyüttessel,
gyermekénekkel és finom étkekkel várták az
elszármazottakat. – A célunk az, hogy a város
napja igazi ünnep legyen, azoknak, akik itt
élnek és azoknak is, akiket munkájuk, életük
elszólította Berettyóújfaluból – mondta Muraközi István polgármester köszöntőjében.
A majdcsak negyven résztvevő között volt
jelenleg Angliában, Amerikában élő egykori berettyóújfalui is. A Szász-tanya pedig

ezúttal is igazi otthonná vált a megszokott
barátságos vendéglátással, igazán finom ízű
ételekkel. Az első berettyóújfalui találkozón
Varga Ferenc mutatta be vállalkozását, akkor
ő Horváth Lajosnak adta át ezt a stafétát. A
HBZ Kft. tulajdonosa eleget téve a felkérésnek szólt a Berettyóújfaluban 1975-ben induló pályafutásáról, mely az akkori ELZETT
gyárban kezdődött. A nyolcvanas évek végén
a gyár égisze alatt létrehozott üzletet követően
1990-ben alapította meg saját vállalkozását. A
zárcentrum mára egy 120 főt foglalkoztató, öt
telephelyen működő, 10 millió euró árbevételű vállalkozás. A programok között a Beret�tyó Televízió filmjét is megnézhették, mely a
Szász-tanyáról készült.
K.Zs.

mobilapplikáció

Sajtótájékoztatón mutatták be a város új applikációját, amely május
25-e óta elérhető mindenki számára.
Az alkalmazás ingyenesen letölthető
Androidos és iOS rendszert használók számára is.
A tájékoztatón Bónácz János alpolgármester,
Vojtkó Ferenc fejlesztő és Zsargó Péter, a Berettyó Kulturális Központ munkatársa mutatta
be az új városi mobilappot. Az alkalmazással
a felhasználók értesülhetnek a berettyóújfalui
hírekről, programokról, tájékozódhatnak menetrendekről. Az alpolgármester azt mondta,
céljuk az volt, hogy egy új kommunikációs teret
nyitva a városlakóknak, idelátogatóknak vagy
itt dolgozóknak egy minden igényt kielégítő,
naprakész információkat nyújtó alkalmazást
hozzanak létre. Vojtkó Ferenc, a Smart Önkormányzat fejlesztője a tájékoztatón úgy fogalmazott, napjainkban az okostelefonos applikáció
az egyik legjobb felület a kommunikációra, az
információk célba juttatására. A fejlesztés másfél évig tartott, természetesen önkormányzatok segítségével tették mindezt, de továbbra is
várják a jelzéseket. Az alkalmazásban elérhető
minden, a hivatali ügyintézéshez szükséges telefonszám és közérdekű információ. A tájékoztatón elhangzott, hamarosan a berettyóújfalu.hu
weboldal is megújul, ezzel együtt „smart” funkciókat is kap majd az új alkalmazás. Az applikáció nem csak az itt élőknek nyújt sokféle hasznos információt, hanem az ide látogatóknak is.
Szálláshelyek, turisztikai látványosságok és
vendéglátóhelyek is szerepelnek a menüpontok
között, GPS elérhetőséggel. A program on-line
és offline módban is használható, és ahogy a
tájékoztatón elhangzott, az egyik leggyorsabb
módja napjainkban az okostelefon arra, hogy
üzenetet lehessen eljuttatni a használóinak,
legyen az egy áramszünet, egy útlezárás vagy
bármi más. A kommunikáció persze kétirányú,
a lakosok is küldhetnek az önkormányzat felé
eseményeket, fényképpel vagy akár GPS koordinátával.
K.Zs.
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„Közös akaratból és erővel igyekeztünk megújítani
mindennapi életünk kereteit…”

Ünnepi képviselő-testületi ülés a
város napján
A város napja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésnek ebben
az évben is a Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme adott otthont. Az
önkormányzat által adományozható díjak mellett elismeréseket adtak át, de
köszöntötték „A város babáját” is.
A május 23-ai alkalmon Dr. Vitányi István köszöntőjében felidézte, Berettyóújfalu 1997 óta
ünnepli a város napját. – Azt gondolom, akik itt
élnek, büszkék erre a településre. A fejlesztéseknek, beruházásoknak köszönhetően Beret�tyóújfalu egy olyan város lesz, ahol jó lakni. Ha
megállunk a Bihari Múzeum előtt, egy kilométeres körzeten belül mindent megtalálunk. Az
iskolákat, mozit, buszpályaudvart, könyvtárat,
strandot, kórházat, teniszpályákat, szinte minden egy helyben van. Úgy vélem, ilyen középváros nincs még egy az országban – mondta az
országgyűlési képviselő.
Muraközi István ünnepi beszédében az egyik
legfontosabb és legrangosabb alkalomnak nevezte a város napját. – Ez az az esemény, amikor évről évre terítékre kerül, miként alakult a
település sorsa, mi minden történt egy év alatt,
mi minden látszik a közeli vagy épp távoli jövőnkből. Az elmúlt esztendők azzal teltek, hogy
közös akaratból és erővel igyekeztünk megújítani mindennapi életünk kereteit. Intézmények,
hivatalok, közterek. Épület, infrastruktúra,
zöldfelület. Számos feladat, sok-sok apró részlet, melyre figyelnünk kell. Ami viszont még
fontosabb, hogy ezeket a kereteket tartalommal
is megtöltsük. Sőt, hogy az egész várost élhetővé, biztonságossá és megtartóvá, otthonossá
tegyük. Ehhez pedig mindannyiunkra szükség
van. Minden korosztálynak meg kell találnia a
feladatát és a lehetőségeit is. Ezért indítottunk
el olyan programokat, mely segítséget nyújt a
családoknak. Az újszülöttektől a szépkorúakig.
Minden csemetéhez eljut babaköszöntő csoma-

gunk. Kibővítettük az első lakáshoz jutók támogatási lehetőségeit, fecskelakásokat építünk,
a kezdő vállalkozások számára pedig egy inkubátorház létesül. Komoly támogatást nyújtunk
az óvodakezdéshez, és a gyermekek egyre nagyobb köre részesül kedvezményes vagy akár
ingyenes étkeztetésben. Járdák és kerékpárutak
épülnek, és a nehézségek ellenére is küzdünk
azért, hogy ne maradjon egyetlen sóderes belterületi utunk sem. A hulladékszállítás díjmentességi korhatárát pedig 70 évre csökkentjük.
Sok, első hallásra nem mindenben összefüggő
tény, de mind-mind olyan közösségi döntés,
mely Berettyóújfalut még inkább mindannyiunk városává teheti – mondta a polgármester.
A város babája cím első birtokosa Szabó Dániel, Szabó László és Bak Enikő gyermeke, aki
2018. május 23-án született. Mellette elismerték azokat a 40 éves polgárokat – Balog Tibort
és Blága Attilát –, akik 1979. január 1-jén,
Berettyóújfalu várossá válásának évének első
napján születtek.
Az ülés egy újabb ünnepi pillanattal folytatódott. Elhangzott: a település történelmi hagyományaihoz minden korszakot tekintve nagyban
ragaszkodik. Köztereink, épületeink, intézményeink és civil közösségeink is hordozzák
mindazok emlékét, akik az adott közösség vagy
akár az egész település tekintetében jelentős
eredményeket mutattak fel, ahogy azt Kerekes
Gyula is tette. Több mint négy évtizedes jegyzői szolgálatával Berettyóújfalu történetének
leghosszabb ideig hivatalban lévő köztisztviselője volt. Ezen munkássága mellett első-

sorban a település gazdasági ágazatában való
aktív részvételével járult hozzá Berettyóújfalu
fejlődéséhez. 1912-ben megfestették portréját,
mely az elmúlt évtizedekben a családban öröklődött, a mai utódok jóvoltából pedig hazatért
Berettyóújfaluba. A képet Kerekes Emese és
Sztelekné Szoboszlai Csilla, Kerekes Gyula
dédunokái leplezték le az ünnepi ülésen.
Az önkormányzat idén is kitüntetésekkel ismerte el mindazok munkáját, akik – az előző
város napja óta – Berettyóújfalu gyarapodásához hozzájárultak, majd a település által adományozható díjak és emléklapok átadása következett.
Megemlékeztek azokról a jeles polgárokról is,
akik az elmúlt esztendőben távoztak el a város
közösségéből. Az ünnepélyes alkalmat Sáli
Levente festőművész Berettyóújfalut bemutató
homokanimáció előadása tette teljessé. Sz.M.

Múzeumi vetélkedő általános iskolásoknak
Évek óta hagyomány már, hogy a város napja alkalmából szervezett programok sorában helyet kapnak azok a
vetélkedők, melyeknek apropója a múzeumi világnap.

A Bihari Múzeum és a Bihari Múzeum Baráti
Köre már több mint húsz éve rendezi meg májusban a kvízeit. A május 22-ei alkalom az öt
helyi általános iskola részvételével zajlott. Az
idei tematika az alábbi volt: „Ismerjük meg
Berettyóújfalu múltját köztéri alkotások és
emléktáblák segítségével”. A gyerekek kaptak
egy előzetes feladatsort, fel kellett keresniük
a város emléktábláit, köztéri műveit. Az ez
alapján elsajátított tudásukról adtak számot a
múzeumban. A csapatok egy-egy bemutatót is
készítettek, ezek ismertetésére is sor került. A
munkákat egy háromtagú zsűri – Kállai Irén,
a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, a
Berettyóújfalui Települési Értéktár Bizottság
elnöke, valamint Fekete Márk és Bagdi László muzeológusok – értékelte.
A versenyzőknek egy helyszíni, írásbeli tesztet is meg kellett oldaniuk, amelyben a leg-

több pontot elért tanulók lehetőséget kaptak
díjmentesen részt venni a Bihari Honismereti
Táborban, valamint a vetélkedőn győztes iskola egy évig őrizheti a faragott fatányért. A
szervezők a résztvevő diákoknak névre szóló
bögrével is kedveskedtek.
A középiskolások május 20-án a „Biharország
története” című vetélkedőn vettek részt
Érsemjénben. Az ez évi téma Kazinczy Ferenc születésének 260. évfordulója alkalmából a neves irodalmár élete és munkássága
volt, ezért is látogattak a résztvevők a nyelvújító szülőfalujába. Berettyóújfaluból két
csapat vett részt a versenyen: az Arany János
Kollégium és az Eötvös József Szakgimnázium, Szakközép- és Szakiskola három-három
tanulója. Ehhez csatlakozott még egy csoport
az érsemjéni Kazinczy-iskolából.
Sz.M.
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Koncertek a főtéren

