Átadták
a vásárcsarnokot

A Liget Szépe
legszebbje

18

Ünnepélyes ke
retek
között
július 18-án ad
ták át a hetven
millió forintból
épült 420 négy
zetméteres vá
sárcsarnokot.

3

A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXIX. évfolyam 8. szám | 2019. szeptember

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Nemzetek táncai a
gálaesten

6

Tizenheten a Bihari
Alkotótáborban

12

Az államalapításra
emlékeztek

7

Koncertek és folk kavalkád a főtéren

Főutcai parádé is helyet
kapott a Szent István-napi rendezvények sorában.
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Rendeletmódosítás és a helyi
választási bizottság megválasztása

Augusztus 29-én hét napirend okán
tartottak rendkívüli képviselő-testületi ülést. A városházán és annak
nagytermében zajló felújítási munkák miatt a helyszín is rendkívüli
volt: a polgármesteri kabinet tárgyalóterme.
Egy határozat elfogadására és egy rendeletmódosításra volt szükség a Népliget utcán,
az egykori kertészet ingatlanán megvalósuló
református óvoda építéséhez kapcsolódóan.
A településszerkezeti tervben a különleges intézményterület módosulna településközponti
vegyes területté, az ehhez szorosan kapcsolódó szabályozási terv rendeleti módosítása pedig már a beépítés konkrét feltételeit határozza meg. A képviselők végül egy tartózkodás
mellett elfogadták a határozati javaslatot és a
rendeletmódosítást is. Az ülésen megválasz-

Hírek a KÖSZI-ből
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a nyári
szünetben, 2019. június 17. és 2018. augusztus
16. közötti munkanapokon, 46 napon keresztül
(korcsoportonként eltérő időszakban) biztosította a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint – a Képviselőtestület döntése alapján – a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek részére is
az ingyenes szünidei étkezést. A lehetőségről
minden érintett névre szóló levélben kapott tájékoztatást. Az ingyenes nyári szünidei étkezés
keretében 252 gyermek ebédjéről gondoskodtunk. Közülük 86 gyermek étkezését az önkormányzat saját forrásból biztosította.
Az önkormányzat – mint eddig minden évben
– az idei nyári szünetben is támogatta a helyi Erzsébet-táborokban résztvevő gyermekek étkezését azzal, hogy a táboroknak csak a nyersanyag
árát kell megfizetniük, az ételek elkészítésének
rezsiköltségét az önkormányzat saját forrásból
biztosította. Így a tábor számára rendelkezésre
álló keretből több programot tudtak megvalósítani a szervezők. A nyári szünetben megrende-

tották a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait is. Az elfogadott határozat szerint a
Helyi Választási Bizottság tagjai Dr. Gömöri
György, Dr. Ökrös Zoltán és Porkoláb Lajosné
dr. Póttagok Kapornai Andrásné és Karácsony
László. Berettyóújfalu Város Önkormányzata
a Hajdú-Gabona Zrt-nél részvényekkel rendelkezik, nem egészen két millió forint értékben.
A társaság arról döntött, hogy a nyomdai úton
előállított törzsrészvények bevonásra kerülnek
és áttérnek az értékpapírszámlán történő nyilvántartásra. Az önkormányzat egyik lehetősége, hogy él az átalakítással, azaz meg kívánja
tartani a részvényeket, vagy amennyiben nem,
akkor a kibocsátó 30 %-os árfolyamon visszavásárolja azokat. A képviselők egybehangzóan
azt a határozati javaslatot támogatták, mely
szerint az önkormányzat megtartja a részvényeket és megnyitja az értékpapírszámlát. Egy
RO-HU pályázathoz kapcsolódó, a romániai
projektvezető értesítése szerinti belső pénzügyi
arányok módosítását jelentő előterjesztést is
jóváhagytak a jelenlévők. Ez a város jövő évi
költségvetését érinti kb. 6000 euró értékben.
Gyula Ferencné képviselői alapjából a mozival
szemben egy Makk Károlyra emlékező pad
elhelyezését kezdeményezte korábban, mostani felszólalásában ennek elkészítését szorgalmazta. Arról is szó volt az ülés végén, hogy a

47-es főút berettyószentmártoni szakaszának
felújítását célszerű lenne a kerékpárút felújításával egy időben elvégezni. Ezzel kapcsolatban
– mint elhangzott – már megkeresés is történt a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. irányába.
Hagymási Gyula a piacon nemrégen átadott új
csarnokkal kapcsolatban jegyezte meg, hogy az
üzlethelyiségek nyitottak és nincs lehetőség fűtésre sem. Véleménye szerint ez nagyban megnehezíti a téli nyitva tartást. A polgármester
válaszában elmondta, néhány héttel az átadás
után még nehéz arról beszélni, hogy az új helyiségek hogyan váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket. Megjegyezte, a mindenki számára
ismert pályázati terveknek megfelelő műszaki tartalom valósult meg. Azon természetesen lehet gondolkozni, hogy akár saját erőből
élelmiszerek, hús vagy tejtermékek árusítására
alkalmassá tegyék az üzleteket – tette hozzá
Muraközi István.
A „Zöld Város” program keretében megújuló
városi terek jelenlegi munkaterületei is szóba
kerültek az ülésen. Mivel a parkosítási, kertészeti munkák csak ezután kezdődnek, de több
helyen nem tartja rendben a kivitelező a területet, ezért felszólítják a vágásra. A következő
testületi ülés, amely egyben a ciklus utolsó
képviselő-testületi ülése is szeptember 12-én
lesz.
K.Zs.

zett Erzsébet-táborokban összesen 712 gyermek
részére biztosítottuk a napi négyszeri étkezést.
Az étlapokat a gyerekek igényeit figyelembe
véve terveztük. Ezenkívül a városunkban megrendezésre kerülő számos, nálunk étkező tábor
résztvevői (összesen 306 gyermek) részesülnek
hasonló étkezési kedvezményben.
A nyári szünet folyamán konyháink – egy három
munkanapos hetet kivéve – végig üzemeltek. A
diétás étkezésre szoruló gyermekek részére az
idén nyáron már folyamatosan saját konyhánkról biztosítottuk az ellátást.
Munkatársaim a nyár folyamán elvégezték a
szükséges nagytakarításokat. Az Arany János
Gimnázium ebédlőjének tetőszerkezetét az önkormányzat saját forrásból megjavíttatta. Ezenkívül az ebédlő zavartalan használatához szükséges további karbantartási feladatokat saját
dolgozónk segítségével oldottuk meg.
Gyermekétkeztetési feladatunk keretében az
elmúlt tanév végén az intézmények (iskolák,
óvodák, bölcsőde) segítségével tájékoztattuk
a szülőket a gyermekétkezés igénybevételére
vonatkozó tudnivalókról, kedvezményekről,
árakról. Az árak nem változtak, az étkezési ked-

vezmények is ugyanolyan széleskörűek, mint a
tavalyi évben (a tájékoztatók, nyomtatványok
honlapunkon elérhetőek: www.kosziberettyo.
hu). Jelenleg közel 1400 gyermek részére adtak
étkezési igénylést a szülők. Munkatársaimmal
arra törekszünk, hogy a felsősök és a középiskolai tanulók is minél nagyobb arányban válasszák
az általunk készített ételeket.
Intézményünk – mint ahogy a fentiekből is látszik – a nyár folyamán is folyamatosan működött. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak tisztes, néha erőn felüli helytállásukat, hogy
a nyári melegben, extrém körülmények között is
ellátták a felmerülő feladatokat, önként vállalták
és örömmel látták el a karbantartással, takarítással járó teendőket is.
Az új tanévben/nevelési évben is jó munkát,
nagyon jó egészséget és további sikeres együttműködést kívánunk minden gyermeknek, tanulónak, szülőnek, pedagógusnak és minden
társintézmény dolgozójának, akikkel közösen a
gyermekek/tanulók érdekében tevékenykedünk!
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Felhívás tűzifa igénylésre
Berettyóújfalu Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával folytatott egyeztetés nyomán az önkormányzat megkapta a büntetés-végrehajtás új
egészségügyi központja beruházás helyéről kitermelt famennyiséget.
Az összesen kb. 600 mázsányi fát konyhakészre feldolgozva, 5 mázsánként tervezi az önkormányzat kiosztani rászoruló családok között.
Kérjük azokat, akik szeretnének részesülni a tüzelőből, hogy erre vonatkozó igényüket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján – erre
rendszeresített igénylőlapon ügyfélfogadási időben – jelentsék be.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Közlemény
A Ne Felejts Alapítvány 2018.
évben is támogatta a BERÉPO
Nonprofit Kft. által fenntartott
intézmények lakóinak kulturális és szabadidős tevékenységét.
A felajánlott adó 1 %-t – ami
2018. évi bevétel: 221.731 eFt,
8 eFt – is erre a célra használ2018. évi kiadás: 219.923 eFt, ta fel. Bevétel: 122 eFt, kiadás:
2018. évi eredmény: 1.808 eFt. 223 eFt.
Karalyos Krisztina ügyvezető
Balogh Istvánné elnök
A BERÉPO Nonprofit Kft.
2018. évi közhasznúsági jelentését Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az alábbiak szerint:

AKTUÁLIS
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Átadták a vásárcsarnokot
Ünnepélyes keretek között július 18-án
adták át a hetven millió forintból épült
vásárcsarnokot. A meglévő piac bővítéseként egy több mint 420 négyzetméteres épület jött létre.
Dr. Vitányi István köszöntőjében a piac fokozatos fejlődéséről tett említést. Az országgyűlési
képviselő szerint azok, akik használni fogják a
vásárcsarnokot vagy az az előtti helyeket, meg
lesznek elégedve a beruházás eredményével.
„Komolyan gondoljuk azt a szlogent, hogy
Helyit a helyiektől!” – kezdte gondolatait Muraközi István. – A pályázat tartalma és mondanivalója – folytatta a polgármester –, hogy
helybeli termékeknek a piacra jutását segítsük,
és a vásárlók lokális árut tudjanak fogyasztani. A projekt megvalósításával nagyobb terület, sokkal tágasabb fedett hely jött létre, jobb

körülményeket tudunk teremteni nemcsak a
vevőknek, hanem az eladóknak is. A Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló vásárcsarnokot a Labert
Hungary Kft. készítette el, az építés során hat
árusító üzletrész – áramvételi, kézmosási és
mosogatási lehetőséggel –, egy nyitottabb,
fedett rész (asztalokról történő értékesítésre),
piacfelügyeleti iroda, illetve toalett került kialakításra. A klasszikus piaci árusítás mellett
az épület alkalmas termékbemutatók, kisebb
tájékoztatók megtartására is. A bérlők kiválasztása, valamint a bérleti szerződések megkötése
innentől kezdve a Herpály-Team Kft. feladata.
Egy határon átnyúló pályázat keretében pedig –
Margittával közösen – közel egy millió euróból
a piac teljes útfelületének, csapadékvíz elvezetésének, világításának energetikai felújítása
valósul meg a közeljövőben – tudtuk meg.

Az új létesítményt Bulcsu László, a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnöke, Muraközi István polgármester, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Bónácz János alpolgármester és Bondár
Sándor, a Herpály-Team Kft. ügyvezetője adta át.

Az ünnepi alkalmon közreműködött a Bajnóca
Néptánc Egyesület, a vásárcsarnok átadását követően helyi termékek kóstolására volt lehetőség.
Sz.M.

Kitüntetések és előléptetések a Semmelweis-napon
A hagyományokhoz híven ebben az
évben is megrendezték a Semmelweis-napi ünnepséget városunkban.
A Gróf Tisza István Kórház Dr.
Böszörményi Nagy Géza-termében
megtartott alkalmon a szokásos előléptetések és kitüntetések átadására
is sor került július 3-án.
Muraközi István polgármester a kórházi dolgozók nap mint nap tanúsított áldozatos munkáját köszönte meg. Suba László, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója ugyancsak elismerően szólt az orvosok és
ápolók munkájáról, emellett az egészségügyi
dolgozók további béremeléséről, a vidéki infrastruktúra megújulásáról, valamint az Egészséges Budapest Programról is beszélt.
A magyar egészségügy napját 1992 óta ünnepeljük hazánkban. Muraközi Zoltán köszöntőjében erről a jeles alkalomról is tett említést.
– Semmelweis-nap július 1-je, az egészségügyi dolgozók kiemelt eseménye. Ehhez az

alkalomhoz kapcsolódóan –
kórházunkban is – már több
évtizede tartunk ünnepséget.
Ilyenkor történnek meg az orvosi előléptetések, illetve az
igazgatói dicséretek és kiváló
dolgozói kitüntetések átadása.
Ezeket általában az osztály- és
részlegvezetők, főorvosok, főnővérek ajánlják, a végső döntést a vezető testületek hozzák
meg. Minden igazgató egy kiváló dolgozói és
két dicséretre tesz javaslatot, az előléptetések
száma pedig többnyire változó – mondta a főigazgató.
A Semmelweis-napi ünnepségen hárman részesültek előléptetésben. Dr. Borbíró Máriát
és Dr. Todorov Nellit főorvossá, Dr. Lőrincz
Lóránd Ferenczet adjunktussá nevezték ki.
Kiváló dolgozói elismerést (Dr. Papp Anikó
főorvos, Karalyos Miklósné rendelőintézeti
vezető asszisztens, Olajos Lajosné mb. élelmezési osztályvezető, vezető dietetikus) és igazgatói dicséretet (Dr. Kovács Ilona főorvos, Dr.
Sass Imre János osztályvezető főorvos, Máté-