A Mystique mazsorett csoport produkciója nyitotta a város napja alkalmából szervezett programok sorát
május 25-én a főtéren.
A Nagyváradról érkezett táncosok 16 éve
próbálnak valami újat adni a közönségnek. A
csoport évek óta szerepel az országos és nemzetközi bajnokságok aranyérmesei között.
A mazsoretteseket a 2009-ben alakult Kiskalász zenekar gyermekkoncertje követte. Az
együttes csak saját maguk által megzenésített

verseket, valamint általuk írt szövegű dalokat
játszik. Eddig öt lemezük jelent meg, melyből
kettő aranylemez lett.
A programban helyet kapott a Tájak-HázakÍzek Fesztiválon nagy sikert aratott óriáspalacsinta sütés. Az édesség többszöri elkészítéséért az öt éve működő Karancsvölgyi Jótevők
Egyesülete volt a felelős, akik ezúttal más
finomsággal is készültek. A Nógrád megyei
Karancslapujtőről érkezett társaság 300 főre
főzött palócgulyást, az 1,80 átmérőjű sütőben
készített palacsintáikat – kakaós, lekváros ízesítéssel – több száz gyermeknek és felnőttnek
kínálták.
A délután folyamán a 2005-ben Gyulán alakult Dirty Slippers is színpadra lépett. Történetükben a szerencse hamar a punk rock
együttesre mosolygott, hiszen negyedik koncertjüket a Supernem előtt, a kilencediket a
Petőfi Csarnokban adhatták. 2009-től napjainkig a négytagú Dirty Slippers a Republic

állandó vendégzenekara arénákban és fesztiválokon egyaránt.
Az önkormányzat első alkalommal hirdetett
kreatív, alkotói pályázatot „Berettyóújfalu, az
én városom” címmel. A pályázókat és díjazottakat ezen az alkalmon hirdették ki.
Sok évet várt Berettyóújfalu közönsége arra a
Rúzsa Magdi koncertre, amely a város napja
rendezvénysorozatot koronázta meg. A másfél
órás zenei élményre több ezren voltak kíváncsiak a Szent István téren. A hatalmas rajongó
tömeg együtt énekelte az előadóval a legszebb
Rúzsa Magdi dalokat.
A nap során az ÉDES Egyesület, a Berettyóújfalui Praxisközösség és az Egészségfejlesztési Iroda sátraiban egészségügyi szűrésekre is
volt lehetőség. Mellettük a Bihari Népművészeti Egyesület, a Büntetés-végrehajtás toborzó, illetve a Berettyó Kártyát értékesítő csapat
is a helyszínen volt.

Könyvtári programok a
város napja alkalmából
Báthory Gábor erdélyi fejedelem nyomában jártak azok a negyedik osztályos
diákok, akik részt vettek a Sinka István
Városi Könyvtár által szervezett könyvtártúrán.

Az egy munkaterületen legalább 40 éve aktívan dolgozók elismeréséért járó emléklapot
vehette át:
- Karácsony László matematika-fizika szakos tanár, aki az Arany János Gimnáziumban
dolgozik.
- Tóthné Nagy Julianna földrajz-orosz szakos tanár, aki 1983-tól tanít az Arany János
Gimnáziumban.
Gratuláció a Berettyóújfaluhoz kötődő munkásságuk eredményeként elért magasabb szintű
elismerésért:
- L. Ritók Nóra 2018-ban a Magyar Oktatás és Köznevelés kategória Prima-díjasa, és
elnyerte a Prima Primissima Közönségdíját is.
- Borsósné Csillag Anikó, a Gróf Tisza István Kórház Gyermekosztályának osztályvezető
főnővére Pro Sanitate-díjat vehetett át.
- Az emberi erőforrások miniszterének elismerő oklevelét vehette át Élesné Bedő Bernadett, a Fül-orr-gége és Egynapos Sebészet Osztály osztályvezető főnővére.
- 2018 novemberében Rátz Tanár Úr életműdíjat vehetett át Kurtán Mónika, a berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI igazgatója.
- A belügyminiszter soron kívül ezredessé léptette elő Dr. Tóth Ferencet, a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság vezetőjét.
- A berettyóújfalui Nagy László VI. Skillshungary Nemzeti Döntőn autószerelő szakmában
I. helyezést ért el, így kijutott az augusztusi oroszországi világversenyre. (fényképünkön
nem szerepel)
- A NÉBIH, valamint a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége által 2018-ban meghirdetett közétkeztetési szakácsversenyen a KÖSZI két munkatársa:
Földesiné Dávid Ibolya és Dézsi Ferenc, a diétás konyha szakácsai az ország 12 legjobb
csapata közé kerültek.
- 2018 szeptemberében az egri erőemelő világbajnokságon, a Bihari Szabadidő és Sportegyesület tagjai összesen kilenc világbajnoki éremmel és hat világbajnoki címmel térhettek
haza. Utóbbiból kettőt Ungai János, az egyesület elnöke szerzett. (fényképünkön nem szerepel)
- A Mezei-Vill FC. megnyerte a 2018-2019. évi futsal magyar kupát, így a háromszoros
magyar bajnok ebben a sorozatban is triplázni tudott

A feladatok sikeres teljesítéséhez az egész
könyvtárat be kellett járniuk a város általános
iskoláiból érkezett csapatoknak. A második alkalommal megtartott programról Vezendiné
Borbély Margit elmondta: a cél Báthory Gábor
– általuk elképzelt – adománylevelének a megtalálása volt. – Minden iskolából maximum 24,
negyedik osztályos tanulót hívtunk, nyolc csoportra készítettük el a vetélkedőt. Minden csapat
kapott egy útravaló tarisznyát, amiben benne volt
az első feladat, a „Berettyóújfalu az újkőkortól
napjainkig” című könyv, amit használniuk kellett az állomásokon. A szövegértő olvasásra is
figyeltünk, hisz megadott részeket el kellett olvasniuk a műből. Városunk címerét is ki kellett
rakniuk és felragasztaniuk. A válaszokból jött
ki az az enciklopédia sorozat, a Révai nagy lexikon, aminek egyes köteteiben elrejtettük az
általunk elképzelt adománylevelet – tette hozzá
a gyermekkönyvtáros. A délután folyamán internetes játékkal készültek a szervezők. A „Virtuális séta Berettyóújfaluban” címet viselő programon a QR kóddal ismerkedtek a felnőttek. – A
tavalyi évben készítettünk egy online játékot,
melynek témája Berettyóújfalu helytörténete
volt. Ősszel – az Országos Könyvtári Napok
keretében – a Nadányi Zoltán Olvasókör tagjait
leptük meg ezzel. Ezúttal a Bihari Barangolók
Kulturális Klubjának tagjait hívtuk meg, illetve –
a város lakossága közül – családi résztvevőnk is
volt. A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat keretében kaptunk eszközöket
(tableteket, laptopokat), ezeket használtuk ezen a
napon – ismertette a részleteket Lackó Györgyné
könyvtárvezető.
A Sinka István Városi Könyvtár által szervezett
események a város napja alkalmából kerültek
Sz.M.
megrendezésre május 22-én.
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Nyolcadik alkalommal tették ki a szűrt
Idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a szűr-, szűrrátét-készítő,
szűcshímzés- és nemezpályázat országos rendezvényét városunkban. A „Kitesszük a szűrét…” címet viselő tárlaton több mint száz jelentkező alkotásai
tekinthetőek meg.

A Bihari Népművészeti Egyesület által meghirdetett pályázatra viseleti és lakástextil darabok,
öltözet kiegészítők, nemeztárgyak, hímzett,
illetve rátétes díszítésű szűrök, valamint szűrtechnikával alkotott darabok készültek. Közel
170 egyéni és csoportos jelentkező nyújtotta be
pályamunkáit, aminek szinte kétharmada kiállításba került.
Dr. Vitányi István gondolatait azzal kezdte,
ámulattal tekint a kiállított darabokra. Az országgyűlési képviselő szerint olyan alkotások
ezek, melyeket nem mindennap láthatunk. –
Nem győzöm csodálni azt a türelmet, kitartást,
melyet ezeknek a mesterműveknek az elkészítői tanúsítanak.

Muraközi István polgármester arról beszélt, a
Bihari Népművészeti Egyesület ezzel a programjával más dimenzióba helyezi a város napját.
A rendezvényt Beszprémy Katalin nyitotta
meg, aki elmondta: az ország egész területét
lefedő projektre a pályázói kedv továbbra is töretlen. – Nem véletlenül ez a téma, hiszen Berettyóújfalu a „szűr országa”, erre a tájegységre
nagyon jellemző ez az öltözet – tette hozzá. A
Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely vezetője arról is szólt, azt látja, sok
fiatal érdeklődik e mesterségek iránt. – Fontos,
hogy művészeti alapiskolák területén legyen
népművészeti tanszak, ahol megismerkedhetnek a gyerekek a tradicionális, kézműves
technikák sokaságával. Tudjanak beleszeretni
ezekbe a szakmákba, és – felsőfokú szinten –
legyen egy kifutása is ennek. Ha ezt elértük,
akkor lesz utánpótlás.
A pályaműveket – szakmai szemmel – Dr. V.

Tudásmegosztó előadás pedagógusoknak
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde óvodásainak műsora nyitotta a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Berettyóújfalui
Tagintézményének
„Tudásmegosztó előadását”. A május
16-ai programon több mint negyvenen vettek részt.
A berettyóújfalui tagintézmény több mint tíz
munkatárssal a járás 25 településén található
köznevelési intézményeknek – 25 óvodának,
19 általános és három középiskolának – áll
szolgálatában. Ellátnak még ezen kívül két
olyan intézetet, amelyek intézményi társulás
miatt tartoznak hozzájuk. – Minden évben
legalább négy-öt előadást szoktunk tartani.
Célunk, hogy a saját tudásunkat meg tudjuk
osztani a környékben, járásban dolgozó óvodapedagógusokkal, általános vagy akár középiskolai tanítókkal. Szakszolgálati munkánk során a mindennapokban arra törekszünk, hogy a
gyermekek személyiségében rejlő képességek
kibontakozzanak, az egyéni sajátosságokhoz
mérten a legeredményesebben fejlődjenek.
Feladatunk, hogy a tanulókat képessé tegyük
az önálló gondolkodásra, együttműködésre, a
nyitott, vidám és boldog életre, az őket körülvevő világban való biztonságos eligazodásra.