Toborzóiroda nyílt Berettyóújfaluban
Várhatóan 2020 végére felépül az új
Büntetés-végrehajtási Egészségügyi
Központ, amely kettőszáz munkahelyet teremt városunkban. A személyzet kiválasztásának segítésére
toborzóirodát nyitott a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Berettyóújfaluban.
A Bocskai utca 12. szám alatt található iroda
átadásán dr. Vitányi István hangsúlyozta: a Bv.
Egészségügyi Központ megépítésével mindenki
jól jár a térségben. Az országgyűlési képviselő említést tett arról is, hogy Komádiban egy
ötszáz férőhelyes börtön fog megépülni. Ez a
két beruházás több mint négyszáz embernek
ad majd munkát. A berettyóújfalui létesítmény
kapcsán elhangzott, azon túlmenően, hogy létrejön ez a modern, 21. századi igényeknek megfelelő egészségügyi központ, a polgári lakosság

is profitál a dologból. – A Gróf Tisza István
Kórház jelentős mértékű gépműszer beszerzéshez jutott hozzá 1,6 milliárd forint értékben.
Ennek köszönhetően művese állomás, MRI jön
létre, amit minden lakos használhat majd egy
elkülönített részen. Ez egyedülálló hazánkban,
hiszen Tökölön „csak” elítéltek gyógyításával
foglalkoznak, itt azonban szimbiózisban fog
működni a kettő – tette hozzá dr. Vitányi István.
Bónácz János alpolgármester a Bv. Egészségügyi Központhoz kapcsolódó fontosabb történéseket elevenítette fel. Emellett arról is beszélt,
reményeik szerint sok helyi és környékbeli érdeklődő látogat majd el a toborzóirodába jelentkezés céljából.
Sipos János, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokság Humán Szolgálatának megbízott vezetője a jelentkezőkkel szembeni elvárásokat ismertette. A kritériumok: hozzájárulás
– önkéntes vállalás alapján – hivatásos jogviszony létesítéséhez, magyar állampolgárság,

Gyenge Viktória orvosírnok, Fejes Tünde ápolónő, Lukács Ferencné műtős szakasszisztens,
Mátrainé Szegedi Erika részlegvezető szakasszisztens, a Sürgősségi Betegellátó Osztály
dolgozói, a KAIBO Anaesthesiológiai részleg
szakasszisztensei, a Rendelőintézet asszisztensei, Adamcsik Ferencné anyag- és eszközgazdálkodási előadó, Szabóné Kállai Erika takarítónő, Kiss Imre asztalos) összesen tizenöten
kaptak.
Az eseményen az is elhangzott, a kórház területén belül, a víztorony mellett parkolót alakítottak ki, melyet – általános feltételekkel – bárki
szabadon igénybe vehet.
Sz.M.
18. életév betöltése, állandó belföldi lakóhely,
büntetlen előélet, legalább középfokú, állami
iskolai végzettség, egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmassági követelmények tekintetében megfelelés a hivatásos szolgálathoz meghatározott
elvárásoknak. A körlet- és biztonsági felügyelő
pozíciók mellett kiemelt szerepe van az egészségügyi szakdolgozóknak is. Azon kollégák
esetében, akik jelenleg nem rendelkeznek ehhez
kötődő végzettséggel, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága térítésmentesen biztosítja számukra a további beiskolázást Beret�tyóújfaluban. Először – 14 hetes – felügyelői
képzéseket tartanak, majd ápolói képzettség
megszerzésére van lehetőség kilenc hónapos
OKJ-s oktatás keretében.
A toborzóirodában hétköznapokon 8 és 16 óra
között, szerdánként 8-tól 18 óráig várják a jelentkezőket. A büntetés-végrehajtási hivatásról
és lehetséges pozíciókról további információk
– a helyi iroda mellett – a büntetés-végrehajtás
hivatalos oldalán találhatóak, de a 06-1/3018396-os telefonszámon is lehet tájékoztatást
kérni.
Sz.M.
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Bemutatkoztak a Fidesz
önkormányzati jelöltjei

A Demokratikus Koalíció
képviselőjelöltjei

Július 17-én sajtótájékoztató
keretében mutatta be a Fidesz
berettyóújfalui csoportja az októberi önkormányzati választáson indítani kívánt polgármester- és képviselőjelöltjeit.

A Demokratikus Koalíció
berettyóújfalui szervezete
is ismertette az októberi
önkormányzati választáson indítani kívánt képviselőjelöltjeit augusztus
23-án.

A Bihari Múzeum épülete előtt megtartott alkalmon Muraközi István
hangsúlyozta: a város sokat fejlődött
és szépült ebben a ciklusban. – Megnőtt a település központi szerepe, hisz
járási székhely, tankerületi központ
lett, valamint a megyei szakképző
centrum székhelye is itt található.
Erősödtek a helyi vállalkozások is,
melynek eredményeképpen – ebben az
időszakban – másfélszeresére nőttek
adóbevételeink. Az önkormányzat közel nyolc milliárd forint értékben nyert
pályázati forrást a város intézményeinek, közterületeinek, szolgáltatásainak
fejlesztésére, bővítésére. Sokkal többet tudtunk fordítani és adni a családoknak, szépkorúaknak, diákoknak.
Fecskelakásokat építettünk, megszün-

tettük a fizető parkolást, újraindítottuk
a helyi járatú buszközlekedést. Ezek az
eredmények a helyben élők, a lokális
cégek és az önkormányzat közös sikere – mondta a városvezető.
A FIDESZ-KDNP színeiben újra Muraközi István a polgármesterjelölt, aki
az 5-ös körzet képviselőjelöltjeként is
indul. 2002 óta önkormányzati képviselő, 2006 és 2010 között a város
alpolgármestere, 2010-től polgármestere. 2004-2010 között a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja. 2011-től a Berettyóújfalui
Református Egyházközség presbitere.
A képviselőjelöltek között szerepelnek
rutinos és új aspiránsok is. Kiválasztásuknál fontos szempont volt eddigi
pályafutásuk, a település életébe, közösségeinek munkájába való bekapcsolódás. Az 1-es számú választókerületben Kiss Tamás, a 2-esben Csarkó
Imre, a 3-asban Nagy Istvánné, a
4-esben Nagy László Csaba, a 6-osban
Nagy István, a 7-esben Kolozsvári István, a 8-asban Bónácz János indul.
A jelöltek bemutatását követően Muraközi István arról is szólt: céljuk, hogy
minél több embernek legyen otthona,
biztos megélhetésének központja Berettyóújfalu. A programjukat illetően
elmondta: folytatják a parkok zöldítését, emellett szeretnének egy hangsúlyos „Zöld programot” is indítani a
városban.

A közösség szolgálata a legfontosabb
– bemutatták az ellenzéki összefogás jelöltjeit –
A város főterén sajtótájékoztató keretében mutatta be
Zákány Zsolt, a Mindenki
Magyarországa Mozgalom
berettyóújfalui polgármesterjelöltje a jelölőszervezet
egyéni választókörzetekben
induló önkormányzati képviselőjelöltjeit.
A több párt összefogásával létrejött együttműködés vezetője
úgy fogalmazott, számukra nem
a hatalom megszerzése a fontos,
hanem a közösség szolgálata. Ezt
a csapatot sokszínű és érdekes
emberek alkotják, ahogyan a várost is – folytatta Zákány Zsolt.
Hozzátette, éppen ezért ők hitelesen tudják képviselni az itt élőket.
Egy közös tulajdonságuk biztosan van: azzal, hogy elvállalták
a jelöltséget mindannyian hősök

lettek, hiszen nem egyszerű ma
jelöltként szerepelni egy választáson, mert érhetik személyüket,
családjukat negatív dolgok – fogalmazott. A polgármesterjelölt
reményét fejezte ki, hogy Beret�tyóújfaluban egy tiszta, őszinte és
pozitív kampány lesz a következő
hetekben. Azt mondta, ha ők kapnak lehetőséget a város vezetésére, a legfontosabb a közösség
szolgálata lesz, hogy újjászülessen, újra vonzó legyen és régi
fényében tündököljön Berettyóújfalu. A Mindenki Magyarországa
Mozgalom jelöltjei: 1. evk: Szepesi Katalin, 2. evk.: Keresztesy
Gergő, 3. evk.: Jakus Henrietta
4. evk.: Szabó Antal, 5. evk.: Zákány Zsolt, 6. evk.: Lencsésné
Gál Mária, 7. evk.: Szántai László, 8. evk.: Gál László Csaba
A tájékoztatón újságírói kérdésre adott válaszból kiderült,
a polgármesterjelöltet a DK helyi csoportja is támogatja, de az
egyéni jelölteket nem. Zákány
Zsolt elmondta azt is, választási programjuk elkészült, de azt
a lakosok véleményének megismerése és beépítése után hozzák
nyilvánosságra.

A Makk Kálmán Mozi előtt
megtartott alkalmon Vitányi
Ferenc elmondta: céljaik között
szerepel, hogy a város életében
változást érjenek el, jobbá tegyék azt. – Egy új, történelmi
időszakhoz érkezett Berettyóújfalu, illetve az egész ország,
újra választás lesz. Azt szeretnénk, hogy – ellenzéki összefogással – az emberek legyenek
boldogak, legyen szabad Európa és állam, legyen vége a félelemnek.
A Demokratikus Koalíciót három szervezet – a
Párbeszéd Magyarországért, a Magyar Szolidaritás Mozgalom és a
Kádár Vitéz Városvédő

Egyesület – támogatja – fogalmazott a DK helyi elnöke.
Az 1-es számú választókerületben Dr. Hudák Viktória,
a 2-esben Szabó Adrienn, a
3-asban Dr. Halász Árpád,
a 4-esben Rácz Piroska, az
5-ösben Szabó István, a 6-osban
Szabó Zoltán, a 7-esben Vitányi
Ferencné, a 8-asban Szabó Patrik indul.
A sajtótájékoztatón elhangzott, a Demokratikus Koalíció
többek között javítani akar az
egészségügy helyzetén, vis�szaállítaná a jogállamot, illetve
egy olyan országot építene, ahol
minden állampolgár jól érzi magát.
Sz.M.
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A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati
választással kapcsolatban a választópolgárokat az alábbiakról tájékoztatom:
1./ A Berettyóújfalui Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
Porkoláb Lajosné dr. elnök, Dr. Ökrös Zoltán elnökhelyettes, Dr. Gömöri
György tag, Kapornai Andrásné póttag, Karácsony László póttag
A Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének
címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
telefonszáma: (54) 505-415, fax száma: (54) 505-424
e-mail címe: valasztas@berettyoujfalu.hu
2./ Választási iroda:
Berettyóújfalui Helyi Választási Iroda
Vezetője:
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
Címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 17-19.
Telefonszáma: (54) 505-415, fax száma: (54) 505-424
E-mail címe: jegyzo@berettyoujfalu.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:
Személyesen: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. fsz. 7. sz. iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(54) 505-454
E-mail címe: hvi@berettyoujfalu.hu
3./ A szavazókörök sorszáma és címe:
001 Rákóczi u. 1.(II. Rákóczi F. Ált. Iskola)
002 József A. u. 11. (József A. Ált. Isk.)
003 Eötvös u. 1. (Eötvös J. Szakképző Int.)
004 Rákóczi u. 1. (II. Rákóczi F. Ált. Iskola)
005 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
006 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
007 József A. u. 11.(József A. Ált. Isk.)
008 József A. u. 11.(József A. Ált. Isk.)
009 Radnóti Miklós u.2. (Radnóti úti óvoda)
010 Bajcsy-Zsilinszky u. 27. (Műv. Központ)
011 Ady Endre u. 2. (Régi iskola)
012 Széchenyi u. 4-6. (Széchenyi utcai óvoda)
013 Ady E. u. 1. (Széchenyi I. Ált. Iskola)
014 Puskin u.44. (Hunyadi M. Ált. Iskola)
015 Puskin u. 44. (Hunyadi M. Ált. Iskola)
016 Puskin u. 44. (Hunyadi M. Ált. Iskola)
4./ Szavazás átjelentkezéssel:
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy
melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni.
Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 9-én
16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 26-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel,
hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A
helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) papíralapú igazolást nem ad
ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
5./ Szavazás mozgóurnával:
Mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)
miatt akadályozottak. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság
elutasítja. Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2019. október
11-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2019. október 13-án (vasárnap) 12 óráig pedig attól a szavazatszámláló
bizottságtól írásban lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
6./ Tudnivalók a szavazásról:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét. A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat (polgármesteri, egyéni választókerületi, megyei listás), az átvételt aláírással igazolja.

7./ Nemzetiségi önkormányzati választás
Településünkön 5 fős roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület megválasztására kerül sor. A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre azok a választópolgárok szavazhatnak,
akik 2019. szeptember 27. napjáig benyújtották a nemzetiségi
névjegyzékbe vételi kérelmüket és a szavazás napján szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben. Változás a korábbi választásokhoz képest, hogy nincs külön nemzetiségi szavazókör, a
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok ugyanabban a szavazókörben adhatják le a szavazataikat, ahol az önkormányzati szavazókör névjegyzékében szerepelnek.
A választással kapcsolatos információk és nyomtatványok a
www.valasztas.hu oldalon érhetők el, ahol a fent említett kérelmek ügyfélkapus bejelentkezés útján, vagy anélkül is elektronikus úton benyújthatók az illetékes választási irodához.
Dr. Körtvélyesi Viktor, a Helyi Választási Iroda vezetője
hirdetés

Választási tájékoztató
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Berettyóújfaluban október 1-től!

Ha Ön

hegesztő, lakatos
Ha szeretne:
Új, modern munkahelyen dolgozni
Egy csapat, hasznos, megbecsült tagja lenni
Korrekt fizetést és egyéb juttatást kapni…
akkor bővebb információért keressen a 06-20-56-56-868
telefonszámon, vagy e-mailen: viraghpet@gmail.com
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Koncertek és folk kavalkád a főtéren

Főutcai parádé is helyet kapott a Szent
István-napi rendezvények sorában. A
városban tánccsoportok és hagyományőrző egyesületek vonultak fel augusztus
19-én, akik a több állomásos útvonalon
különböző produkciókat adtak elő.
A főteret elsőként az ASD Tempesta olasz
zászlóforgató csoport foglalta el. A 2012-ben
alakult, Noaléből érkezett együttes tagjai ma is
az általuk képviselt városnegyed viseletében és
színeiben pompáznak. A IV. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztiválon résztvevő csoportok
közös flashmobbal is készültek erre a napra,
több mint százan táncoltak egyszerre a Szent
István téren.
A színpadi produkciók sorát a Palya Bea Trió
(Orbán György nagybőgős és Lisztes Jenő
cimbalmos) koncertje nyitotta. Az Artisjusdíjas előadó elismert énekes, dalszerző és író.