Ez csak úgy érhető el, ha aktív, jól működő
visszajelzéseken alapuló kapcsolatot alakítunk
ki az oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi
intézményekkel – tudtuk meg Karácsony Imrénétől, a berettyóújfalui szakszolgálat vezetőjétől.
Petőné Honvári Jolán, a Képes vagy rá fejlesztőház szakmai vezetője két témával érkezett
a tudásmegosztó előadásra. – A Szó-Kép-Tár
beszédfejlesztő eszközről, valamint „Az akusztikus észlelés fejlesztése” című kiadványról
beszéltem, ami a fejlesztés mellett a beszédfeldolgozást is segíti. Nincs meg az egyik a másik
nélkül. Fontos a beszédészlelés és beszédmegértés képzése már a csecsemő magzati korba
lépésekor, hisz már ekkor elkezdődik a gyermekkel való kommunikáció. A szókincsfejlesztés szükségszerű a gyerekeknek az olvasás,
szövegértés képzéséhez, illetve a mindennapi
életben való hatékony feldolgozáshoz, tanuláshoz. Miután a meséken, beszéden keresztül
ismeri meg a kis csemete a világot, nemcsak az
értelmi fejlettségét formálja, hanem a kognitív
funkcióit, az érzelmi, megküzdési képességeit,
a fantáziáját, a belső képzetáramlását fejleszti a
mese, ami gyakorlatilag az olvasástanulásnak,
valamint a sikeres, iskolai beilleszkedésnek az
előszobája – mondta Petőné Honvári Jolán. A
terapeuta szerint fontos, hogy a gyerekek tudjanak tájékozódni a hallott információkban akár
óvodában, akár iskolában.
A nap másik előadója, Jónás Krisztina klinikai
szakpszichológus „Varázsoljunk a gyakorlatban” címmel a Varázsjátékok birodalmába
vezette el – a nagycsoportos óvodások segítségével – a résztvevőket, majd azt is bemutatta,
a Varázsjáték hogyan használható a különböző
szakemberek számára.
Sz.M.

Szatmári Ibolya, a zsűri elnöke értékelte. Elmondta: eddig soha nem tapasztalt érdeklődés
övezte a pályázatot, amely azt mutatja, rangja
és presztízse van az eseménynek.
A már hagyományos díjátadáson valamennyi
kiállító neve elhangzott, akiket emléklappal
köszöntöttek. A zsűri – a beérkezett tárgyak
alapján – négy kategóriában hirdetett győztest.
Egyéni, hagyományos kategóriában Bak Zoltán, egyéni, modernben Vargyasi Melinda lett
az első. A csoportos, hagyományos kategóriát
a békéscsabai Rozmaring Hímző Szakkör, a
csoportos, modernt a Zalai Népi Design Stúdió
nyerte meg.
A szakmai napon négy szakmai előadás is elhangzott különböző technikákról, műfajokról.
Emellett Turzó Boglárka és a Sárkányhúzó
Zenekar műsora, táncos produkció, illetve egy
rövid színdarab is színesítette a programot.
A tárlat július 26-ig látogatható a művelődési
ház Bihar Vármegye Képgalériájában. Sz.M.

Református
önkéntes nap
A Magyar Református Szeretetszolgálat már tizenegyedik alkalommal
rendezte meg a „Szeretethíd” nevű
programját, amelynek célja, hogy
az emberek közösen, önzetlenül tegyenek egymásért, a helyi, gyülekezeti közösségekért.
A május 24-i alkalmon Muraközi István
köszöntötte a résztvevő diákokat és önkénteseket. A polgármester kiemelte: jó látni,
hogy városunk majdcsak kétszáz diákja
önzetlenül segédkezik, legyen szó betegekről, vagy a város megtisztításáról. Majláth
József református lelkipásztor a megnyitó
áhítaton úgy fogalmazott: örömteli, hogy a
város minden iskolájából érkeztek tanulók,
hogy kivegyék részüket az önzetlen segítségnyújtásból. A közös munka során a diákok szemetet szedtek a város intézményei
körül, virágot ültettek és kitakarították a
református templomot. A gyülekezet pedig
istentiszteletet tartott a Mátyás utcai otthonban és a Fényes Házban.
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Oktatói munkájukért kaptak
elismeréseket a pedagógus napon

Tanítók és tanárok kaptak elismerés- tetésük stabil és kiszámítható munkájuk eredéket a Tankerületi Pedagógus Nap al- ménye – mondta a városvezető. A polgármester kiemelte, Berettyóújfalu iskolaváros révén
kalmából május 29-én.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ harmadjára rendezte meg a pedagógus napi ünnepséget,
amelynek célja, hogy megjutalmazza azokat az
oktatókat, akik a mindennapos munkájukon túl
is olyan teljesítményt tudnak felmutatni a tehetséggondozás, a hátránykompenzáció, közéleti
szerepvállalás terén, valamint az évtizedeken
átívelő vezetői karrierjük során, amellyel kiemelkedő módon hozzájárulnak iskolájuk, településük és a tankerület jó hírnevének megőrzéséhez és gyarapításához. Az ünnepség helyszíne
ezúttal a József Attila Általános Iskola volt. Az
ünnepségen az év pedagógusait három kategóriában díjazták, a tantestületek megkérdezését
követően az iskola igazgatójának javaslatára.
Az elismerő oklevél mellé egy Kurucz Imre
berettyóújfalui szobrászművész által elkészített
bronz plakettet és ötvenezer forint pénzjutalmat
is átvehettek a díjazottak. A megjelenteket Muraközi István köszöntötte. – A jelenlévő oktatók
méltán kapják meg a diákok szeretetét, kitün-

A hősökért futottak

kiemelt figyelmet fordít pedagógusaira, munkájukat a város napján Fehér Istvánné-díjjal is
jutalmazzák. A résztvevőket a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ igazgatója, Kapornai Judit
is köszöntötte. Az igazgató elismerően szólt a
mai korral folyamatosan lépést tartó nevelőkről.
Felhívta a figyelmet a keleti régióban az országos versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákokra is, akik sikerei mögött felkészült
tanárok és szakmai kiválóságok állnak.
Az ünnepi alkalmat a József Attila Általános Iskola diákjainak hegedű, ének, kórus, rézfúvós,
akrobatikus és néptánc bemutatója színesítette.
A Berettyóújfalui Tankerület kitüntetettjei a
május 29-i Tankerületi Pedagógus Napon:
A kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységért
kategória kitüntetettje Krucsó Zoltán művésztanár, a Derecskei Bocskai István Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetője lett. Kitüntetését a közéleti szerepvállalás kategóriában Bárány Zsolt,
a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium

vegyész és kémia szakos középiskolai tanára
vehette át. Szintén közéleti szerepvállalás kategóriában kapott elismerést Herczeghné Balázsi Gyöngyi, a 35 éve a Berettyóújfalui József
Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában tevékenykedő pedagógusa. A hátránykompenzáció terén végzett kimagasló pedagógia munkájáért kategóriában Nagyné Nagy
Marianna, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola tanítójának és fejlesztőpedagógusának adományoztak tankerületi kitüntetést.
A központ az idén nyugdíjba vonuló pedagógusoknak emlékplakettel köszönte meg munkájukat. Az elismerést Petrucz Jánosné, a Zsákai
Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója és
Vályiné Pápai Róza Viola, a Létavértesi Irinyi
János Általános Iskola vezetője kapta meg.
KHSz.

Szimulált tömegbalesetnél gyakorlatoztak

A Debreceni Helyőrségi Zenekar térzenéje nyitotta a magyar hősök emléknapja alkalmából szervezett „Emlékfutás a
hősökért, tavaszi toborzó hadjárat” nevet viselő programsorozat berettyóújfalui állomását május 28-án.
A váltót – ami városunkba érkezéséig már 70
kilométert teljesített – a Bihari Múzeum előtt
fogadták. Az ötnapos, több célt is magába foglaló alkalom során hivatásos, szerződéses, valamint önkéntes tartalékos katonák – 18 helységet érintve – „futották körbe” a megyét. A
17 koszorúzással egybekötött múltidézés helyszíne mellett – 16 településen – hadi toborzó
rendezvénnyel várták az érdeklődőket május
27-e és 31-e között. Az esemény célkitűzése a
hősökről történő méltó megemlékezés mellett
a sport, az egészséges életmód népszerűsítése,
a katonai hivatás, az önként vállalható szolgálatformák bemutatása, valamint a Magyar
Honvédség és a civil társadalom kapcsolatának
erősítése. A lakosságnak lehetősége nyílt testközelből találkozni a katonákkal, megismerni
mindennapjaikat, kézbe fogni az általuk használt technikai eszközöket.
A szervezők nevében Nagy Zoltán alezredes az
esemény előkészítésében és megvalósításában
nyújtott önkormányzati támogatásért emlékplakettet adott át a polgármesternek.
Sz.M.

Gyerekeket szállító busz, egy rabszállító autó és két személygépkocsi ütközött össze május 9-én délelőtt, az M4-es
autópálya 219. kilométerszelvényénél.
A közúti baleset szerencsére csak egy gyakorlat keretében következett be, amelyet a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság közösen szervezett a társszervek
közreműködésével.
A több járművet érintő tömegbalesetben ös�szesen csaknem harminc ember megsérült
a szimuláció szerint. Két ember kirepült az
autóból, többen a járművük roncsai közé szorultak. A helyszínre a berettyóújfalui, a debreceni, a hajdúszoboszlói és a püspökladányi
hivatásos tűzoltókat riasztották, munkájukat
a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A terület terepviszonyai
miatt alpintechnikára is szükség volt a mentés során, ezért a helyszínre hívták a HajdúSpeciális Kutató-Mentő Egyesület tagjait
is. A komplex gyakorlat lebonyolításában a
katasztrófavédelem mellett a Hajdú-Bihar

Megyei Rendőr-főkapitányság, a Büntetésvégrehajtás, az Országos Mentőszolgálat,
a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Közút
szakemberei is szerepet vállaltak. A társszervek képviselőin kívül huszonöt tűzoltó dolgozott a műszaki mentésen. Komoly feladat hárult a mentőszolgálatra is, hiszen a sérülteket
sérülésük súlyossága szerint osztályozniuk
kellett, ráadásul az egyik súlyos sérült a rabszállítóban utazó fogvatartott volt, őt fokozott
őrzés mellett kellett ellátni. A gyakorlatot
Sándor László tű. alezredes, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályának helyettes vezetője, Pintér
Tamás tű. ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a gyakorlatban résztvevő
társszervek vezetői is figyelemmel kísérték.
A sérülteket a derecskei I. Rákóczi György
Középiskola diákjai és a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium tanulói
játszották el közösségi szolgálatuk keretében.
A fiatalok a beavatkozók minden mozdulatát
feszülten figyelték, hiszen a derecskei diákok
közül sokan rendvédelmi pályára készülnek.
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KITÜNTETETTEK
Szász István
Báthory Gábor-díj

Több nemzedék óta itt élő paraszti család
gyermekeként született. Csaknem 50 évesen
fogott bele abba a tevékenységbe, melynek
révén időben visszaviszi a mai nemzedéket
abba a korba, amikor a játék, munka, szórakozás még a szabadban történt, nem egy
képernyő előtt. A család tanyája 8 hektáron
terül el az Óberettyó ölelésében, amelynek
változatos állat- és növényvilágát lombos ligetek tarkítják. Egy-egy odalátogató család,
baráti társaság, munkahelyi közösség minden tagja megtalálja a kedvére való elfoglaltságot náluk. A tanyát ölelő terület bejárható
hintóval vagy akár lóháton is. A gyerekek
megismerkedhetnek a magyarság barátságos
őshonos állataival, kipróbálhatják magukat a
lovaglásban. Vállalkozásukat folyamatosan
bővítik, programjaik egyszerre szolgálják a
helyi identitás erősítését, és a természetközeli
kikapcsolódást. Az épületek újak, de az egykori biharországi tanyák mintájára készültek,
tisztelegve az ősök előtt. Szász István a család
tevékenységéért 2017-ben az Év Hagyományőrző Tanyája díjat vehette át a Földművelési
Minisztériumban.

Dr. Vitályos Lenke
Fráter László-díj

Marosvásárhelyen született, és ott is végezte
iskoláit. Egyetemi évei alatt, 1969-ben férjhez ment, negyedéves volt, amikor első fiuk
1970-ben megszületett, második gyermekük
pedig majd 1978-ban. Az orvosi diploma
megszerzése után 1971 és 1973 között a közeli Cintoson, majd 1976-ig Kutyfalván dolgozott körzeti orvosként. A következő három
évben a Marosludasi Üzemorvosi Rendelőintézet munkatársa. Családjával 1979 nyarán
költöztek Berettyóújfaluba, azóta a Területi,
mai Gróf Tisza István Kórházban dolgozik.
1979-től segédorvos, 1983-tól alorvos. 1988ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
tett radiológiai szakvizsgát. 1990-91-ben a
Röntgen Osztály megbízott vezetője, 1992től adjunktusa, 1994-től pedig főorvosa volt.
2007-ben ismét megbízták a Radiológiai Osztály vezetésével, amit nyugdíjba vonulásáig,
2008. április 30-ig el is látott. Munkahelyét
az azóta eltelt bő egy évtizedben sem hagyta
el, ugyanolyan lendülettel dolgozik és foglalkozik betegeivel, mint korábban. A díjazott
egyúttal átvehette a 40 éves, folyamatos munkavégzést elismerő emléklapot is.

2019. június

nevén Zalka Máté Szakközépiskolában. A
családi nyomdokokon haladva, 1998-ban már
vállalkozóként kezdett dolgozni. A kor adottságaihoz és igényeihez igazodva – a gázvezeték-hálózat kiépítésének kezdetekor – nyitotta
meg gázkészülék-üzletét, mely azóta is működik. 2004-ben – ugyancsak az új lehetőségeket
követve – építőipari tevékenységgel bővítette
vállalkozását, mely mára generál-kivitelezésre is alkalmas. Ezzel komoly foglalkoztatóvá
is vált, sok embernek biztosít munkalehetőséget folyamatosan. Tevékenységét maximális odaadással
végzi,
türelmes
és megértő munkáltató. Munkája
mellett,
amikor
teheti sportol. Baráti körével focizni jár, szeret futni
és kerékpározni.
A helyi sportélet,
támogatóként
is
maga mellett tudhatja. Számos helyi
egyesületet szponzorál, mások mellett a BMSE kézilabdacsapatait, a
Mezei-Vill FC-t és
a BUSE-t is. Emellett pedig sport- és
jótékonysági rendezvények rendszeres mecénása,
több városi intézmény – főként az
óvodák és iskolák
– és civil szervezet
támogatója.

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. A
díjat felesége, Nagyné Gulya Margit vette át.

Nagy Sándor

szerzett oklevelet. 1984-tól 2018-ig volt a
berettyószentmártoni Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkatársa. Töretlen lendülettel
és kitartással végezte munkáját, mely alatt
folyamatosan képezte magát. Pedagógiai és
közösségi munkája nem szorult az iskola falai közé, több civil szervezetnek is aktív tagja,
irányítója. Alapítótagja és elnöke az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesületnek,
mely komplex humánszolgáltatást végez a településrészen, sőt azon túl is. A program- és
rendezvényszervezés, pályázatírás, oktatás,
képzés, felnőttképzés, szociális ellátás mind a
tevékenységük része. Mindezt szoros együttműködésben végzik az óvodával, az általános
iskolával, a református egyházközséggel és
más civil szervezetekkel. Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával 2016-ban megkötött közművelődési megállapodás révén pedig a város
közfeladat-ellátó rendszerébe is bekapcsolódtak. Fenntartják és működtetik a Csiga-Házat,
mely intézmény nappali ellátó rendszerként
működik, hátránnyal élők számára. Mindemellett jelenleg egyedüliként valósítanak
meg Berettyóújfaluban a Tanoda-programot.

posztumusz Fehér Istvánné-díj

Nagy Sándor 1985-ben kezdte pályáját az akkor még 126. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Végzettségét tekintve a győri Közlekedési és Távközlési Főiskola autógépész
szakán szerzett üzemmérnöki diplomát. Így az
autószerelő szakma szaktárgyait kezdte oktatni nagy lelkesedéssel és jelentős eredményességgel. Közben folyamatosan képezte magát:
2008-ban megszerezte a közoktatás-vezetői
diplomát is. Ezt követően szakmai igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, majd szakmai munkaközösség-vezetői feladatokat látott
el. Az ő javaslatára vette fel az iskola Eötvös
József nevét. Hagyományokat kezdeményezett
és gondozott, mindig szót emelt a szakképzésért, az ott folyó pedagógiai munka jobbá
tételéért. 2002 óta vett részt aktívan az önkormányzat munkájában. Ekkor választották meg
Gál László
a 3. számú egyéni választókerület képviselőjéCsorba György-díj
vé. 2006-ig az Ügyrendi Bizottság, valamint az
Ifjúsági és Sportbizottság tagja volt. 2006 és
Gál László Berettyóújfaluban született, általá- 2010 között az Oktatási és Kulturális Bizottnos és középiskoláit is itt végezte. 1988-ban ság külső tagja. 2014-ben, pártlistáról nyert
érettségizett és szerzett szakmát az akkori újra képviselői mandátumot, ekkortól látta el a

Bodnár Andrásné
Fehér Istvánné-díj

Gyermekkorát Bojton töltötte, már ekkor elhatározta, hogy pedagógus szeretne lenni. A
Debreceni Tanítóképző Főiskolán, 1980-ban
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Nagy Mihály
Fehér Istvánné-díj

Szilágyi Péterné
Fehér Istvánné-díj

Szilágyi Péterné Palcsik Irma zeneiskolai tanár
40 év munkaviszony után fejezte be zenepedagógusi pályáját. 1978-tól tanítja a „zenét”
Berettyóújfaluban. Az 1978-as tanévben még a
Toldi Miklós Általános Iskola, majd 1979-től
egészen nyugdíjba vonulásáig, a Városi Zeneiskola pedagógusa. Jól tudjuk, ahhoz, hogy
erős várat tudjunk építeni, erős alapokra van
szükség. Ezt az alapot rakta ő le a szolfézs
órákon. S erre a tudásra építve lettek kiváló
hangszereseink, akik ma szerte az országban,
illetve a nemzetközi
porondokon is komolyan helytállnak.
És ugyancsak neki
köszönhető többek
között, hogy a haza
együttes több tagja
és mai vezetője is e
hivatást választotta.
A szolfézs mellett a
tanulók énektudását
is folyamatosan csiszolta. Nem csak tanította, de nevelte is
a hozzá kerülő gyerekeket. Egyike volt
a zeneiskola első
zongoratanárainak.
Résztvevője volt az
évente megrendezett Tanári Hangversenynek, szervezője a Karácsonyi
hangversenynek,
az Év hangszerese
versenynek, és a Zeneiskolai népdalversenynek, mindezekkel pedig komoly
hagyományt teremtetett és hozzájárult
a zeneiskolások erős
feladatokat. Mellette, az iskola tangazdaságá- identitásához, az iskolához és egymáshoz való
nak vezetői teendőit is ellátta. Feladatai között kötődéséhez.
volt a tanulók szakmai felkészítésén, nevelésén
Bihari Női Futball Klub
kívül a tangazdaságban dolgozó felnőttek munkájának szervezése. 1988-ban 3 éves pedagógiKabos Endre-díj
ai tanfolyamot végzett el, majd 1996-ban dipA sokéves múltra visszatekintő Bihari Női
lomázott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Futball Klub 2018 szeptemberében húsz fiatal
Tanárképzőjében. Később több továbbképzé- lánnyal kezdte meg újra a szezont. A csapat
sen, tanfolyamon gyarapította tudását. Napi kerete olyannyira elkötelezett futballistákból
nevelő-oktató munkája mellett osztályfőnöki áll, hogy féléves fennállásuk óta minden mec�feladatokat is ellát, és versenyekre készíti fel csükről nyertesként térhettek haza. A fociklub
tehetségesebb tanulóit. Az Útravaló tanulmá- története egészen 1975-ig nyúlik vissza, ezen
nyi ösztöndíj programban több éven keresztül, idő alatt számos kupagyőzelemmel gazdagosegítette a hátrányos helyzetű tanulókat, család- dott, valamint országos bajnoki címek és nemjukat, ösztönözve a jobb tanulmányi eredmény zetközi tornagyőzelmek büszke tulajdonosa az
elérését. Szakmai segítséget, tanácsot nyújtott egyesület. Az aktív futballévek után Kecskésné Füredi Andrea, a fociklub egykori oszlopos
a város kertészetében a növények termesztésétagja, férjével a korábbi sikerekre alapozva, újra
hez, gondozásához, ápolásához. Lehetőségeihez
csapatépítő munkába kezdett. Toborzókat indímérten veteményes kertet gondoznak a tanulók- tottak azzal a céllal, hogy újra egy sikeres csakal az iskola kertjében, amelynek terméseit a patot indítsanak a bajnokságban. A Bihari Női
főző szakmai csoportok használják fel. Az in- Futball Klub egyesületi formában kezdte meg
tézményben 34 éve kitartóan, odaadással dolgo- működését. Az utánpótláskorú, 13-15 éves ifjú
zik, hivatásának tekintve munkáját.
hölgyek elkötelezett futballisták, rögtön az első
Nagy Mihály 1977-ben érettségi és mezőgazdasági szakma megszerzése után a nádudvari
termelőszövetkezetben helyezkedett el. 1979ben technikusi vizsgát tett. Berettyóújfaluban
1981-ben telepedett le, ahol az egyik MGTSZben folytatta munkáját. 1985 szeptemberében
vállalta el az akkori nevén Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskolában a szakoktatói
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keresztpályás meccsükön gólt szereztek, azóta
veretlenek a leány keresztpályás megyei labdarúgó-bajnokságban, U15-ös korosztályban, és a
tabellán jelenleg első helyen állnak. Az egyesület hosszú távú célkitűzése, hogy felkutassa a
fiatal korosztály legjobb női focisait a környező
településekről, és helyben tartsa az utánpótlást.