A hármas koncertjét követően igazi folk kavalkádot láthatott a közönség, a nemzetközi
néptáncfesztivál csoportjai léptek színpadra. A
sort a 2009-ben alakult Bajnóca Néptánc Egyesület nyitotta, amely több csoportra tagolódik.
Az együttes célja, hogy bemutassa és népszerűsítse hazánk, valamint a Kárpát-medence gazdag népi kultúráját, táncait. A Bajnócásokat a
Flaska Banda kísérte.
A „Kyiv-Polit” néptánccsoport egy 2017-ben
Ukrajnában újra alakult együttes, amely ukrán
hagyományon alapuló néptáncot, valamint jellegzetes, helyi népviseleteket mutat be.
Az Udruga Zdenčina 1562 egyesületet 2011ben hozták létre a népi örökség és gazdag népviseletek megőrzésének céljából. A horvátországi
Klinca Sela település hagyományait mutatják
be, valamint Pokuplja és Posavina régiók népdalait, néptáncait.
A Ballet Szenegál szenegáli, illetve guinai
táncosokból és zenészekből áll, a társulatból
többen gyermekkoruk óta muzsikálnak. A csoport egyedülálló, hiszen több olyan programot,
nyugat-afrikai népcsoport koreográfiáját mutatják be, amit a
világon csak nagyon kevesen. A
produkciók során rendkívül látványos öltözetekben számos hangszert szólaltatnak meg.
Az Észak-Ciprusról érkezett

Degirmelik Kulturális és Művészeti Egyesület
néptáncegyüttesét 1985-ben alapították. Céljuk,
hogy felhívják a fiatalok figyelmét a néptánc
hagyományok megőrzésére, továbbadására,
ezzel próbálva megvédeni és felvértezni őket a
modern kor kihívásaira.
A csoportok előadása után a fesztiváldíj mellett több különdíjat is átadtak. A háromtagú
zsűri különdíját a Bajnóca Néptánc Egyesület,
a közönségdíjat Horvátország, Berettyóújfalu
Város különdíját Ukrajna, a szervezők különdíját Szenegál együttese vehette át. A negyedik
alkalommal megrendezett néptáncfesztivált az
észak-ciprusi egyesület nyerte meg.
A folytatásban az eMeRTon-díjas énekes, Bereczki Zoltán másfél órán keresztül szórakoztatta a közönséget. A zenei producer és színész
saját dalai mellett olyan számokat adott elő, melyek – valamilyen módon – kötődnek hozzá. Az
augusztus 19-i napot ezúttal is tűzijáték zárta.
Sz.M.

Nemzetek táncai a IV. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál gálaestjén
Gálaesttel folytatódott a IV. Berettyó
Nemzetközi Néptáncfesztivál, amelyet
az idén tíz éves Bajnóca Néptánc Egyesület szervezett.
Az előző években már három kontinensről,
több mint egy tucat nemzet vett részt a fesztiválon, 2019-ben pedig Horvátország, ÉszakCiprus, Ukrajna, Tajvan és Olaszország képviselteti magát. A főszervező egyesület mellett

Berettyóújfalu Város Önkormányzata valamint
a Berettyó Kulturális Központ is társszervezői
a fesztiválnak. A táncosok augusztus 17-én érkeztek városunkba és 18-án este teltház előtt,
nagyszabású gálaesten mutatkoztak be a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban. A gálaesten
elsőként a Bajnóca Néptánc Egyesület tagjai
ropták a táncot. A gálaest az Udruga Zdencina
1562 horvátországi egyesület fellépésével folytatódott. Az egyesületet 2011-ben hozták létre
a népi örökség
és a gazdag nép
viseletek meg
őrzésének céljából. A táncosok
fesztiválokon,
rendezvényeken
rendszeresen be
mutatják kultúrájukat, jártak
már Olaszországban, Montenegróban és Portugáliában is. A

gálán Klinca Sela település hagyományaival
ismertették meg a közönséget. Az Észak-ciprusi Degirmelik Kulturális és Művészeti Egyesülettel képviseltette magát. Az egyesületet
1985-ben alapították. Céljuk, hogy felhívják
a fiatalok figyelmét a néptánchagyományok
megőrzésére és továbbadására. Az Ukrajnából
érkező Kyiv-Polit néptánc csoport egy 2017ben újraalakult táncegyüttes, melynek tagjait az
ukrán népzene és néptánc szeretete hozta össze.
Ukrán hagyományon alapuló néptáncot, valamint jellegzetes helyi népviseleteket mutattak
be a rendezvényen. A Kyiv-Polit repertoárja
egyébként több mint 25 táncból áll. Különböző fesztiválokon Litvániában, Grúziában, Törökországban, Izraelben, az Amerikai Egyesült
Államokban és Lettországban is jártak már.
Az estet a 2006-ban alapított tajvani ifjúsági
együttes előadása koronázta meg. A fiatalok a
tajvani folklór hagyományokat vittek színpadra. Az együttes rengeteg tajvani versenyeredménnyel büszkélkedhet. A csapat sok európai
és amerikai folklórfesztiválon megfordult már.

Székelylengyelfalvi népi kavalkád nyitotta a Szent István napi programokat
Népi kavalkáddal indult augusztus 17-én a Szent
István napi programsorozat Berettyóújfaluban.
Népzenét, néptáncot és népviselet bemutatót
láthatott a közönség a Székelylengyelfalváról
érkező több mint harmincfős kórus, néptáncos és zenész csoporttól. A közönséget Bálint
Domokos, az Orbán Balázs Alapítvány elnöke
köszöntötte. Az elnök beszélt Berettyóújfalu
és Székelylengyelfalva jó kapcsolatáról, valamint arról, hogy polgármesteri meghívásra,
örömmel készültek a Berettyóújfalunak szánt

gálaestre. Bálint Domokos kiemelte Orbán Balázs szerepét is. Elmondta, 1881-től 1890-ig
Székelylengyelfalva szülötte, Orbán Balázs volt
Berettyóújfalu és környékének országgyűlési
képviselője. A két település között évek óta jó a
kapcsolat: a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület rendszeresen karácsonyi ajándékcsomag gyűjtést szervez a falu gyermekeinek,
melyeket az ünnepek előtt személyesen adnak át,
Berettyóújfalu delegációja pedig több éve vesz
részt az évente rendezett székelylengyelfalvi

Orbán Balázs emléknapon. A Hargita megyei
faluból érkező Kenderes Néptánccsoport és Kórus a gálán udvarhelyszéki táncokat, verbunkot,
lassú csárdást, szöktetőst adott elő. A zenekar és
kórus tagjai zenekedvelő helyi lakosok, akiket
összeköt a magyar hagyományok tisztelete. Az
együttes autentikus népviselet bemutatóval is
készült. A programra meghívást kaptak a negyedik Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál vendégszereplői is. Ezzel az esttel indult útjára ez a
rendezvény is.
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Az államalapításra emlékeztek
A hagyományokhoz híven ebben az
évben is istentisztelettel vette kezdetét
az augusztus 20-ai programok sora
Berettyóújfaluban.

A római katolikus templomban Rákóczi Jenő
tartott misét. – István király életében egyetlen egy dolog volt, amire figyelt szüntelen: ez
maga az Isten. S a Teremtőre való tekintetének köszönhetően tudta nemzetét megőrizni,
átkísérni őket a megpróbáltatásokon, vezetni
egész népét a történelem folyamán. Mert Isten
az örök, ő az, aki biztos alap, aki által valóban
mindig megmaradhat az ember. Szent István
törekedett arra, hogy mindig a bölcsesség forrására, a Mindenhatóra tekintsen, az ő útmutatását követve cselekedjen, alkosson törvényt,
építsen országot, s mentse meg nemzetét –
mondta a plébános.
A szentmisét követően Ötvös Nagy Ferenc
Magyar Művészetért díjas ötvös-iparművész –
szeptember 20-ig látogatható – kiállítása nyílt
meg a művelődési ház Bihar Vármegye Képgalériájában. Muraközi István köszöntőjében
I. István kapcsán kiemelte: élete, munkássága
és intelmei lényegében az országépítés programját jelentik, melyet nekünk, késői utódok-

nak is követnünk kell. A polgármester arról is
szólt, fontos, hogy a szeretet és a kölcsönös
tisztelet közösségében éljük meg mindennapjainkat.
A tárlatot megnyitó Kolozsvári István, az iparművész egykori egyetemi csoporttársa úgy
fogalmazott: Ötvös Nagy Ferenc a maga területén olyan ritkaság, aki tud, és amit tud, azt
tanítja is. – Pályafutása igen fordulatos, életműve rendkívül gazdag. Mély, elméleti felkészültsége mellett a gyakorlatiasság eleven mintaképe. Olyan ötvöstárgyakat készít, melyeken
döntő fontosságú a zománc, mint anyag. Újraélesztette az erdélyi sodronyzománcot, majd –
életműve második jelentős korszakában – jour
(áttört) zománccal dolgozott. Munkásságával
mára európai hírnevet és rangot szerzett a magyarországi ötvöszománcozásnak – tette hozzá a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke.
A Jászkiséren született Ötvös Nagy Ferenc kiállításán ötvösmunkái mellett néhány festménye, valamint unokája, Pongó Róbert Milán
alkotásai tekinthetőek meg. – A tárlaton a kezdetektől kezdve napjainkig láthatóak művek.
Az életpályám egy meghatározó válogatása
van itt jelen, rajzokon keresztül azt is megmutatom, hogyan született meg egy-egy mun-

kám. Az ötletek, inspirációk százával jönnek,
csak az ember éveken át hordozza a fejében.
Állandóan húzogatom ezeket a „fiókokat”, és
ha megérik a benne lévő gondolat, akkor ahhoz hozzáfogok, így születnek az alkotások.
Mindegyiknek van tartalma, mondanivalója,
közölni akarok velük valamit. Csak úgy céltalanul nincs értelme műveket létrehozni. Ezek
a tárgyak hosszú örlődés, fejben hordozás
után tökéletesednek, a kivitelezés pedig már
rutinfeladat – tudtuk meg Ötvös Nagy Ferenctől, akinek több – az ötvös- és zománcművészethez kötődő – könyve jelent már meg. A
kiállításon többek között úrvacsora poharak,
monstranciák, táblaképek, profán- és szakrális
tárgyak láthatóak.
A megnyitót követően ezúttal is kenyérszentelés következett, az ünnepi alkalmat a Bajnóca
Népdalkör előadása zárta.
Sz.M.

Állami kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere részére Berettyóújfalu
város és a Bihari térség fejlesztése, illetve határon túli magyar kapcsolatainak ápolása érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozott Magyarország köztársasági elnöke.
Muraközi István az elismerés kapcsán azt
mondta: - rendkívül megtisztelve éreztem
magam, amikor értesítést kaptam arról, hogy
Áder János augusztus 20-a alkalmából kitüntetést adományoz számomra. Ilyenkor elgon-

Muraközi István

dolkodik az ember az elmúlt éveken, mivel
is érdemelhet ki egy ilyen rangos kitüntetést.
Hálával tartozok azoknak, akik felterjesztettek
e kitüntetésre, hisz azt gondolom, rengeteg
alkalmas személy van Magyarországon, akik
megérdemlik, megérdemelnének egy ilyen
elismerést. Nem véletlenül fogalmaztam úgy
a kitüntetés átvétele után, hogy Berettyóújfalunak ajánlom a díjamat, mert városvezetői
munkám elismerésként kaptam a lovagkeresztet. Bár a díjat én kaptam, én azért valamennyi
munkatársamnak is szeretném megköszönni
a város építésében, szépítésében, működtetésében végzett áldozatos munkájukat. Büszke
vagyok rájuk. Ebben az évben pedig ez már
a második díj, amelyet közvetve, közvetlenül
a város érdekében végzett tevékenység elismeréseként kaptunk, hisz júniusban kaptuk
meg a „Szolgáltató Önkormányzat Díjat”. Ez
pedig azért is fontos, mert mi magunk – érthető okokból – néha elfogultak vagyunk eredményeink iránt. Ezeket az elismeréseket pedig
külső szereplők adják, akik objektíven tudják
megítélni munkánkat. Egy-egy ilyen díj pedig
megerősít abban, hogy jó úton járunk, de semmi esetre sem kényelmesíthet el, ellenkezőleg,
csak még intenzívebb munkára sarkal.

Magyarország Köztársasági elnöke
Kocsis Csaba író, költő, fotográfus,
énekmondó részére sokoldalú művészi
alkotómunkája, valamint a határon
túli magyarság, különösen a kárpátaljai és biharországi közösségek körében
végzett kultúraszervező tevékenysége
elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott.

Az elismerést augusztus 16-án a Pesti Vigadóban Rétvári Bence államtitkártól vehette át.
Kocsis Csaba a kitüntetés kapcsán úgy fogalmazott, nem is gondolta volna, hogy ilyen sok
ember örül vele együtt az állami kitüntetésnek,
és meggyőződése, ha nincs mellette a felesége
a nehéz időkben is, nem tud ilyen szerteágazó
tevékenységet végezni, amiben mindig is örömét lelte. Nincs azonban megállás: kiállítása
nyílik Élesden, Debrecenben és Berekfürdőn,
és e legutóbbi helyen lesz a Dalok a labdatérről
című Ady műsoruk ősbemutatója, amelyet a
Körömvirág együttes és Pető István versmondó közreműködésével mutatnak be, és kiadásra
vár az Apák napjára című gyermekverses kötete.

Kocsis Csaba
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Étel- és italkóstolóval egybekötött zenés est várta az érdeklődőket a
Makk Kálmán Mozi udvarán. A július 3-ai alkalmon a Heit Családi
Birtok tormái mellett finom borok kóstolására volt lehetőség, a talpalávalót Heit Lóri és zenekara szolgáltatta.

A filmzenéké volt a főszerep a Nyári Művészeti Fesztivál második
napján. A július 1-jei programon népszerű filmek muzsikáit és legendás dallamait hallhatta a közönség az Arco Nobile vonósnégyes
előadásában. A négytagú debreceni együttes 2005-ben alakult. Repertoárjuk rendkívül gazdag: a barokktól egészen napjaink zenéjéig
a komoly- és könnyűzene mindenféle műfajából, illetve stílusából
egyaránt játszanak átiratokat.
Az andoki népzenéé volt a főszerep július 5-én. Az 1988-as „Ki mit
tud?” vetélkedőjének közönségdíjasa, a székesfehérvári Los Andinos
adott koncertet. A hattagú együttes azt a célt tűzte ki maga elé, hogy
egy földrajzilag igen-igen messze eső, ám dallamvilágában nagyon
is közeli kultúrát idézzen meg a közönség számára. A dél-amerikai
Andok-hegységben élő népek változatos és gazdag népzenei anyagát
gyűjtik és adják elő.

Gyermekprogrammal folytatódott a Nyári Művészeti Fesztivál július 4-én. A „Ha végre itt a nyár!” című alkalmon Imi bácsi szórakoztatta az apróságokat a Makk Kálmán Moziban. Az interaktív
koncerten ismert népdalok, népszerű gyerekslágerek, megzenésített versek hangzottak el a platinalemezes előadó sajátos feldolgozásában.
A több mint egyhetes programsorozat utolsó napján a jó hangulatért
a Veres 1 Színház társulata volt a felelős, akik ezúttal a „Ne most,
drágám!” című vígjátékot adták elő. A két felvonásos komédia középpontjában szeretők, nercbundák és hiányosan öltözött nők állnak.
A történet London legelegánsabb szőrmeszalonjában játszódik, ahol
különös adásvétel zajlik. A teltházas esten a közel kétórás színdarab
főbb szerepeiben Mihályfi Balázst, Csonka Andrást, Fésűs Nellyt,
Pál Tamást, Venyige Sándort és Zorgel Enikőt láthatta a közönség.

A rockzene is helyet kapott a Nyári Művészeti Fesztivál repertoárjában. Július 6-án a Trident zenekar adott koncertet. A néhány éve újjáalakult együttes egy egyedi hangzás- és fantáziavilágú, folyamatosan
formálható, fejleszthető, semmihez nem hasonlítható rockzenét teremtett meg. A banda új frontemberrel és legújabb kislemezük dalaival idézi meg a ’90-es éveket. Az esten a „Mindenen kívül” címet
viselő EP szerzeményeit hallgathatta meg a nagyérdemű.

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
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Louis Armstrong showműsor
Szving és dixieland zenétől volt hangos a művelődési ház udvara július
20-án. Az idei Zenés Nyári Esték
első alkalmán a Füred Dixieland
Band vezetője, Dervalics Róbert és
Pingiczer Szilárd a Louis Armstrong című showműsort hozták el
Berettyóújfaluba.
Dervalics Róberttől megtudtuk, korábban
soha nem jártak még városunkban, emellett
az itt bemutatott produkciójukról is beszélt.
– Balatonfüred városát képviseljük országszerte, a 2017-ben alakult Füred Dixieland
Band egy nyolcfős csapat, de ide most csak
a jazz-zongoristámmal, Pingiczer Szilárd-

dal jöttünk el. A 2013 óta létező
Louis Armstrong showműsort
mutattuk be, ami a néhai Benkó
Sándor emlékére is alakult, akivel lehetőségem nyílt többször is
együtt dolgozni. A nagyzenekarban van trombita, harsona, klarinét, szaxofon, zongora, nagybőgő és gitár, a berettyóújfalui
estre a legfontosabbakat hoztuk
el, Louis Armstrong hangját, egy
jazz-zongorát, klarinétot és szaxofont. Tudom, hogy a dixieland
és a szving műfaj manapság nem
olyan népszerű dolog, de küldetésemnek érzem, hogy ezt egy kicsit prezentáljam. Fontosnak tartom, hogy a mostani húsz és harminc

éves korosztály is megismerhesse Armstrong,
a Benkó Dixieland Band és Benny Goodman
munkásságát – zárta gondolatait a Füred Dixieland Band vezetője.
Sz.M.

Kautzky Armand a
Zenés Nyári Estéken
A Zenés Nyári Esték augusztus 3-i állomásának vendége Kautzky Armand színművész és Vásári Mónika színésznő volt.
A művészek kávéházi hangulatot idéző, könnyed
nyáresti verses-dalos esttel szórakoztatták közönségüket. A műsorba Ady Endre,
Reményik Sándor, Weöres Sándor, Wass Albert, Romhányi József költeményei mellé olyan népszerű dallamokat válogattak a művészek, mint a Macskák című musical
ismert dalai, vagy a legnépszerűbb operett slágerek. A harminc éve a színművészi
pályán tevékenykedő Kautzky Armand elmondása szerint soha nincs két egyforma
előadásuk, hiszen a közönség minden településen más. Ezért is alkalmazkodnak, alakítanak műsor közben az előadás tematikáján, figyelik a nagyérdemű reakcióját. A
művészek a nyáresten is bevonták a nézőket műsorukba és ismert dallamokat énekeltek velük. A sok dal között az est címadó slágere az Orchideák is felcsendült.
KHSz.

Amerikai és európai blues dallamoké volt a főszerep
az idei utolsó Zenés Nyári Estéken augusztus 24-én.
A jó hangulatért a Simple Blues Band felelt, akik
sajátos előadásban szólaltatták meg a muzsikákat.
A négytagú berettyóújfalui zenekar 2017 őszén alakult. A bandát dalaik változatossága, különleges
dallamossága és egyedisége jellemzi.

Klasszikusok és filmzenék estje
a Nimród Kürtegyüttessel
A barokktól a filmzenéig szóltak dallamok a Zenés Nyári Esték augusztus 10-i állomásán.
A 2017-ben alakult Nimród Kürtegyüttes négyese a barokk kor legszebb klasszikusait és a közelmúlt filmzenei átiratait szólaltatta meg a színpadon. Az együttes célja a közönséggel megismertetni a kürtöt, mint kevésbé ismert rézfúvós hangszert.
A kvartettben Kállai Tibor a berettyóújfalui zeneiskola volt növendéke is zenél.
A fiatal kürtművész zenei alapjait városunkban szerezte meg, elhivatottságát jól
példázza, hogy már hat éve a debreceni Kodály Filharmónia oszlopos tagja. Kiemelkedő művészi munkáját kollégái legutóbb az Évad Ifjú Zeneművésze díjjal is
elismerték. A négy rézfúvós egy órás előadását a közönség az ország nagy vadász
rendezvényein is láthatta már. Tornyai Ferenc, a kürtegyüttes vezetője elmondta,
kifejezetten nyáresti programot állítottak össze a berettyóújfalui Zenés Nyári Estékre. A műsor érdekessége volt
az is, hogy a színpadon négy
kürt ritkán jelenik meg egy
előadásban. Ilyen formációban
az egyforma hangszerek különösen szép, homogén hangzást
produkálnak.
KHSz.

hirdetés
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Vendégségben Fertődön

Augusztus 9-10-én rendezték meg
Fertődön a VII. Esterházy Barokk
Ételfőző Fesztivált, melynek díszvendége Berettyóújfalu volt.
A meghívást a 2018. szeptemberében a Berettyóújfalui Morotva ligetben megrendezett
Tájak-Házak-Ízek fesztiválon nyújtott kimagasló teljesítményéért kapta a Berettyóújfalui
Pénzügyesek csapata.

Városunk csapata három kategóriában is nevezett a versenyre, ahol különleges ételekkel
készültek lenyűgözni a zsűrit és a fesztivál
résztvevőit.
Az első napon Muraközi István polgármester vezetésével a Polgármesterek Kupája főzőversenyen mutathatták be gasztronómiai
tudásukat a Herpályi réten legeltetett marha
gyümölcsös ködmönben nevű étellel. Az étellel a Polgármester Kupa Vándordíját és Fertőd
város különdíját érdemelték ki.
A második napon a Csárda konyha kategóriában a Berettyó partján legelt marha java
kínozva csárdásné áfonya liktáriumával, a
csárdás italával, majd aprógabonából készült
tocsogtatnivalóval – a 17 induló csapatból –
különdíjat, míg az Úri konyha kategóriában
– a 9 csapatból, akik közül csak a városunk
csapata volt amatőr – 3. helyezést, illetve a
legszebb, legautentikusabb stand díját is meg-

kapta a Berettyóúfalui pénzügyesek csapata.
Az elkészült ételek rövid nevei a korhűség
végett:
- Berettyói halászok fejedelmi eledele
- Újfalusi aprónépek kanalazni valója
- Marhának java, ahogy a Bihariak kínálják
- Báthori kedvence
- Herpályi lakomány
- Morotvai ropogós topogók
- Desszert: Udvarhölgyek buja vágya
A rendezvény zsűrije 15 neves szakemberből
állt, de mindemellett az ételeket Herceg Eszterházy Antal és felesége is értékelte.
A rendezvényen a barokk korra jellemző ételeket kellett készíteni, természetesen az akkori
fűszerek használatával. Ekkor még nem volt
ismert a paprika, paradicsom, illetve őrölt fűszerek, így csak a fűszernövényekre lehetett
hagyatkozni a szabadtűzi főzőeszközök használata mellett.

Éves vándorgyűlés népzenei esttel egybekötve
A Bihari Népművészeti Egyesület
vendégeként városunkban tartotta
éves vándorgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata. Ennek részeként népzenei estre
várták az érdeklődőket július 13-án.
A művelődési ház színháztermében megtartott
alkalmon Kolozsvári István elmondta: szándékuk és elképzelésük az volt, hogy az ide
érkező vendégek, valamint az itt élő, népművészettel foglalkozó alkotók, előadók, csoportok közelebb kerüljenek egymáshoz. – Ezen
az esten a folklór műfajjal foglalkozó, abban
kiválót alakító művészek mutatkoztak be egymás előtt – tette hozzá a Bihari Népművészeti
Egyesület elnöke.

Elsőként helyi, népi formációk léptek színpadra, köztük a Bihar Citerazenekar, a Bajnóca
Néptánc Egyesület, illetve Turzó Boglárka
és Nagy András Balázs. Őket a Magyar Művészeti Akadémia tagjai és meghívott vendégeik követték. A produkciók előtt Szerényi
Béla népzenész osztotta meg gondolatait a
megjelentekkel. – Sok mindent láttunk, tapasztaltunk, aminek – azt gondolom – az egyik
legfontosabb értéke az a közösség, amivel itt
is találkoztunk. Az a közösségmegtartó erő,
amiben az anyanyelvi kultúránk jelen van. Példaértékű az, amiben részt vehettünk. Ezt azzal
tudjuk meghálálni, hogy mi is – a magunk
módján – hozzájárulunk néhány műsorszámmal a közös muzsikához, énekléshez.

Kóka Rozália mesemondó két történettel készült, mellette Szerényi Béla és Barabás Balázs népzenészek, Galánfi András Kossuthdíjas népművész, valamint Jánosi András és
zenekara szórakoztatta a közönséget. Sz.M.

Szerényi Béla és Barabás Balázs népzenészek

Rendkívüli kiállítás karizmatikus alkotók munkáiból „Boldog Iskola”
Rendhagyó kiállításmegnyitót tartottak
a művelődési ház Bihar Vármegye Képgalériájában. A mindössze egyhetes tárlaton a Berekfürdői Nagykun Nemzetközi Művésztelep alkotóinak, az erdélyi
születésű Bényi Árpád és Gaál András,
valamint a zsákai származású Madarász
Gyula munkáit tekinthették meg.
A július 31-i alkalmon Lisztes Éva elmondta: a kiállítás apropója, hogy a tavalyi évben – több mint
harminc év után – újra képzőművészeti alkotótábort
rendeztek a városban, melyet idén ismét megtartanak. – A Bihari Alkotótelepet – Potyók Tamás művészeti vezető irányításával – felélesztettük, második alkalommal gyűlik össze húsz képzőművészet
iránt érdeklődő művész Berettyóújfaluban – tette
hozzá a művelődési ház vezetője.
A tárlatot megnyitó Potyók Tamás korábban már járt
és alkotott a – 25 éve működő – berekfürdői művésztelepen, így került kapcsolatba a kiállító festőművészekkel. – Az évek során rengeteg alkotó (grafikusok, festők, szobrászok, költők) fordult meg ezen
a telepen. Berettyóújfaluban három meghatározó
művész válogatott munkáit láthatták. Ezek a képek

nagyon karakteresen fejezik ki az egész berekfürdői
telepnek a szellemiségét, lényegét, táji identitását.
Bényi Árpád elsősorban dinamikus, színben és formában rendkívül expresszív. Madarász Gyula sokkal
líraibb, Gaál András pedig szintén költői, de egészen
más módon, mint Madarász. Az egyéniségüknek
leginkább megfelelő stílusnyelven beszélnek, és azt
az anyagot is használják a leggyakrabban, ami az ő
szempontjukból a legmeghatározóbb. Főképpen tájak jelentek meg ezen a tárlaton. Az a fajta alföldi,
bihari régió, ami itt domináns, kis föld, nagy ég vagy
fordított konstellációban. Ennek vagy egy nagy horizontú láthatósága, megnyilvánulása, vagy mikrokozmosz megjelenítése. Emellett – a művek között
– feltűnt a legnemesebb értelemben vett intimitás is,
illetve néhány alkotás színben volt egészen intenzív
– nyilatkozta a festőművész. A Berekfürdőről érkezett képek többsége olajfestmény volt, Madarász
Gyula munkái jórészt temperával vagy kvas technikával készültek, Gaál András pedig olaj- és pasztellképeket festett leginkább.
Az eseményen Kocsis Csaba gitár- és Versánszky
Ildikó hegedűjátékkal működött közre. A Bényi Árpád, Gaál András és Madarász Gyula munkáiból álló
tárlaton lehetőség nyílt a kiállított alkotások megvásárlására is.
Sz.M.

lesz a József Attila
A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola elnyerte a „Boldog
Iskola” címet. A kitüntetésre az
intézmény két lelkes pedagógusa,
Vargáné Hari Krisztina és Váradiné Béres Beatrix 2019 júniusában
pályázott. A „Boldog Iskola” program fókuszában az áll, hogy hogyan
lehet a negatív gondolkodásmódon
változtatni, és a tanulásban optimista hozzáállást kialakítani a diákok
körében. A pozitív pszichológia
módszereire épülő programot az
ELTE tudományosan is igazolta.
A boldogságórákon a tanulók ezen
túl megismerik majd a boldogság
főbb összetevőit. Az inspiráló foglalkozások hatására várhatóan észreveszik az élet szépségeit, pozitív,
határozott énképpel rendelkező
iskolássá válnak majd a diákok. A
címátadó ünnepség
szeptember
18-án Budapesten, a Kongresszusi
Központban lesz.
KHSz.
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Tizenheten a Bihari Alkotótáborban

Egy régi hagyományt újjáélesztve sok
év után indította el újra a Nadányi
Zoltán Művelődési Ház a Bihari Alkotótábort 2018 augusztusában.