Kártikné
Prágay Zsuzsanna
Kabos Endre-díj

Kártikné Prágay Zsuzsanna 2008. szeptember
1-től tanít a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában felső tagozaton testnevelést. Kiváló
szervezőképességének, közvetlenségének és
őszinte viselkedésének tudható be, hogy diákjai
példaképként tekintenek rá, bizalommal fordulnak felé problémáikkal és jól érzik magukat az
óráin, ahol a komoly munka mellett a játékra
is mindig jut idő. Uszodába jár a gyerekekkel,
télen pedig korcsolyázni viszi el a tanítványait
és táborokat szervez. Délutánonként atlétikai
edzéseken foglalkozik a sport iránt fogékony
gyerekekkel és készíti fel őket a városi, körzeti, megyei és országos versenyekre. Számos
iskolai program műsorához készít diákjainak
és kollégáinak színvonalas koreográfiát. Atlétika sportágban szerzett edzői végzettségét,
versenyzői múltját leginkább a tehetséggondozásban kamatoztatja. Tanítványai rendszeresen
szerepelnek eredményesen a körzeti, városi
atlétika versenyeken, városunk hírnevét öregbítve. A Berettyóújfalui Diáksport Bizottság
atlétika szakág vezetőjeként szervezi a városi
– körzeti diákolimpiai versenyeket. Aktívan
veszi ki részét azon pályázatok megírásában és
megvalósításában, amelyek támogatják az iskolai tehetséggondozás kiteljesedését. Pályázati
tevékenysége folyamán kiemelt figyelmet fordít
a tehetséggondozás mellett az arra szoruló tanulók felzárkóztatásra.

Bocsa Vivien

Berettyóújfalu város
jó tanulója – jó sportolója
Bocsa Vivien Melinda a Diószegi Kis István
Református Általános Iskola 5. a osztályos tanulója. 2017 februárjában kezdett el birkózni.
Összesítésben 2019. április 5-ig 12 arany, 2
ezüst és 4 bronzérmet nyert, ezek közül a legrangosabbakat korcsoportos országos bajnokságban és diákolimpiákon. 2018-ban duplázni is
tudott és megnyerte mindkét országos bajnokságot. Az elmúlt évben elindult a Fiúk II. Diák Országos Bajnokságán szabadfogásban, ahol nagy
bravúrral bronzérmet nyert. Egy 9 ország versenyzőit felsorakoztató nemzetközi versenyen,
a VII. Cetspan Összetartozás Kupán ezüstérmes
lett. Az elmúlt két évben hasonló kimagasló
eredményeket szerzett területi versenyeken is,
összesen 7 aranyérmet szerezve. Az országos
és a nemzetközi versenyeken elért eredményeinek köszönhetően már kétszer hívták a Magyar
Utánpótlás Birkózó Válogatott edzőtáboraiba,
2018 nyarán és őszén. Sportteljesítménye mellett tanulmányi eredménye is kimagasló.
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Bihari Népdalverseny 38. alkalommal
Közel hatvan diák mutatta meg énektudását május 16-án a városi zeneiskola
Bihari Népdalversenyén, melyet idén már 38. alkalommal rendeztek meg.

A Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény életében ez egy fontos esemény, az első
ilyen alkalom 1981-ben történt. Ez egy háziverseny, csak az iskola tanulói vehettek részt rajta.
A korcsoportokat évfolyamonként határozták

meg, főleg azért, hogy kiegyenlített legyen a
megmérettetés. A zeneiskola tanárai nagyrészt
hangszereket oktatnak, így a szolfézstanároknak (Némethy Szilvia, Berger Tímea, Józsáné
Bíró Mária) sokszor nem jut szereplési lehetőség. Ezen az alkalmon megmutathatták, men�nyit fejlődtek az ő diákjaik is.
A versenyzőket egy négytagú zsűri, Berger Tímea és Józsáné Bíró Mária szolfézstanárok, Sáriné Szebenyi Judit, a debreceni Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola
intézményvezető-helyettese, valamint Némethy

Szilvia, a Bihari Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tagintézményvezető-helyettese értékelte. Fontos volt, hogy a gyerekek szívből,
átélten énekeljenek, élvezzék, amit csinálnak.
Az ítészeknél a fő szempontok között szerepelt,
hogy minden tanulónál megtalálják a pozitívumot.
A korcsoportok első, második és harmadik helyezettjeit érmekkel és ajándéktárgyakkal jutalmazta a zsűri, emellett több különdíj is gazdára
talált.
Sz.M.

Az édesanyákat, nagy- és dédmamákat köszöntötték
„Az anya az a személy, aki összetartotta és ma is összetartja a családot. Akinek a jelenléte, gondoskodása életünk része. Aki meghallgat, aggódik miattunk, őszintén örül sikereinknek, mindent
megbocsát, akihez mindig, minden alkalommal visszatérhetünk.”

Pikó Gyuláné gondolatai nyitották a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének ünnepségét május 8-án, ahol az édesanyákat, nagy- és dédmamákat
köszöntötték anyák napja alkalmából.
Muraközi István köszöntőjében a szülő és gyermeke közötti fontos köteléket emelte ki. A polgármester szerint a szülő-gyerek kapcsolat az
egyik legmeghittebb és legszebb kontaktus a
társadalmi viszonyok közepette.
Az anyák napi ünnepséget kulturális műsorszámok színesítették. Táncos produkcióval lépett

színpadra a Rengő Néptáncműhely Pityke csoportja és a Rákóczi Tagóvoda Portulácska Néptánccsoportja. A Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre
két dallal készült, Kalmár Dezsőné, Darócziné
Viola, Ajtai Jázmin, valamint Halics Lili verset és Bónácz János virággal kedveskedett az édesmondott. Az ünnepi alkalmon Muraközi István anyáknak, nagy- és dédszülőknek.
Sz.M.

48. Területi elsősegélynyújtó verseny
Komoly hagyományra visszatekintő
elsősegélynyújtó versenyt szervezett a
Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui
Területi Szervezete.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában május 20-án megtartott alkalmon általános, valamint középiskolás kategóriákban elméleti és
gyakorlati tudásukról kellett számot adniuk a
diákoknak.
A 48. felmenő rendszerű versenyen közel harmincan mérettették meg magukat. Négy kárhelyen a gyakorlati, elsősegélynyújtó készségekből vizsgáztak a fiatalok, emellett egy elméleti
ismeretanyagot felmérő teszt és egy vöröske-

resztes totó is kihívás elé állította a résztvevőket. A gyakorlati szituációk azoknak a legfontosabb, legmagasabb időfaktorú kórképpel
bíró, elsősegélynyújtást igénylő helyzeteknek
a számonkérése volt, mint a hirtelen szívhalál,
az újraélesztés, az artériás (ütőeres) vérzés, az
eszméletlen sérült és epilepsziás nagyroham
ellátása, ahol a segítségnyújtóknak nagy szerepük van. Ezeket a feladatokat csapatként kellett
megoldaniuk a versenyzőknek, a team munkát
is külön értékelték. A pontozást minden kárhelyen két szakképzett bíró végezte, akik az Országos Mentőszolgálat és a Gróf Tisza István
Kórház munkatársai közül kerültek ki.

A területi elsősegélynyújtó versenyen első helyezést elért csapat a május 30-ai megyei megmérettetésre delegálta magát. A Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő versengés győztese
vehet részt a szeptemberi Zala megyei országos elsősegélynyújtó versenyen.
Sz.M.