Ez a hagyomány pedig folytatódott ebben az
évben is, augusztus 5-e és 9-e között Potyók
Tamás Holló László-díjas festőművész irányításával 17-en vettek részt az egyhetes
képzőművészeti műhely foglalkozásain.
A bihari alkotóknak központként ezúttal is a
kultúrház kollektív műteremmé alakult színházterme szolgált. Az első két napon élmény
gyűjtésként jártak a berettyóújfalui katolikus
templomnál és a Csónakázó-tónál is, de élő
modellről is festhettek a táborozó alkotók. A
vázlatokból, rajzokból péntekre készültek el

a festmények, melyeket a közönségnek is bemutattak a közös tárlatukon, a Bihar Vármegye Képgalériában. Potyók Tamás festőművész szerint igazi közösség alakult a táborban,
többen már másodjára vettek részt az egyhetes
műhelymunkában. Valamennyi képen látható
az egyéniség, de egy egységes benyomásként is lehet tekinteni a produktumokra. A
kiállításmegnyitón elhangzott, ha lehetőség
lesz, jövőre is megrendezik a Bihari Alkotótábort. A képgaléria falain egy hétig láthatóak a
festmények.
K.Zs.

Táncokkal ismerkedtek a Bajnócások
A szokásokhoz híven ebben az évben is megrendezte egyhetes táborát a Bajnóca Néptánc Egyesület. A
július 15-e és 19-e között megtartott
néptánctáboron ezúttal 34 óvodás, alsós és felsős gyermek, valamint nyolc
ifjúsági csoportos fiatal vett részt.
A 2014 óta minden évben megrendezett egyhetes tábor során a gyerekek a következő évi
versenyek táncanyagát sajátítják el. – Lerakjuk
az alapokat, amire a decemberi műsorra koreo-

gráfiát készítünk. Az óvodások és alsó tagozatos apróságok somogyi táncokkal ismerkedtek
játékos formában, a Cserbóka felső tagozatos
fiatalok szilágysági táncokat tanultak Tövishátról, az ifjúsági csoport pedig buzai táncokkal gazdagodott. Emellett a nagyobbak csónakáztak, biciklivel elmentünk Váncsodra, ahol
a gyerkőcök flashmobot rögtönöztek, elvitték
és bemutatták a saját táncukat az ott élőknek.
Jártunk múzeumpedagógiai foglalkozáson,
moziban, illetve strandoltunk is – tudtuk meg
Turzó Renátától, a Bajnóca Néptánc Egyesület
elnökétől.
Sz.M.

43. Bihari Honismereti Tábor
Ismét bebizonyosodott: a Bihari Múzeum és
egyesülete, a Bihari Múzeum Baráti Köre hagyományos nyári programjának túl a negyedik
X-en is van létjogosultsága, hiszen a XXI. századi bihari diákok is érdeklődnek környezetük,
múltjuk iránt. Az idén július 21-27-e között
Körösszakál „főhadiszállással” megtartott tábornak a tavalyihoz hasonló nagy létszámú
lakója volt, közülük 19-en Nagyváradról és
környékéről érkeztek a határon túli Tanoda
Egyesület szervezésében.
2019-ben a fő témánk a Sárrét, illetve a víz
volt. A hat nap alatt a táborosokkal túráztunk
a Sebes-Körös partján, sétáltunk a folyó holtágánál Gyomaendrődön, szakmai vezetésen
vettünk részt a dévaványai Túzokvédelmi
Látogatóközpontban, a Berettyó-parton megtudtuk, milyen munkát végez a TIVIZIG. Néztünk dokumentumfilmet az utolsó pákászról
és a túzokokról, megismertük a Sárrét neves
néprajztudósának, Szűcs Sándornak életét, és
testközelből „tanulmányoztuk” Berettyóújfalu

gyógyvizét. Jártunk az Endrődi Tájházban, a
halászattal ismerkedtünk a Bárka Látogatóközpontban, a földművelés és állattenyésztés
egykori kézi eszközeivel, illetve gépesített
változatukkal a nagyrábéi Mezőgazdasági
Hagyományok Gyűjteményében. A diákok rácsodálkozhattak arra is, milyen ügyes Bigyó,
a segítő kutya, s a hét során két nyomkereső
játékban is kipróbálhatták szemfülességüket.
Kézműves foglalkozásokban sem volt hiány:
dobósárkány, öntött és mártott gyertyák sokasága, csuhé- és gyékényfigurák, ördöglakatok
készültek a szorgos kezek alatt, sőt, az analóg
fotózás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek a
gyerekek, a fénykép elkészítésétől az előhívásig saját maguk csináltak a táborozók mindent.
A tábor zárónapján az egész hetes élményeket foglaltuk össze, követve a kor szellemét:
digitális „tablókat” készítettünk, amelyeket a
diákokért érkező szülőkkel zsúfolásig megtelt
kultúrházteremben mutattunk be a táborzáró
ünnepség keretében.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy
az idei honismereti táborosok nyarának egy
hete ennyi élménnyel telhetett, név szerint:
Monok Sándor tanár úrnak (Körösszakál),
a dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont munkatársainak, Szonda
István múzeumvezetőnek (Gyomaendrőd),

Nemes-Lajsz Julianna igazgató asszonynak és
munkatársainak (Szűcs Sándor ÁMK, Biharnagybajom), Ványai Gusztáv gyűjteménytulajdonosnak és munkatársának, Bogya Pálnak
(Nagyrábé). Hálánkat fejezzük ki ezúton is
Bodnár Péternek, a berettyóújfalui TIVIZIG
munkatársának az előadásért, a debreceni
AURA Segítő Kutya Alapítványnak a bemutatóért, a Bihari Népművészeti Egyesület
tagjainak, Makleit Bélánénak és Oroszné Fekete Zsuzsának a kézműves foglalkozásokért,
Vezendiné Borbély Margit könyvtárosnak az
izgalmas nyomkereső játékért.
A 43. Bihari Honismereti Tábort pályázati
úton a Nemzeti Kulturális Alap, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Berettyóújfalu
Város Önkormányzata támogatta. Köszönjük
Körösszakál Község Önkormányzatának, hogy
a tábor főbb helyszíneit rendelkezésünkre bocsátotta.
Végül, de nemutolsósorban ezúton is köszönetet mondok felnőtt segítőimnek az egész heti
fárad(hatatlan)ságukért: a társszervezőnk, a
nagyváradi Tanoda Egyesülettől Kecse Gabriellának, Kecse Attilának és Oláh Andreának,
továbbá Takács Évának, Kondor Beátának és
Sain Máténak.
A táborozók nevében:
Dr. Krajczárné Sándor Mária táborvezető
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Jubileumi Gyermek Alkotótábor
A Bihari Népművészeti Egyesület
1993. évi megalakulásakor célként
fogalmazta meg a bihari térség népi
kultúrájának, kézműves hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek megőrzését, továbbéltetését.
Ebben kiemelt jelentősége van a
gyermekek számára szervezett programoknak, így a minden év július
első hetében zajló Gyermek Alkotótábornak.
A tábor 25 éves történetében közel 1000 gyermeket fogadtunk, számtalan kismesterséget és
kézműves technikát próbáltunk ki. Egyesületünk tagjai 22 féle mesterséget képviselnek,
így mindig gazdag és sokszínű programot kínálhatunk a táborozóknak. Állandó tevékeny-

ségeinken kívül – szövés, fazekasság, tűzzománc ékszerkészítés, gyöngyfűzés, nemezelés,
mézeskalácssütés és díszítés, gyertyamártás
– olyan különlegességeket is kipróbálhattak,
mint a seprűkészítés, papírmerítés, kötélverés,
kosárfonás, ördöglakat készítés, kürtőskalácssütés, kovácsolás.
Kirándulásainkon jártunk kalapos, gyertyaöntő,
szövő és kosárfonó műhelyben, hogy eredeti
környezetben láthassuk, hogyan dolgoznak a
mesterek, mi minden szükséges ahhoz, hogy
egy kézműves remek elkészüljön. Bejártuk környékünk múzeumait, tájházait, meglátogattunk
helytörténeti és néprajzi gyűjteményeket, régészeti emlékeket.
Sok-sok különleges helyre jutottunk el, sétáltunk a Hencidai Csere-erdőben, túráztunk a
Bihari-síkon, akadályversenyt rendeztünk a

Táborban festették meg saját ikonjaikat
Harmadjára szerveztek a berettyóújfalui római katolikus plébánián
ikonfestő tábort. Az idei alkalom
igazán családias hangulatú volt, hiszen a mostani eseményhez sok gyermek is csatlakozott.

rültek fel az ikon táblákra a színek és a fényezés. Valamennyi ikonfestő péntekre elkészült
munkájával, ezen a napon fixálták a műveket
és megszentelték azokat. A tábor ötletgazdája
Györgyfiné Kulcsár Zita. A harmadik éve nagy
sikerű táborban azóta sok szakrális festmény
született, gyakorlott ikonfestők közreműködéVolt, aki élete első ikonját készítette el a hét sével. A festményeket a hét végén természetevégére. Minden résztvevő egy alkotást munsen mindenki hazavihette otthonába. KHSz.
kált ki, a tábori élmények pedig a közösség
erősítését szolgálták. Az ikonfestés egy keresztény lelkiségről szól, amely egy spirituális
tevékenység. Az elkészült kép a vallásos ember és Isten kapcsolatát segíti. Minden esetben imádságos lelkülettel szükséges készíteni,
ezért minden nap imával indult. E tevékenység
egy hitigazság kimunkálásáról szól. Egy ikon
több lépésben, napokon át készül. Az idei táborban Mária, Jézus és a szentek ábrázolása
volt a téma. Az ikon alapozása egy csiszolt
fa táblán kezdődik, majd a kiválasztott mintát
felkarcolják és felkerül az alapfestés. Az ikonfestő tábor minden napjának saját tematikája
volt. Az alapozó festések után rétegekben ke-

A fúvószenekar nyári élményei
A június 22-i Múzeumok Éjszakája után rövid
szünetet tartottunk, ami nem tartott sokáig. Július közepétől kezdtünk el újra próbálni, mert
a II. Felsőtárkányi Fúvószenekari Fesztiválon
vettünk részt július 20-án. A találkozón 6 zenekar vett részt egy szabadtéri színpadon, ami
egy festői környezetben volt felállítva. Nagyon
jól éreztük magunkat és a vendéglátásra sem
lehetett panaszunk.

Az újabb otthoni próbákat követve, július 30án indultunk Görögországba, Kavalába. Két éjszakát töltöttünk ebben a gyönyörű tengerparti
városban. A városnézésen kívül a strandolás
kapott főszerepet, amit különösen fontosnak
tartottam, mert többen nem látták még személyesen a tengert. A kavalai pihenésünk után, két
koncertet adtunk Rodolivos és Proti falvakban.
A közel másfél órás koncertünk előtt, közben
és utána is megtapasztalhattuk az ottaniak vendégszeretetét. A helyi zenekar eljátszott egy
számot a mi tiszteletünkre és a zenekar minden
tagja kapott ajándékot. A vacsorával meggyült a bajunk, mert nem tudtunk annyit enni,
amennyit kaptunk, pedig mindent megpróbáltunk. Ezúton is szeretném megköszönni Kőrösi Erzsikének a meghívást és, hogy mindenben

nagyhegyesi Kráter-tó körül, felfedeztük a 300
éves Hortobágyi Csárda pincéjét, megmásztuk
a debreceni Nagytemplom tornyát, a karcagi
szélmalom szintjeit.
Kívánom magunknak – a következő évek, évtizedek táborozóinak, gyerekeknek és felnőtteknek –, hogy sok hasonló, felejthetetlen élményben legyen részünk.
dr. Halászné Nagy Andrea táborvezető

Röviden
Kerékpártúra Bakonszegre, egész napos kirándulás Nagyrábén, Füzesgyarmaton, paintball
csata, bobozás, zöldség- és gyümölcsbáb készítés, slambucfőzés, népi játékok, Szász tanya
látogatás, kenyérlángos, városnézés a „kis piros” vonattal, hulladékgazdálkodási ismeretek,
új barátok. Röviden ilyen címszakban lehetne
összefoglalni azt az egyhetes tartalmas Erzsébet-tábort, melyet idén is megszerveztek Berettyószentmártonban, a Csiga-Házban.

Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre július 10-e és 12-e között a Csiga-Ház
Szociális Szolgáltató Intézmény által szervezett
Levendula Napok Berettyószentmártonban.

számíthattunk rá az ott töltött idő alatt.
Hazaérkezésünk után pár nappal indultunk
Balatonfenyvesre, ahol már másodjára vettünk
részt a „Band Camp” elnevezésű fúvószenekari táborban. Közel 100 fővel készültünk a tábor
utolsó estéjén megrendezett koncertre. A délelőtti szólampróbák után, minden este közösen
is próbáltunk, ami igen nagy kihívás a karnagyoknak és a hangszereseknek is egyaránt. Nagyon nehéz egy ekkora zenekart kontrollálni.
Mindezek ellenére egy színvonalas koncertet
adtunk a balatonfenyvesi pavilonnál. A koncert színvonalát és a zenekari tagok örömét
növelte, hogy a „Hősök”-kel együtt előadtunk
három számot.
Élménydús nyarunk volt és jól éreztük magunkat. Köszönöm minden zenekari tagnak az aktív részvételt!
Hegedűs Imre
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Vakációs Bibliahét gyerekeknek és ifjaknak

Isten kegyelméből öt napsütéses délelőttöt tett hasznossá, kellemessé,
szeretettel teljessé a hét témája: „Tetőtől talpig” július második hetében.
Áhítat, éneklés után a Biblia öt Igehelyével találkoztak a gyerekek. Az Igeversek az emberi
szem, száj, fül, kéz és láb szerepéről szóltak.
Megérezhették az igazságot, azt, hogy embernek lenni felelősség! Szemünkkel látjuk a világ

dolgait, de hitünknek mélyebbre kell hatolni. Fülünk érzékeli a világ hangjait, és hallás
segítségével fogadjuk be Isten üzenetét arról,
hogy szeret bennünket. Szánkon át közöljük
gondolatainkat és érzéseinket, és Pál Apostol
munkálkodásából tudjuk, hogy ez a képesség,
ez a testrészünk mennyire fontos és felelősségérzetet kívánó feladatot lát el. Kezeink léte az
emberré válás ajándéka, formál, épít, adakozásban és segítségnyújtásban eszközünk ez a
testrész. A Bibliában szereplő Tábita, a vallásos asszony, aki szépen varrt, és az elkészített
ruhadarabokkal megajándékozta környezetét.
Lábaink a testünk alsó részén szolgálnak. Erről a testrészről a hét témájában Jézus utolsó
vacsorán végzett szolgálatára kell gondolnunk,
megmosta tanítványai lábát, Ő az Isten Fia, a
mi Urunk. Nagy lecke ez: az igazi Úr ismeri és
gyakorolja a szolgálat alázatát.

A szívünkbe oltott komoly gondolatok után
szabadtéri örömök következtek. Kedves rendőrök, akik szolgálnak és védnek, nagyon szeretnek élményekkel is szolgálni. Kutyákat,
lovakat hoztak el a gyerekeknek, bemutatták,
hogy mit tudnak. Egy rendőr néni pedig komolyan, de szórakoztatóan intett a helyes közlekedésre, az egymást is óvó felelősségérzetre.
Volt még ugrálóvár, városnéző utazás a piros
vonattal és múzeumlátogatás Nagyrábén.
Az utolsó napon Templomunkban adtunk hálát
Isten óvó kegyelméért, és a gyerekek számot
adtak a kapott élményekről. Sok gyermek és
fiatal gazdagodott a héten gondolattal és szeretettel. Lelkészek, pedagógusok, több szolgálatkész gyülekezeti tag élhette meg Krisztus
parancsát: szerettük az Istent és egymást.
Áldáskívánással: a Berettyóújfalui Református
Egyházközség

A Berettyóújfalui Senior Tánccsoport sikere Gyulán
Gyulán 2019. július 6-án immár
XI. alkalommal rendezték meg az
Országos Senior Táncfesztivált.
Ide az ország különböző pontjaiból közel 350 fellépő érkezett
egyénileg vagy csoportban. Az érdeklődők láthattak néptáncot, szalontáncot, örömtáncot és hastáncot
is. Hajdú-Bihar megyét öt csoport képviselte. A berettyóújfalui
Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Senior Tánccsoportján kívül jelen
volt még Bakonszeg, Kaba, Sáránd
és Mikepércs település csoportja is.
A produkciókat jeles szakmai zsűri
értékelte. Csoportunk ebben az évben keringőt és boszorkánytáncot
mutatott be. Mindkét műsorszám
sikeréhez nagyban hozzájárult művészeti vezetőnk, Karácsony Imréné Hegedűs
Ilona,
aki
idejét és erejét nem kímélve immár
9. éve tanítja
csoportunkat, és sze-

mélyesen is részt vesz fellépéseinken. Gyönyörű keringő ruhánkat
sokan megdicsérték, boszorkány
jelmezeinkhez, díszletünkhöz is
számosan gratuláltak. Ezen a versenyen az egész éves fáradtságos,
kitartó munkánk eredménye mutatkozott meg. Az előző évi ezüst
minősítés után idén ARANY minősítéssel zárt a csoport. Szólótáncban Daróczi Istvánné (Marika)
képviselt bennünket. Ő saját koreográfiával készült. Fátyoltáncára
EZÜST minősítést kapott.
A versennyel nem ért véget a
munkánk. Csoportunk részt vesz
a környéken megrendezett kulturális találkozókon, falunapokon,
rendezvényeken. Táncunkkal már
meghódítottuk Nagyváradon a
Szigligeti Színház csodálatos színpadát is.
Minden támogatónknak, köztük
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának köszönjük utazási költségeink támogatását.
Nagyné Kapás Júlia
csoportvezető

A Berettyóújfalui Református Egyházközség gyülekezeti kirándulást
szervezett július 6-án. Úticéluk a Siroki vár, Recsk, Mátraháza és a Kékestető volt.

Fotó: Gombos Ferenc

A Szentlélek ajándékaként Pünkösd vasárnap előtti szombaton
több mint 40 kedves, szép fiatal tett fogadalmat református hitük gyakorlására, megerősítve azt az ígéretet, amelyet szüleik a
keresztelőn tettek, azaz konfirmáltak.

Tízféle mesterséggel
ismerkedtek az alkotótáborban
lődők, akik meg akarták ismerni a kézműves segítségével – minden táborozó a poháralátét, il-

Ebben az évben már huszonegyedik alkalommal rendezték meg az Országos
Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábort. A résztvevők július 22-e és 27-e
között tízféle mesterséggel ismerkedtek, a programoknak ezúttal is a Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóháza
szolgált helyszínül.

A táborban közel 30 fő vett részt, az idén Budapestről, Dunakesziről, Rádról, Debrecenből,
Püspökladányból, Komádiból, Bakonszegről,
Biharkeresztesről, Ártándról, Furtáról és helyből, Berettyóújfaluból érkeztek – zömmel – pedagógusok, óvónők, illetve nyugdíjas érdek-

fogásokat. Az egyhetes alkalom programjairól
Kállai Irén táborvezetőt kérdeztük. – A hagyományos csuhé-, szalma- és gyékényfonás mellett szövésben, seprűkötésben, tűzzománc készítésben, nemezelésben, kosárfonásban, valamint
bőrművességben próbálhatták ki magukat a
résztvevők, a foglalkozásokat a Bihari Népművészeti Egyesület népi iparművész alkotói, mesterei tartották. Emellett városnézés, látogatás a
Bodorka NépmesePontban és a gyógyfürdőben,
továbbá egész napos kirándulás szerepelt a
szakmai programok között. A tanulmányút kiemelt témája a szűrrátét készítés és a fazekasság, agyagművesség volt. Derecskén – Porkoláb
Ferenc szűr- és Sárközi Béláné szűrrátét készítő

letve a könyvjelző metszését ki is próbálhatta. A
BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája mellett Fazekas István fazekas műhelyébe és kiállítótermébe látogattunk el, ahol lehetőség nyílt agyagozásra is. A Hajdúszoboszlói
Fazekasházban – a tárlat megtekintése mellett
– téglát készítettünk, majd megismerkedtünk
két templommal és a település történetével. A
hét zárásaként kosárnyi alkotással a karjukon
búcsúztak egymástól a résztvevők.
A 21. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves
Alkotótábor a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiumának támogatásával valósult
meg.
Sz.M.

ÍGY TELT A NYÁR
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Negyedik Partiumi Szabadegyetem
Idén már negyedik alkalommal szervezték meg a Partiumi Szabadegyetemet július 22-e és 27-e között, melynek ezúttal is a Hotel Angéla szolgált
helyszínül.
Az egyhetes program a bihari-partiumi „határtalanított” régió művelődéstörténetével, jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával foglalkozik, s mind elhelyezésében, mind
lebonyolításában a mezsgyék fölötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul. Minden évnek
van egy fő témája, az idei a Partium irodalma,
nyelve és néprajza volt. Közel harmincan vettek részt a szabadegyetemen, érkeztek tanulók a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemről (PKE), a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemről (ELTE), de akadtak
berettyóújfalui érdeklődők is. Az interaktív

prezentációkat részben a PKE tanárai tartották, de az ELTE-ről, az Országos Széchényi
Könyvtárból, valamint a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemről is jöttek
előadók. Mellettük – újdonságként – sok hallgató is előadott. – Fontosnak tartottam, hogy
ne csak oktatók beszéljenek, hanem a legtehetségesebb tanítványaik is – mondta Balázs
Géza egyetemi tanár, aki szerint az egyhetes
program lényege, hogy diákjaik szorosabb
kapcsolatba kerüljenek a praxissal, a valósággal és a gyakorlattal.
A július 22-i megnyitón Kolozsvári István, a
Berettyó Kulturális Központ igazgatóhelyettese Berettyóújfalu 1920 utáni sajátságos,
bihari helyzetéről, majd az 1990 óta zajló új,
Váraddal és Bihar megyével folytatott együttműködésekről szólt. Balázs Géza Nagyvárad
nyelvéről, János Szabolcs Várad irodalmi

topográfiájáról beszélt. A számos előadás
mellett tanulmányi kirándulás a Hegyközre és Biharugrára, termálfürdőzés, séta a
Csonkatoronyhoz, filmvetítés, illetve különböző vetélkedők vártak a résztvevőkre.
A Partiumi Szabadegyetem a Magyar Nyelv
és Kultúra Nemzetközi Társasága, valamint
az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezésében, a Partiumi Keresztény Egyetem, a
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és az
Inter Nonprofit Kft. társrendezésében valósult
meg.
Sz.M.

Népmesetáborok a Bodorkában
A tavalyi évhez hasonlóan ezen a nyáron is népmesetáborokkal vártuk a kisiskolás gyerekeket
a Bodorka NépmesePontban. A július 15-től
július 26-ig tartó időszakban két tábor került
megrendezésre 20-20 gyermek részvételével.
A gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő,
napközis jellegű táborok reggel 8-tól 16 óráig
tartalmas foglalkozásokat, élményszerző programokat nyújtottak a résztvevőknek. A napi
négy órában megvalósuló szakmai foglalkozások olyan készségek, képességek fejlesztésére
szolgált, mint a hagyományos magyar népmese,
a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés megismerése. A tábor célja volt továbbá
a népköltészetben megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése, melyeket a feldolgozott
népmesék által valósítottunk meg. „Magtól a
kenyérig” – ez volt az idei táboraink mottója. A
kicsi dió című népmeséből kiragadtuk a kenyér

monológját, amelyben elmondja, hogy mi minden történik a búzával, amíg a konyhaasztalra
kerül kenyér formájában. „Meseösvényre” –
rendhagyó kiállításra a Bodorkán belül – vittük
a gyerekeket, ahol régi fotókat nézegetve képről
képre, magvak és használati tárgyak vizsgálata
közben sok ismeretet és tapasztalatot szerezhettek a búza elvetésétől, az aratáson és cséplésen
át a liszt feldolgozásáig. Maguk készíthettek
só-liszt gyurmát, de nemcsak játéksüteményeket formázhattak, hanem igazi mézeskalácsot
is díszíthettek, süthettek. Heti egy alkalommal
kirándulni vittük a gyerekeket Pocsajba, ahol tevékenyen részt vehettek a kemencében sült házi
kenyér elkészítésében.
A tábor egyik fő szakmai tevékenysége a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése
volt. Ezt a célt az élőszavas mesemondások tették elérhetővé. A mesei élmények pedig tovább

megismerkedtünk a fecskepelenkával,
25 éves az Olvasótábor között
a műfészek alkalmazásának jelentőségével. A
A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 1994 óta szervez olvasótábort. Ebben
az évben első alkalommal két korcsoportban
tölthettek el a gyerekek egy-egy feledhetetlen
hetet az olvasótáborban. Az 1-3. osztályosokkal
Lázár Ervin: Öregapó madarai című kötetét olvastuk el, melyet minden gyerek hazavihetett a
tábor végén. Az olvasás mellett számos program
várta a 19 táborlakót. Lovranits Júlia mesemondó a Tündérszárnyon, madárszárnyon című interaktív foglalkozásán kézjelekkel keltek életre
a madarak és más állatok. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület munkatársa,
Veszelinov Ottó arról beszélgetett a gyerekekkel, mit tehetünk a saját otthonunk környékén
a madarak, különösen a fecskék érdekében. A
vetítéssel egybekötött foglalkozáson többek