Gyermeknapoztak a Bihari Gyermekotthoni Központban
A Hajdú Speciális Kutató Mentő Egyesület
kutyás bemutatója, füstsátor és tüzeskedés
a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetséggel, újraélesztés bemutató, tehetségkutatós fellépés, majd a nap végén disco várta május 30-án a Bihari Gyermekotthoni
Központban nevelkedő fiatalokat.
Gyermeknap alkalmából több mint nyolcvan fiatal szórakozhatott a berettyóújfalui intézmény
udvarán. A gyerekeket a délelőtti ünnepélyes
megnyitón Pető István szabadidő-szervező és

Hidvégi László intézményvezető köszöntötte.
A gyerekek a nap folyamán ügyességi feladatokban is kipróbálhatták magukat, tüzet olthattak, és részt vehettek kutyás mentésben is. Az
intézményben dolgozók finom ebéddel kedveskedtek az otthon lakóinak. A délutáni programok már a felhőtlen szórakozásról szóltak.
A sportpálya disco helyszíne lett és még egy
„tehetségkutató” műsor is volt, ahol a fellépők
maguk a gyerekek voltak. A közösségi élményeken túl a nevelőintézetben dolgozók arra törekszenek, hogy a mindennapokban a fiatalok
szabadidejüket hasznosan töltsék el.
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XIX. OBAT

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az Országos Boncmesteri és
Asszisztensi Továbbképzést. A kétnapos programnak ebben az évben is
a Makk Kálmán Mozi adott otthont,
ahol három témakörben készültek
előadásokkal a résztvevőknek.
A május 10-ei megnyitón Dr. Dombi Imre, a
Gróf Tisza István Kórház Pathológiai osztályának vezető főorvosa, Prof. Dr. Nemes Zoltán
és Halászné Szilágyi Gyöngyi, a GTIK ápolási
igazgatója mellett Muraközi István köszöntötte
a megjelenteket. Az idei OBAT-on folytatódott az osztályok bemutatása, illetve – a tava-

lyi előadáson felbuzdulva – több állatorvosi
téma is helyet kapott a programban, melyek
humán vonatkozással is bírtak. Ezek mellett a
pathológiákon szóba jöhető fertőzésekről és az
ellenük való védekezésről is esett szó. A szervezők igyekeztek olyan eseményt létrehozni, ami
mind boncmestereknek, mind a pathológiában
dolgozó asszisztensek számára könnyed,
emészthető formában, tudományos és szakmai
dolgokról szóló prezentációkat tartalmaz.
A XV. Országos Boncmesteri és Asszisztensi
Továbbképzésen alapított OBAT-díjat ebben az
esztendőben is átadták. Zacher Gábor, dr. Vass
László, Kaszanyi Réka posztumusz és dr. Pete
László után a serleget ezúttal dr. Kovács Lajos
nyugalmazott rendőr ezredes kapta meg.
A kétnapos továbbképzésre most is évek óta
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visszajáró, ismert előadók érkeztek. Dr. Abonyi Tamás a veszettségről, dr. Vass László a
cytodiagnosztikáról, dr. Kovács Lajos a Pándy
család rejtélyes haláláról, dr. Jánosi Szilárd a
gümőkórról beszélt. Szó volt a bonctermi fertőzésekről, valamint morphológiai elváltozásokról a képzőművészetben is. Ezek mellett
bemutatásra került a NÉBIH Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóságának Kórbonctana, illetve a Székelyudvarhelyi Városi Kórház
Kórbonctani és Kórszövettani osztályának tevékenysége.
Az idei továbbképzésre közel hetvenen jelentkeztek. Az eseményen elhangzott, a jövő évi
XX. OBAT-on több szakmai előadás kap helyet
az érdeklődők számának növelése céljából.
Sz.M.

Röviden

Nyárias melegben ünnepelték
a gyermeknapot
Gyermeknap alkalmából palacsintát ettek, kézműveskedtek, aszfaltrajzversenyeztek, tüzet oltottak, színpadon táncoltak, totóztak a város legkisebbjei. A vidám családi délelőttön a helyi egyesületek, intézmények
standjain kreatívkodhattak a gyerekek. A Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség tűzoltókaravánnal vonult a főtérre, ahol a fiatalok szabadon
tüzeskedhettek. A színpad sem maradt üresen, a Bóbita Együttes koncertjén sok gyerek táncolt együtt zenekarral. A nyárias melegben igazán
hangulatos volt a berettyóújfalui gyermeknap a Szent István téren.

Nótaest határok nélkül
Debrecenből, Balmazújvárosról, Ceglédről, Gödöllőről és Budapestről is érkeztek a közönség soraiba a nyolcadik „Nótaest Határok Nélkül” című rendezvényre. Az esten minden előadó az érzelmi világának legmegfelelőbb nótát énekelte. A közönség hallhatott
táncdalokat, magyar nótát, csárdást és még operettet is. A zenészek
között külhoni magyar előadó is énekelt, a május 17-i műsorban
Gyergyóditró településről Fülöp Zoltán mutatta be repertoárját az
ezúttal is teltházas közönségnek a Nadányi Zoltán Művelődési Ház
színháztermében. A szervezői és a házigazdai feladatokat ezúttal is
Szabó Lajos és felesége látta el. A zenei alapot Miskolci Balogh Zoltán és cigányzenekara adta.

Idén is tekert a kritikus tömeg

Felavatták az új futópályát

A városnapi futóversenynek ezúttal a május 23-án felavatott népligeti
pálya szolgált helyszínül. A szervező a József Attila Általános Iskola
volt, Herczeghné Balázsi Gyöngyi irányításával. Négy korcsoportban
fiúk és lányok versengtek 300, illetve 1800 méter közötti távokon. A
legnagyobb korosztály a középiskolás és felnőtt kategória volt.

Június első napján a Szent István téren olyanok is biciklire pattantak,
akik a hétköznapokon nem kerékpáron érik el céljukat. A Bihari Természetbarát Egyesület már tizenharmadjára rendezte meg a Critical Mass
biciklis felvonulást városunkban. A cél pedig minden évben ugyanaz:
népszerűsíteni a kerékpározást, mint az egyik lehetséges mindennapos
közlekedési eszközt. A biciklis demonstráció felhívja a figyelmet a
környezetet érő szmog terhelésre is. Idén már a délelőtti kerekezéshez
is sokan csatlakoztak, és az esti bringázás is népszerű volt. Ahogyan
minden évben, most is a polgárőrök segítették a bringások zavartalan
közlekedését. A gyakorlottabbak a városi felvonulás után egy könnyed
túrára indultak a Mezőpeterd-Mezősas-Berettyóújfalu útvonalon. Az
esti program a tavalyihoz hasonlóan folytatódott, a körülbelül félszáz
kerékpárost a Berettyó-parti Baráti Futók kocogással vezették egészen
Berettyószentmártonig és vissza.
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Különleges helyzetekben az orvostanhallgatók

Szimulációs gyakorlatot tartott a
DEKOM Berettyóújfaluban május 10-11-e között a Szentmártonvendégháznál.
A Debreceni Egyetem Különleges Orvos
és Mentőcsoportja korábbi munkája során

(Burma-Nargis-ciklon), a nagy erejű szélvihar
és árvizek helyszínein, az általuk vezetett sikeres misszió folyamán gyűjtött tapasztalatait
osztotta meg a Debreceni Egyetem orvostanhallgatóival.
A Debreceni Egyetem karitatív szervezete, a
DEKOM a külföldi és hazai mentések, adományosztás, egészségügyi szűrések mellett
fontos feladatának tekinti az orvostanhallgatók felkészítését és bevonását a karitatív munkába. A hallgatók két féléves tantárgy keretén
belül tanulják meg a „különleges” körülmények, katasztrófa helyzetek közötti orvosi és

egészségügyi munkát, a társszervekkel történő együttműködést.
Az orvostanhallgatók szembesülhettek a katasztrófa következményeként menekülő tömegek
egészségügyi problémáival is. Az országban
egyedülálló egyetemi oktatás illetve mentési
gyakorlat egyben záróvizsga is azoknak az orvostanhallgatóknak, akik két szemeszteren keresztül, a DEKOM által bevezetett kurzuson
tanulták a speciális körülmények közötti orvosi
munka ismereteit.
A hallgatóknak önállóan, illetve csapatban kellett
a félév során begyakorolt feladatokat elvégezniük, az állomáspontokat megtalálniuk.
KHSz.

Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak kiállítása
Kocsis Csaba és ifj. Miczura Károly
zenei előadása színesítette a Mozi
Galériában május 21-én nyíló új tárlatot, ahol az Igazgyöngy Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak alkotásai tekinthetőek meg.
A kiállítást Váradi Sándorné nyitotta meg,
aki elmondta: a gyermekek rajzai sok mondat
magyarázatával érnek fel. Nincs két egyforma
festmény ugyanarról a témáról, minden kép
egyedi. A pedagógus arról is beszélt, fontos,
hogy a gyerekek nyitottak, fogékonyak legyenek a világra, aminek egyik legjobb formája a
rajzolás és festés.
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

Azt írja az újság…
Felavatták az ország
legnagyobb gyermekvárosát
Berettyóújfalun vasárnap felavatták az
ország legnagyobb gyermekvárosát, az
Arany János Gyerekvárost. Az épületeket
már 1956 nyarán adta át a honvédség a Művelődésügyi Minisztériumnak, s még abban
az évben meg is kezdte működését a gimnázium. A gyermekotthoni rész 1957 októberében nyílt meg. Nem régen telekkönyvileg
is átírták a Művelődésügyi Minisztérium
tulajdonába a hét nagyobb épületből álló
városrészt, s most – minthogy a nevelési feltételeket is megteremtették – felavatták a gyermekvárost.
A több millió forintos költséggel berendezett gyermekvárosban 330 általános és
482 középiskolás diák tanul. Az általános iskola tanulói bentlakók. A gimnázium körzeti iskola, de 160 növendéke – 90

2000 óta hat településen működik. A tanintézményben képző- és iparművészeti ágon oktatnak. – Tizenkilencedik tanévünket kezdtük
meg 2018 szeptemberében. Egy záró kiállítással mutatkoztunk be, ami a berettyóújfalui tanítványok munkája, és egy projektet is magába
foglal. A mozi galériájában látható alkotásokat
az „Anya csak egy van” című pályázat keretében tudtuk megvalósítani. A tender témáját az
anyához, az anyai szeretethez, az anya-gyermek kapcsolathoz igazítottuk. A tárlaton láthatók azok a kisebb méretű, papírra készült művek, amik vázlatul szolgáltak a nagyobb, akril
képek elkészítéséhez. Kooperatív technikával
készült, csoportos munkákról van szó. Van,
hogy 2-3 tanuló készít egy-egy festményt, de

leány és 70 fiú – a gyermekváros kollégiumaiban lakik, 100 gimnazista is ellátást
kap az iskola menzáján. Ősztől kezdve 60
fős óvodai részleg is létesül itt.
A gyermekváros méreteire jellemző, hogy
71 pedagógus és 76 főnyi segédszemélyzet gondoskodik a gyermekek neveléséről,
jólétéről, mintegy 30 hold földjük van –
virág- és konyhakertészettel, maguk ültette gyümölcsössel –, amelyből mintegy
3 holdat a gyermekek művelnek meg a gyakorlati foglalkozások során.
Az avatáson részt vevő szülők, amikor
végigjárták az otthonosan berendezett
hálókat és társalgókat, s az egészséges,
világos tantermeket, bizony joggal irigykedhettek gyermekeikre. Örültek a gyerekek is, pedig nem kényeztetik el őket,
tevékenyen részt vesznek a munkában. Maguk csinosították az udvart, maguk készítették a kézilabdapályát is, amelyen
8–0-ra győztek a vasárnapi sportünnepség
során a Komádi Gyermekotthon csapata ellen. Készül az uszodájuk is, fejlődnek
a gyakorlóműhelyek. Már van egykét értékes gépük – de ez még nem
elég a 812 gyermeknek. A megye
üzemeinek segítséget várják.

akad olyan is, hogy egy 8-10 fős csapat. Többször nekifutnak egy-egy mű elkészítésének,
ez egy viszonylag hosszabb, átgondoltabb alkotó tevékenység – tudtuk meg Török Zitától,
a művészeti iskola igazgatóhelyettesétől, aki
szerint a kiállított darabok tükrözik a gyerekek
személyiségét, édesanyjuk iránt érzett fokozott
szeretetüket. A tanintézmény diákjainak tárlata
június 11-ig látogatható.
Sz.M.