Bihari Múzeumban a Sárréten élt madarak és
emberek életmódját, a folyószabályozás jelentőségét, rájuk gyakorolt hatását figyelhettük meg.
A Berettyóújfalu Praxisközösség munkatársai a
szelektív hulladékgyűjtés, az egészséges táplálkozás, valamint a helyes fogápolás jelentőségét
fogalmazták meg a gyerekekkel, és gyakorlati
feladatokkal illusztrálták azokat. A kézműves
foglalkozásokon közös alkotásként egy páva is
született festékbe mártott kézlenyomattal. Hortobágyon, a Hortobágy-halastavi Kisvasúton, a
Szíktipró nevű mozdony húzta vonaton a Kondás-tóig utaztunk el. Útközben megcsodáltuk
a dagonyázó bivalyokat, s a levegőben suhanó
gémeket, más madarakat. A Hortobágyi Madárparkban, a Madárkórház Alapítvány székhelyén
nemcsak a gyógyuló madarakat szemlélhettük
meg, hanem egy sérült gólya törött szárnyának
műtétjébe is bepillanthattunk.
A 4-5. osztályosok Csukás István Nyár a szigeten című könyvéből olvastak. A tábor végén
mind a 14 gyerek hazavihette a kötetet. Ezen a
héten is számos program nyújtott ismeretekben
és élményekben gazdag kikapcsolódást. Megyesi Ibolya interaktív előadásán a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, valamint a Hortobágyi Nemzeti
Park állat- és növényvilágát csodálhattuk meg,

élhettek az alkotómunkákban, a rajzokban és az
utolsó tábori napon eljátszott mesedramatizálásban. A résztvevők számára napi háromszori
étkezést biztosítottunk.
Szakmai munkánkat és az általános teendőinket
minden nap önkéntesek, valamint diákmunkások segítették.
Rácz Anikó NépmesePont vezető
majd elkészült a tájegység egyik jellemző állata,
a cigája birka. A Bihari Múzeumban megtartott
múzeumpedagógiai foglalkozás témája a Sárrét vízi világa volt. Egy délelőtt a Népligetben
olvastunk, ahol feltérképeztük a szigetet. Ellátogattunk a TIVIZIG Berettyóújfalui Szakaszmérnökség telephelyére, ahol Vécsei Tibor szakaszmérnök vetítéssel egybekötve mutatta be az
ott folyó felelősségteljes és sokoldalú munkát,
kiemelve a gátőr munkáját, majd elsétáltunk a
vasúti hídig, meglátogattuk az erdő legöregebb
fáját, visszafele pedig a zsilip szerepét ismertük meg. Szarvason, a Csodaösvény kalandtúra 14 állomásán azon munkálkodtunk, hogy az
Erdő tündérét kiszabadítsuk, megmentsük az
Arborétumot. Pepi gróf varázstanyája elbűvölt
mindenkit interaktív, sok érdekességet, játékot
felsorakoztatva. Jártunk a Mini Magyarország
makettparkban is. Köszönet és dicséret illeti
Vezendiné Borbély Margit kolléganőt alapos,
gondoskodó munkájáért, valamint az előkészítésben és a megvalósításban résztvevő munkatársakat (Aszalós Márta, Müllerné Schmidt
Andrea, Szatmáriné Erdei Éva, Bereczki Imre,
Lackó Dénes).
Mindkét tábor a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
támogatásával valósult meg.
Lackó Györgyné
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Berettyó Kártya ügyfélszolgálat és Tourinform iroda hírek
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ŐSZI VÁROSI NAGYTAKARÍTÁS
Veszélyes hulladékok begyűjtése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata veszélyeshulladék-gyűjtést
szervez 2019. szeptember 28-án (szombat) 8-12 óráig
a Herpály-Team Kft. udvarán (Berettyóújfalu, József A. u. 35.).
Lakossági mennyiségben leadhatóak az alábbi hulladékok:
- személygépjármű- és kerékpár-gumiabroncsok,
- akkumulátor – telefon-akkumulátor –, szárazelem,
- elektronikai hulladék (pl.: háztartási gépek, számítógépek),
- képcsöves hulladék (pl.: TV, monitor), fénycső,
- festékmaradékok, irodai berendezések patronjai,
- fáradt olaj – hígító maradék –, étolaj és zsír,
- szórófejes hajtógázás palack,
- ismeretlen vegyszermaradék, növényvédőszer-maradék,
- gyógyszerhulladék.

A hulladékok leadása DÍJTALAN!
Kérjük a lakosságot, hogy az olaj-, zsír- és hígító-, valamint festékmaradékokat zárt, lehetőleg műanyag vagy fém edényzetben adják le.
További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: 54/505-418.
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(Népszabadság, 1959. augusztus 18. 8 oldal)
/Képünkön: Képünkön: Mezei András (balról) és tanítványa,
Tóth András. További képek: www.berettyoujfalu.topoteka.hu
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Címünk: 4100 Berettyóújfalu,
Szent István tér 11. (Rendezvényház)
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mégis meghatódva tűri, hogy sógora tűzze
fel mellére a jelvényt. S annak közösen
örülnek, hogy egy napon érte mindkettőjüket a kitüntetés. A tanítvány nem maradt el mesterétől, érdemes volt foglalkoznia vele. Jogosan büszkék arra, hogy
munkáikban együtt ismerték el a díszítőművészet ma is élő, nemes hagyományait.
[Baranyai Ilona]

Hétfő, kedd, szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 10:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Szeptember 7-én és 21-én (szombat):
8:00-14:00
Vasárnap: zárva

or
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vígkedélyű, élénk, kékszemű ember. Mindig kész – erről beszél hamiskás tekintete is – a mókára, tréfára. Úgy ismerték
őt, mint a szűrrátét-minták hagyományos
elemeinek ügyeskezű továbbfejlesztőjét.
Amit tizenhárom éves korától mesterétől
ötévi inasidő alatt megtanult és ellesett, s Nagyszalontán, Nagyváradon és
Kolozsvárott mint segéd gazdagított, az
első világháború viharai után otthon,
Berettyóújfaluban mesterként használta fel munkájában. Az utóbbi években a
Népművészek Szövetkezetében hasznosítja
munkás életének gazdag tapasztalatait, s
ajándékozza meg e nemes díszítőművészet
kedvelőit falvédőkkel, díszpárnákkal,
alátétekkel. Ügyes kezének alkotásait
szinte az egész világon ismerik, ahová
csak eljutnak a magyar népművészet alkotásai. Brüsszelben, a Világkiállításon
is ott sorakoztak munkái a népművészetet
ismertető munkái között.
Vele együtt kapta meg a Népművészet Mestere címet egykori tanítványa, Tóth Lajos. Mezei bácsi tréfálkozva, s kicsit

A Tourinform iroda és a Berettyó Kártya
ügyfélszolgálat nyitva tartása:
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A népművészet új mesterei

Hétfőn délelőtt [1959. augusztus 17én] a parlament Munkácsy-termében Aczél
György, a művelődési miniszter első helyettese, Nagy Józsefné könnyűipari miniszter jelenlétében nyújtotta át ünnepélyes keretek között hét művésznek a
Népművészet Mestere kitüntető jelvényt.
A kitüntettek: Ámi Lajos szamosszegi
népmesemondó, Horváth Mária hővei hímző népi iparművész, Kató Istvánné mezőkövesdi hímző, Mezei András berettyóújfalui népi szűrkészítő, Nagy Istvánné
szanyi népénekes, Rusói István kályhatervező népművész és Tóth Lajos budapesti szűrszabó.
(…)
Most lett a népművészet mestere két
szűrszabó, a mester és tanítványa: Mezei András és Tóth Lajos Berettyóújfaluból, illetve Budapestről. Mezei András

kat, bortartót. Legújabb termékeink, a Beret�tyóújfalu bögrék, egy helyi vállalkozás által
kifejlesztett új, különleges fűszernövény alapú
mézek szintén kedvezményesen vásárolhatók
meg. Bővebben a méhtermékekről a Tourinform iroda Facebook oldalán olvashatnak
Szeptember 14-én megtalálhat minket a
berettyószentmártoni Morotva Ligetben, a
Tájak-Házak-Ízek Fesztiválon, valamint szeptember 28-án a VIII. Mézes Napon, a Nadányi
Zoltán Művelődési Házban.
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Azt írja az újság…

Nedeczky Laura voltak. Külön elismerésben
részesült Nagy Csaba, aki egyedül 46 db kártyát adott ki. A diákok mostani segítségével
összesen már 5354 kártya talált gazdára.
A Berettyó Kártya használatával kedvezményesen vásárolhatnak az elfogadóhelyeken, emellett az ország számos pontján igénybe vehető.
Az elfogadóhelyek listáját és minden további
fontos információt a www.berettyokartya.
hu honlapon olvashatnak. Érdemes követni
Facebook oldalunkat (https://www.facebook.
com/Berettyó-Kártya) is, ahol minden újdonságról értesülhetnek.
Kártyát minden 18. életévét betöltött, állandó
berettyóújfalui lakcímmel rendelkező személy
ingyenesen igényelhet ügyfélszolgálatunkon!
A megújult arculatú Tourinform iroda termékeinél is igénybe vehető a Berettyó Kártya.
Kedvezményes áron vásárolhatják meg egyéb
termékeink mellett a Berettyóújfalu nyakpasst,
kulcstartót, hűtőmágnest, tarisznyát, térképet
és papírfonással készült fényképes dobozo-
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Újra diákmunkások segítették a Berettyó Kártyák kiosztását a nyári hónapokban. Július és
augusztus hónapban napi négy órában keresték fel a legújabb kártyatulajdonosokat a helyi
diákok, segítve a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat munkáját. Közreműködésükkel összesen
392 kártya talált gazdára. 129 kiadott kártyával
a legeredményesebb páros Muraközi Lili és

re

Kedvenc képünk szeptemberben
Kép címe: Tóparti naplemente (berettyóújfalui horgásztó)
Készítette: Megyesi Éva Dorina
Várjuk az Ön fotóját is új rovatunkba a biharihirlap@gmail.com e-mailre,
a kép címének és a készítés helyszínének megjelölésével.
A hónap kedvenc fotójának készítője egy kétszemélyes tiszteletjegyet kap
a Makk Kálmán Moziba.
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IPSC versenyen emlékeztek volt
klubtagjukra
IPSC megmérettetést évek óta rendeznek városunkban, azonban emlékversenyként második alkalommal
szervezett ilyen jellegű erőpróbát a
Bihari Lövészklub és a Puskás Lövész
Egyesület, így gondolva vissza a sokak
által ismert Nagy Imre „Billre”.
A nemzetközivé nőtt találkozóra közel ötvenen
neveztek, Egerből, Miskolcról, Budapestről,
Zalaegerszegről, Békéscsabáról, Szegedről, de
Szlovákiából és Angliából is érkeztek versenyzők a berettyóújfalui lőtérre július 28-án. – Az
IPSC vagy szituációs lövészeten a célok el vannak rejtve, dinamikus mozgásokat kell végrehajtani közben. A gyorsaságot és a pontosságot

ötvözi ez a sportág. Bill gondolatai és pályatervezései alapján készítettük el a terepet, ami
több részből állt. Ezek igen bonyolultak voltak,
mind szellemileg, mind testileg megmozgatták
a résztvevőket. Két fegyvernemben, pisztollyal
és pisztoly kaliberű puskával lehetett lőni négy
– Classic, Open, Standard, Production – divízióban. A pontozásnál elkezdtünk egy új értékelési módot. Most már – a helyszínen – tableten
jegyzik az értékeket. Minden pályán van egy
ilyen eszköz, valamint van egy mester tablet,
amely letölti, és szinte azonnal elkészíti az eredményjegyzéket – ismertette a verseny részleteit
Hegedűs Péter, a Bihari Lövészklub elnöke.
Nagy Imre „Bill” a berettyóújfalui klubnál az
IPSC szakágvezetője volt hosszú évekig. Min-

den évben ő tervezte meg ezeket a megmérettetéseket. Hazai és nemzetközi találkozókon is
bírózott. Vicces beszólásaival mindig megadta
a hangulatot, viszont nagyon szigorúan, ahogy
kell, úgy értékelte a lövészeket.
A második Big Bill emlékversenyen divíziónként és kategóriánként az első, második és
harmadik helyezettek érmet, valamint oklevelet
kaptak. A jó hangulatú napot ezúttal is finom
ebéd zárta.
Sz.M.

Lövészverseny tizenkilencedjére
A Szent István napi rendezvénysorozathoz kapcsolódva tizenkilencedik alkalommal rendezték
meg a Bihari Lövészversenyt a berettyóújfalui
lőtéren. A versenyen a legkisebb korosztálytól
a legnagyobbakig bárki kipróbálhatta magát az
egyéni számokban. A lövészsport kedvelői kiskaliberű puskával, kiskaliberű pisztollyal, az
általános és középiskolások pedig légfegyveres
versenyszámokban mérhették össze tudásukat.
A versenyen a megye összes lövészegyesületének versenyzői, valamint több általános és
középiskola diákjai is részt vettek. Ezen a szép
napsütéses családias napon nagyon jó eredmények születtek. A Debreceni Lövészsuli SE

jóvoltából lehetőség volt a hibrid lézeres fegyverek kipróbálása. A rendezvény fő támogatója
Berettyóújfalu város Önkormányzata volt. A
legjobban szereplő versenyzőket a szervezők
éremmel és kupával díjazták. A verseny fő támogatója, Berettyóújfalu Város Önkormányzata által felajánlott, az abszolút győztesnek
járó kupát ebben az évben Kígyósi Imre, a
Debreceni Lövészsuli SE tagja vehette át. Az
eredményhirdetést követően a versenyzők és
hozzátartozóik Papp Péterné Emike néni és
Papp Antal jóvoltából finom ebéddel zárták ezt
a kellemesen eltöltött napot.