A Széchenyi-díjas szívsebész, Dr. Papp Lajos
volt a Bihari Polgári Esték legújabb alkalmának
vendége. A Magyar Örökség díjas professzor
előadására sokan voltak kíváncsiak, május 29én több mint ötszázan érkeztek a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokba. A több mint egy órás
előadás után lehetőség nyílt Dr. Papp Lajos több
kötetéhez is hozzájutni, valamint dedikáltatni.

(Népszabadság, 1959. május 26.,
2. oldal)
Képünkön: A gyermekváros parkja
70-es évekbeli képeslapon. További képek: https://berettyoujfalu.
topoteka.hu/

Keresse a Berettyó Televízió műsorait
kábeltelevíziószolgáltatója (Invitel, UPC)
analóg csatornái között.
www.berettyotv.hu
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Aranyesőt hozott a május a Piruetteseknek
Ötven versenyzővel, tizennégy koreográfiával, három korosztályban indult,
és összesen öt arannyal, valamint egy
ezüstéremmel gazdagodott a Piruett
Tánc Stúdió csapata a horvátországi International Dance Federation show tánc
világbajnokságon.
A versenyen tizenhat ország több száz versenyzője mérte össze tánctudását. A csapat „mini”
versenyzői (7-9 évesek) egy aranyérmet hoztak haza show formációban (15 fő) és show
kiscsoportban (7 fő). Szépen csillog az ezüst
is, melyet szólóban sikerült szereznie Szabó
Noéminek hőlégballon produkciójával. A lányok külön örömként élték meg, hogy a youth
korosztály show kiscsoportja a tavalyi ezüst
után végre arannyal tért haza. A felnőtt show
kiscsoport és a felnőtt női szóló szintén világ-

bajnok lett a kategóriájában, legyőzve a címvédő
spanyolokat. Világbajnoki
aranyat felnőtt szóló kategóriában Hamecz Zsófia
„célkeresztben” előadásával nyert, a felnőtt csoport
a „Piktogramok” produkciójával lett első, a youth
csoport „Origami” tánc
showjával állhatott a dobogó legfelső fokára, míg
a mini formáció a „fogszabályzó”, a mini csoport pedig a „PEZ” táncával vívta ki az előkelő
arany helyet. Sok döntős eredmény is született,
ami nem véletlen, hiszen a lányok egész évben
erre a megmérettetésre készültek. Az eredmények a felkészítő tanárok, Kiss Nikoletta (akrobatika), Madarász András (akrobatika), Tőke

László (balett), valamint a koreográfiák megálmodója, Simonyi Kitty sporttáncok mestere, 4x
nívódíjas táncpedagógus, az egyesület elnöke
munkáját dicsérik. Az egyesület június 16-án
a Kölcsey Központban tartja évzáró gáláját,
amelyre már most gőzerővel készülnek a tagok.

Együttlét Istennel és egymással
Ezzel a szándékkal hívogatott a Berettyóújfalui Református Egyházközség június 2-ára gyülekezeti – családi napra. A Mindenható kegyelmébe
fogadta a szándékot és a lelkes készülődés energiáját. A kegyelmi állapot
folytatódott az áldott napsütéses idővel, a szép helyszín, a Szász Tanya
szeretetet árasztó hangulatával. Együtt lehettünk tehát százhatvanan
Teremtőnkkel és egymással. A nagy jurta alatt Igét hallhattunk arról,
hogy Krisztus Urunk milyen módon terjesztette ki a család magasztos
fogalmát. Megélhettük ezt a tágas érzést a közös énekléssel és imádkozással, azaz igazi együttléttel. És megélhettük örömmel látva, hogy
minden korosztály jelen volt. Gyönyörködhettünk a babakocsiban ülő
csecsemőkben, az első lépéseiket bátran szaporázó kisgyermekekben, a
szeretetet sugárzó fiatal szüleikben, a kedves, udvarias kamaszokban, és
meghatódott idősekben. Élmény volt látni, hogy tudnak örülni a játékos
mozgásnak, az ugrálóvárnak, az aranyfóliás díszítésnek, a társasjátékoknak, a színezésnek. Jó volt látni a játékokat vezető fiatal gyülekezeti

tagokat, lelkesen és hozzáértően. Finom és szép volt a vacsorára tálalt
Jókai bableves, amit kedvesen tálaltak a házigazdák. Áldás békesség, így
köszönünk mi reformátusok. Ezen a délutánon a gyülekezet tagjainak
barátságos, egymást tisztelő, szeretetteljes együttlétében tapasztalhattuk
az áldást, és a szép tanyán uralkodó nagy békességet. Maradjon meg
mindnyájunkban e szép nap élménye. Áldás békesség.

Öt érem a Fekvenyomó Európa-bajnokságon
Május 19-től 26-ig Tiszakécskén rendezték
meg a Global Powerlifting Committee (GPC)
Erőemelő és Fekvenyomó Európa-bajnokságot. A nyolcnapos rendezvényen 18 ország,
több mint 500 versenyzője vett részt. A Bihari
kistérséget a Bihari Szabadidő és Sportegyesület három versenyzője képviselte. A berettyóújfalui fekvenyomók három arany és két ezüstérem mellett két Professzionális Liga országos
csúcsot is döntöttek. /Fotó: magánarchívum/
Eredmények: Masters I. korcsoport -67 kg-os

súlycsoportjában RAW és Equipped kategóriában Európa-bajnoki címeket szerzett Ungai
János 142,5 kg és 150 kg-os teljesítménnyel.
János az Equipped kategóriában kétszer állított
fel új Professzionális Liga országos csúcsot.
Masters III. korcsoport -100 kg-os súlycsoport
RAW kategóriában második helyezést ért el
Mohácsi Zsolt 160 kg-os teljesítménnyel.

Kedvenc fotónk
májusban
Május 25-én Rúzsa Magdi koncertje koronázta meg a város
napjához kapcsolódó programokat.
A másfél órás zenei élményre
több ezren voltak kíváncsiak a
Szent István téren.
Fotó: Kogyilláné H. Szófia

Masters IV. korcsoport -140 kg-os súlycsoportjában Kovács Pál az Equipped kategóriában Európa-bajnok lett 190 kg-os teljesítménnyel, míg a RAW kategóriában 145 kg-os
teljesítménnyel második helyezést szerzett.
Következő nagy nemzetközi megmérettetés a
2019 októberében Chicagoban megrendezésre kerülő Erőemelő és Fekvenyomó világbajnokság.
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Muzeális fegyverek zajától volt hangos a lőtér
A városnapi programsorozat záró
rendezvénye a már hagyományosnak
számító Berettyó Kupa, muzeális-elöltöltőfegyveres lövészverseny volt
május 26-án.
A versenyen kiskaliberű precíziós versenyzők,
légfegyveres sziluettezők, valamint az elöltöltő-fegyveres lövészek mérték össze tudásukat.
A 32 versenyző között nemcsak berettyóújfaluiak voltak, hanem Derecskéről, Debrecenből, Püspökladányból, Hajdúböszörményből,
Mátészalkáról, Biharkeresztesről is érkeztek
lövészek. A verseny azoknak is élményt jelentett, akik csak látogatóként érkeztek a Bihari

Lövészklub Tardi-sziki lőterére. A megszokott
fegyvereken túl megmutatták a rendkívül hangos, kézműves muzeális kuriózumnak számító
darabokat is. A verseny sokszínűségét mutatja,
hogy az eseményen részt vett Tóth Mihály elöltöltő-fegyveres Európa bajnok és Vágner Lara,
a Bihari Lövészklub büszkesége, aki kiváló
eredménnyel légpuskás sziluett lövészetben 14
felnőttet megelőzve harmadik helyezést ért el.
A nap legfiatalabb lövője egy 5 éves kisfiú, ifj.
Sas Ferenc volt. A szoros versenyben kiváló
eredmények születtek. Napközben az érdeklődők kipróbálhatták a lövészetet, és láthatták,
összehasonlíthatták a tűzfegyverek és a muzeális-elöltöltős fegyverek működését. Örömteli

Az első bajnoki döntőt az MVFC nyerte
Teltház előtt, hazai pályán, döntőnek megfelelő hangulatban, parázs
csatákkal, 2-1-re megnyerte az első
bajnoki fordulót az MVFC a futsal
bajnokságban.
Mezei József csapata óriási sorozat után van,
hiszen nem talált legyőzőre a bajnokság eddigi két szakaszában, sőt a csoportjában nyolc
győzelmet aratott, ami tekintélyt parancsoló.
A bajnoki döntőbe a rájátszás két csoportgyőztese, az ország két legtávolabbi csapata, az
MVFC és a szombathelyi Haladás jutott, ahol
három győztes meccsig folyik a vetélkedés.

hirdetés

Ahogy azt várni lehetett kiélezett találkozó
volt a május 30-i. Izzott a levegő, és az már az
első percekben látszott: mindkét csapat győzni
jött. De csak egyiküknek sikerült. Az idei kupagyőztes Mezei-Vill csapata június 4-én hétfőn idegenben játszotta a bajnoki döntő második meccsét a szombathelyi Kútház Haladás
VSE csapatával. A szoros meccs eredménye
3-1 lett, így a párharcban egyenlített a Haladás. A legközelebbi hazai mérkőzést (lapzártánk után) június 6-án este nyolctól játszották
a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.
K.Zs.

hírekről is beszámoltak a klubban: legfiatalabb
versenyzőjük, Vágner Lara az országos bajnokságon megszerezte az előkelő második helyet a
légfegyveresek között. A rendezvényt a Papp
Antal és Hegedűs Péter által készített finom
ebéddel zárták.
KHSz.

RÖVIDEN

A szezon utolsó hazai mérkőzésén búcsúztak a kézilabdások. Május 11-én a kézilabda NB II férfi felnőtt-Észak-keleti csoportjának utolsó hazai mérkőzésén a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban vastaps
szólt a BMSE két játékosának. Tóth József
„Toti’” és Varga Gábor „Ila” aktív sportolóként utoljára léptek pályára.
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Berettyóújfalui programok

Anyakönyvi hírek

Zenés nyári esték a Nadányi Zoltán
Művelődési Ház udvarán
Nadányi Zoltán Művelődési Ház
KLUBFOGLALKOZÁSOK
Június 18. 16.30 ÉDES Egyesület egyesületi nap
Június 21. 10.00 Bihari Térség és Régió Nyugdí-

Július 20. (szombat) 20.00
A Füred Dixieland Band „Louis Amstrong” című
zenés estje

Augusztus 3. (szombat) 20.00

Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó
próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája,

Augusztus 10. (szombat) 20.00

16 órától a papírfonó kör kézműves foglalkozása.

A barokktól a filmzenéig

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.

Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglalkozás.

Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző
torna az Erdélyi Gábor teremben.

Csoportterápia – mjuzikelkámedi két részben a
Veres1 Színház előadásában

A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet során további kérdések merülnek fel.
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába. Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról,
útkeresésről, azaz rólunk. Főbb szerepekben: Pál Tamás, Molnár
Gyöngyi, Dósa Mátyás, Zorgel Enikő, Mészáros Árpád Zsolt.
Belépődíj: 3.000 Ft Esőnap: 2019. július 1. 20.00

Július 1. (hétfő) 16.30

Filmzenék tizenhat húron A debreceni Arco Nobile vonósnégyes a filmek világába kalauzolja közönségét. Népszerű
filmek zenéit, legendás dallamait hallhatjuk tőlük vetítéssel egybekötve. Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Július 2. (kedd) 18.00

Filmvetítés: Queen – Hingarian Rhapsody: Live In
Budapest 1986 Egy igazán különleges csemegével várja a

Makk Kálmán Mozi a legendás Queen rajongóit. A nézők a zenekar 1986-os népstadionos koncertjét nézhetik meg digitálisan
feljavított változatban, újrakevert hangminőséggel. A Queen 1986.
július 27-én lépett fel a Népstadionban. Freddie Mercuryék voltak
az első világhírű banda, amely a vasfüggöny mögé merészkedett.
A koncert csúcspontján Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet
áraszt című magyar népdalt. Kedvezményes mozijegy: 500 Ft
(www.berettyomozi.hu)

Július 3. (szerda) 18-21 óráig

Muzsika-bor-torma – ételkóstolóval egybekötött
zenés est A Heit Családi Birtok Bihardiószeg és Létavértes tele-

pülésein kapcsolódik össze, ahol két ősi kultúra találkozik egymással: a szőlőé és a tormáé. Ezen az estén ehhez társuk a zene, mert
Heit Lóri és zenekarának ötlete 2016 adventjében fogant, amikor
régi muzsikustársak és fiatal szerelmesek gondoltak egy nagyot, és
nem csak megálmodták a muzsikus együttlét lehetőségét, hanem ki
is vitték azt a nagyvilág borgőzös, népzenei porondjára.
Regisztrációs jegyek korlátozott számban: 500 Ft

A Nimród kürtegyüttes a Kodály Filharmónia Debrecen kürtöseiből alakult 2017-ben. Tagjai közt Kállai Tibor, a berettyóújfalui városi zeneiskola növendéke volt. Céljuk, hogy a kürtöt,
ezt a kevésbé ismert rézfúvós hangszert közel hozzák a közönséghez. Repertoárjukban egyaránt megtalálhatók a legszebb
klasszikus dallamok és a filmzenei átíratok is. Belépés díjtalan.

Július 4. (csütörtök) 10.00
„Ha végre itt a nyár!” címmel a platina- és aranylemezes Imi bácsi interaktív koncertje

Ismert népdalok, népszerű gyermekslágerek, versek sajátos feldolgozásban. Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Július 5. (péntek) 20.00
Az Andokban élő emberek zenéje

A Los Andinos együttes 1988-ban a népszerű „Ki-mit-tud?” vetélkedő közönségdíjasa volt. A dél-amerikai Andok-hegységben
élő népek változatos és gazdag népzenei anyagát adják át zenéjükkel, melyekhez saját gyűjtőútjaikon szerzett tapasztalatokból
építkeznek. Az általuk megszólaltatott dallamokat származásuknak megfelelően spanyol, ajmara vagy kecsua nyelven szólaltatják meg. Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Július 6. (szombat) 20.00
TRIDENT koncert

Új frontemberrel, az új kislemez dalaival idézi meg a Trident a
90-es éveket 2019. június 6-án Berettyóújfaluban. Már javában
folynak az új nagylemez felvételei, de néhány koncert erejéig
félbeszakítják azt, így élőben is meghallgathatjuk a szakma és a
közönség által is igen ígéretesnek tartott „Mindenen kívül” c. EP
dalait. Az új anyagról már két dalra is készült videoklip, melyek a
régiekkel együtt a világhálón megtekinthetőek. Belépés díjtalan.

Július 7. (vasárnap) 20.00
Ne most, drágám – vígjáték két részben a Veres1
Színház előadásában

A történet középpontjában szeretők, nercbundák, illetve hiányosan öltözött nők állnak. Lehet, hogy a görcsös férfivágyak, de az
is lehet, hogy a női könnyűvérűség szimbóluma a nercbunda, de
az biztos, hogy ahol nercbunda van, ott valaki nagyon akar valamit és történetesen általában ugyanazt. A történet valami nagyon
jellemzőt mutat meg a tesztoszteron agyra gyakorolt hatásáról:
amikor a férfiban csak a „szent cél” marad, mint éltető erő, amely
mindent megbolygat maga körül. Szereplők (többek között):
Mihályfi Balázs, Csonka András, Pál Tamás, Venyige Sándor,
Zorgel Enikő. Belépődíj: 3.000 Ft Esőnap: 2019. július 8. 20.00

A Makk Kálmán Mozi műsora (június)
nap

film címe

11, 12

Sarkvidék
Két lépés távolság
A hűséges férfi
Egy kutya négy útja
Látomás
Mami
A szavak ereje
Godzilla 2 – A szörnyek királya
Vörös ügynök
Toy Story 4

13, 14, 15, 16
17, 18, 19
20, 21, 22, 23
24, 25, 26, 27, 28

2019. máJus

2.
2.
15.
19.

Boka Nándor (Boka László – Bíró Anikó)
Simon Attila Sándor (Simon Attila – Kamarai Mariann)
Márkus Zétény (Márkus Péter – Asztalos Andrea)
Nagy Anna Zelka (Nagy Zsolt – Bundik Angéla)

Házasságkötés
27. Rácz Richárd – Gyöngyi Bettina
27. Tornyi Sándor Bence – Bálint Kinga
2019. május

15. Argyelán Zoltán – Kállai Nikolett
18. Tóth László – Szőke Alexandra

Elhunytak
2019. április

Nyári művészeti fesztivál a Makk Kálmán Mozi udvarán
Június 29. (szombat) 20.00

Születés

2019. április

Színes orchideák
Előadja: Hűvösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand. Válogatás a
két művész által kedvelt musicalekből, dalokból és versekből.
Elhangzik pl. a Macskák c. musicalből két dal, de elhangzanak
Ady, Reményik, Wass Albert, Weöres Sándor versek, valamint
a sok dal között felcsendül a közkedvelt Orchideák c. dal is.

jasainak XIII. Kulturális és Baráti Találkozója
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dimenzió

kezdés

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

16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00

21. Bisi László (1959.)
27. Kurucz Károly (1931.)
2019. május

1.
7.
12.
13.
14.
15.
16.
19.

Mezei Jánosné (Szabó Mária) (1950.)
Pete Lászlóné (Ónodi Erzsébet) (1937.)
Varga Sándor Józsefné (Mészáros Aranka) (1943.)
Németi Miklós (1955.)
Kurucz Imre (1946.) (Debrecenben halt meg.)
Ujhelyi Istvánné (Ökrös Margit) (1927.)
Vékony István (1944.)
Vásárhelyi Gyuláné (Herege Juliánna) (1938.)

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség nyári hírei
Június 12-én szerdán családi nap a Szivárvány Re-

formátus Óvodában.
Június 14-én pénteken 16.00 órakor a Diószegi
Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepi
Istentisztelete a Templomban.
Június 18-án kedden 17.00 órakor a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanévzáró ünnepi Istentisztelete a
Templomban.
Július 6-án szombaton Gyülekezeti Kirándulás: Siroki vár, Recsk, Mátraháza és Kékestető.
Július 8-12-ig, hétfőtől – péntekig Vakációs Bibliahét (téma: tetőtől talpig).
Augusztus 5-11-ig, hétfőtől – vasárnapig a Református Fiatalok Szövetsége szervezésében Nyári Tábor Balatonszárszón.
Augusztus 16-22-ig, péntektől – csütörtökig Ifjúsági Hét Balatonvilágoson gimnazisták számára.
Augusztus 21-25-ig, szerdától – vasárnapig Ifjúsági Hét Balatonvilágoson főiskolások és egyetemisták
számára.
Köszönetet mondunk az adó 1 %-ért: Magyarországi Református Egyház: 0066, Toldi Baráti Kör:
19123068-1-09 és Szivárvány 1999 Alapítvány:
18556434-1-09.
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