Berettyóújfalui Cápák úszósikerei
A Berettyó Cápák SE versenyzői nagyszerű sikereket értek el. A közelmúltban három úszóversenyen is részt vettek.
A Szentesen megrendezésre került nemzetközi
szenior és családi úszóversenyen több érmes
hely és remek helyezések születtek. Nagy Fanni, csapatunk legfiatalabb versenyzője (a 18-25
közötti versenyzők) 3 aranyérmet szerzett. A
férfi vegyes váltóval Vigh András, Molnár István, Csörsz Gergely és Mészáros András bronzérmet szerzett nagy csatában. Vigh András városunk régi úszója, 10 év után újra medencébe
ugrott, remek úszással háromszor is éppenhogy
pár másodperccel lemaradt a dobogóról. Mészáros András és Molnár István, csapatunk veterán
tagjai szép helyezéseket értek el korosztályukban és a váltóban, ahol egyéni csúcsokat úsztak. Csörszné Török Anita ezüstérmet szerzett.
Csörsz Gergely 7 egyéni számban indult, ebből
hatban érmet szerzett, egy ezüstöt és 5 bronzot.
A családok közötti versenyben a Csörsz család
apraja és nagyja két versenyszámban mérettette
meg magát, egy második és egy harmadik helyet szerezve.
A júniusban megrendezett csongrádi szenior
és családi úszóversenyen Veres Gyöngyi, élete

első versenyén, ami igazán izgalmasra sikerült,
remekül teljesített, egy arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet szerzett. Csörszné Török Anita 100
m mellúszásban első lett. Vigh András 4 egyéni
számban indult, három arany- és egy ezüstérmet gyűjtött be. Csörsz Gergely 5 számban végzett az első helyen, és egyben második lett. A
családok között megrendezett versenyszámban
a Csörsz család felállt a dobogó felső fokára.
A Tótkomlóson megrendezett XIV. Nemzet-

közi Szenior Úszóverseny sem múlt el sikerek
nélkül. Vegyes váltóban 4. helyezést ért el a
Csörsz Gergely, Vad Péter, Mészáros András és
Molnár István összeállítású váltó. Tímár Krisztina, Lili és Sári családi váltóban 5., Csörsz
Gergely, Balázs és Ági 6-ok lettek 12 csapat
közül. Mészáros András, Vad Péter és Molnár
István egyéni számokban szép eredményeket
értek el, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Tímár Krisztina 4 ezüst- és egy bronzéremmel lett
gazdagabb. Csörsz Gergelynek szintén 4 ezüst
és egy bronzérem került nyakába.
Úszóegyesületünknek, a Berettyó Cápák SEnek jelenleg 14 tagja van. Csapatunkban vannak lelkes amatőrök és úszómúlttal rendelkező
versenyzők is. Bizonyítva ezzel, hogy mindenki megtalálhatja az örömét és a célokat ebben
a szép sportban. Ami a legfontosabb, sohasem
késő elkezdeni! 25 éves kortól lehet indulni a
szenior versenyeken különböző korcsoportokban, de rendeznek olyan versenyeket is, ahol
már 18 éves kortól lehet versenyezni, illetve
családi versenyek is vannak. Aki szeretne csatlakozni, azt szertettel várjuk!
Berettyó Cápák SE
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Csordás Rebeka lett a liget legszebbje
Augusztus talán legmelegebb vasárnapján
újra megrendezték a Liget Szépe versenyt a
berettyóújfalui strandon, bár a hőség itt talán
elviselhető volt. Délelőtt a legkisebbeket Gyuri Bohóc és a Vidám Manók Együttes szórakoztatta. Délben sörtartó versenyen az erősebbek próbálhatták ki magukat. A nyári meleget

a debreceni Amira Art Studio hastáncosai fokozták tovább, táncukkal elvarázsolták a közönséget. A délutánt Rostás Szabika indította.
A mulatós buli után már a legszebbeké volt
a főszerep a színpadon. Három fordulóban,
utcai viseletben, fürdőruhában és alkalmi öltözetben mutatkoztak be a Liget Szépe döntős
lányai a zsűrinek és a többezres közönségnek.
Közben Liszter Sándor -mint minden Liget
Szépe rendezvényen- énekelt a színpadon. A
döntő nagy pillanatai előtt a strandolók aqua
zumbázhattak is Szurmai Tamással. A héttagú zsűri döntése alapján a korona idén a 22
éves nyíracsádi fogász asszisztens, Csordás
Rebeka fejére került fel. Első udvarhölgye
Puskás Orsolya, második udvarhölgye pedig
Rácz Renáta Tünde lett. A közönség elismerő
díját idén Nagy Veronika kapta. A Liget Szépe idén is zenei előadóval zárult, ezúttal Peter
Sramek énekelt a nagyérdeműnek.
KHSz.

Intercampus tábor Berettyóújfaluban
A Szeretet a Válasz Közhasznú
Egyesület idén Berettyóújfaluban
rendezte meg Intercampus táborát.
Az egyesület 10 éve dolgozik szoros
együttműködésben az Internazionale
Milano olasz futballcsapattal. Közös munkájuk célja, hogy hátrányos
helyzetű gyerekeken segítsenek a
sporton keresztül.
Idén a Morotva ligeti Pálfi István Sportkomplexum adott otthont a világ 29 országában
eredményesen működő Intercampusnak. Gyönyörű környezetben, jól felszerelt pályákon
játszhattak együtt a budapesti Cseppkő Gyermekotthoni Központ lakói a hátrányos helyzetű
Bakonszeg község gyermekeivel. Mindannyian
különböző sorssal és problémával érkeztek ide.
Ezek a gondok és sebek nap mint nap végigkísérik őket. Amikor azonban egyforma mezben
pályára állnak, mindannyian felszabadulnak.
Onnantól mindenki egyenlő lesz. Nem számít,
kik ők és az sem, honnan jöttek, mert a pályán
ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenki-

re, ugyanolyan eséllyel indul mindenki. És ez
a lényeg!
A tábor öt napja alatt profi Intermilan edzők
foglalkoztak a gyerekekkel. A vezetésükkel
komoly edzéseken vehettek részt a táborozók.
Emellett a Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület alapítói és az edzők is fontosnak tartották
azt, hogy ezek a gyerekek megismerjék, mi az
összetartás, a csapatszellem. Kitartásra tanították őket, egymás tiszteletére és elfogadására. Ehhez járultak hozzá az edzések mellett az
olyan élménydús programok, mint a strand,
vízibiciklizés, kézműves tevékenységek, kisvonatozás, íjászkodás és a szabad játékok.
Ez a néhány nap nemcsak egy focitábor
volt. Barátságok szövődtek, közösségek
erősödtek, célok, álmok születtek. Olyan
gyerekek életében,
akiknek a családi,
szociális vagy épp
anyagi háttere szigorú

korlátokat állít. Nekik ad lehetőséget ez a program az egyesületen keresztül arra, hogy tartalmas gyermekkoruk és teljesebb életük legyen.
S hogy mindezt miért? Arra a Szeretet a Válasz!
Az Intercampus program tíz éve működik Magyarországon, és büszkék vagyunk rá, hogy
szeptembertől Bakonszeg is otthona lesz ennek
a fantasztikus tevékenységnek.
A Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület és
a táborozó gyerekek nevében köszönjük a támogatást Muraközi Istvánnak, Berettyóújfalu
polgármesterének, Gara Péternek, Bakonszeg
polgármesterének, Mezei Józsefnek, a MezeiVill Kft. tulajdonosának, a Berettyóújfalu Sport
Egyesületnek, Rácz Sándornak, a Lendület
Sport Egyesület vezetőjének, az MVFC és a Bihari Női Futball Klub focistáinak.

Háromdimenziós és okos gyalogátlekők
Az új tanév kezdetére átépült a hagyományos
kialakítású gyalogátkelőhely a József Attila
Általános Iskola előtt. Az úgynevezett 3D-s
zebra térhatásúvá teszi a felfestett gyalogátkelőt, és az ezt megközelítő járművezető
óvatosabb lesz. Az önkormányzat részére
az újdonságnak számító háromdimenziós
átkelőt a Fazekas Közlekedéstechnikai Kft.
referencia munkaként készítette el. A cél az,
hogy a közlekedésbiztonságot erősítsék az
oktatási intézmény környékén. A városban

hamarosan elkészül egy másik egyedi kialakítású gyalogátkelő is, ugyancsak egy oktatási intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
előtt. Itt okos zebra épül, a Zöld Város projekt
részeként. A komolyabb műszaki tartalommal
elkészülő átkelőnél az aszfaltba villogó fényjelzőket helyeznek el, melyek akkor lépnek működésbe – figyelmeztetve az érkező járművek
vezetőit –, amikor a gyalogos megközelíti az átkelőt, így már távolabbról is észlelik a vezetők,
hogy hamarosan elsőbbséget kell adniuk.

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK
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Berettyóújfalui programok

Anyakönyvi hírek
Születés

BIHARI ESTÉK

Szeptember 17-én 17 óra

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Rácz Erika ötvös, népi iparművész, a Népművészet Ifjú
Mestere rendhagyó tárlatvezetése egykori mestere, Ötvös
Nagy Ferenc kiállításán.

2019. április

28. Pap Vendel András (Pap András – Szoboszlai Anita)
2019. június

ELŐADÁSOK

KIÁLLÍTÁSOK

Szeptember 26-án 19 óra Dr. Csernus Imre előadása
Jegyek elővételben 2900 Ft-os áron kaphatók
Október 12-én 18.00 óra Dumaszínház - Hadházi
László önálló estje

19.
24.
24.
28.

Mozi Galéria

MEGEMLÉKEZÉS

2019. július

Bemutatkozik a Perspektíva Festőkör: Karácsony Krisztina, Kovács Dávid, Juhász Valéria, Herczeg Imre, Pálfi
Krisztina, Magyar László István, Rácz Anikó, Tóth Zsuzsanna Mária. A kiállítást megnyitja: Rácz Anikó rajztanár

KLUBFOGLALKOZÁSOK

Bihar Vármegye Képgaléria
Szeptember 20-ig látható Ötvös Nagy Ferenc Magyar Művészetért díjas ötvös -iparművész kiállítása
Szeptember 18-án 15 óra kiállításmegnyitó

BIHARI POLGÁRI ESTÉK

Szeptember 24-én 17 óra
Vendégünk: Takaró Mihály irodalomtörténész
Október 10-én 17 óra
Világpolitika 2019 - vendégünk: Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő
Október 16-án 17 óra
Vendégünk: Görög Ibolya protokoll tanácsadó

Október 4-én 18.30 óra Emlékezés az aradi vértanúkra a népligeti életfáknál. Sáli Levente festőművész
Életfa című homokanimációja után gyertyagyújtás.
Szeptember 11. 14.00 Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének egyesületi napja – a hónap vendége a
város polgármestere
Szept. 17. 16.30 ÉDES Egyesület klubfoglalkozás
Minden kedden 14. órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája, 16
órától a papírfonó kör kézműves foglalkozása.
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna az
Erdélyi Gábor teremben.

Bihari Múzeum

István Muzeális Gyűjtemény (Létavértes), Bakonszeg
Önkormányzata, Bihari Múzeum (Berettyóújfalu),
„…meghagyta-e a szél nekem a hegyek alján a vég- Bodorka Népmesepont (Berettyóújfalu)
telen Bihar ragyogó rétjét?”
12.00 – 16.00 A Borosjenői Kádár István HagyoHagyományőrzés és értékteremtés Biharban
mányőrzős Íjászegyesület történelmi vetélkedője általános iskolásoknak
Időpont: 2019. szeptember 23.
17.00 – 20.00 Kádár Vitéz emlékezete - Kádár István
Helyszín: Berettyóújfalu, Szent István tér
szobrának koszorúzása
10.00 – 17.00 Szomszédolás – Bihari gyűjtemények „Táncba és zenébe bújtatva” – emlékműsor Kádár
találkozója. Résztvevő kiállítók: Csicsóka Tájház vitéz tiszteletére
(Biharkeresztes), Bojti Tájház (Bojt), Mezőgaz- Rossz idő esetén az emléknap a Nadányi Zoltán Művelődési
dasági Hagyományok Gyűjteménye (Nagyrábé), Házban kerül megrendezésre.
Szűcs Sándor Emlékház (Biharnagybajom), Bocskai További információ: www.biharimuzeum.hu
https://www.facebook.com/biharimuzeumberettyoujfalu/
Várkastély (Nagykereki), Karacs Ferenc Múzeum Telefon: 06-54/402-390 (Bihari Múzeum)
(Püspökladány), Rhédey Kastély (Zsáka), Rozsnyai E-mail: biharimuzeum@biharimuzeum.hu

Sinka István Városi Könyvtár

(szombat). Nem fér a lakásban a könyvektől? Gyarapí-

tani szeretné házi könyvtárát? Október 1-től várjuk a
Szeptember 24. 17 óra Takaró Mihály előadása
megunt, elolvasott, nem tetsző, feleslegessé vált könyHelyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház
veket, hogy új gazdára találhassanak! Bárki felajánlSzeptember 30. 14 óra Maszk Bábszínház előadása hatja tiszta, jó állapotú, hiánytalan könyveit, és bárki
ingyen vihet belőlük, függetlenül attól, hogy hozott-e.
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Szeptember 30. – október 6. Országos Könyvtári Na- Pénzadománnyal támogathatják a könyvtárat.
pok. Részletek a plakátokon, honlapon.
Október 16. 17 óra Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó előadása. Helyszín: Nadányi Zoltán MűvelőOktóber 5. 8-13 óra Könyvbörze
Helyszín: könyvtár melletti tér (Eső esetén október 12. dési Ház

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTÁNK:
2019. SZEPTEMBER 27.
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Keresse a Berettyó Televízió műsorait
kábeltelevíziószolgáltatója (Invitel, UPC)
analóg csatornái között.

8.
23.
29.
31.

Baumann Levente (Baumann István – Kerekes Ivett)
Lakatos Zoé (Lakatos Zsolt – Für Márta)
Kovács Patrik (Kovács Péter Gyula – Jakab Katalin)
Erdős Noémi (Erdős Tibor – Vígh Viktória)
Hajdu Mia (Hajdu Miklós – Szilágyi Diána)
Balázs Róbert (Balázs Róbert – Nagy Éva Katalin)
Rostás Vivien (Rostás Levente – Tóth Tünde Jusztina)
Halics Emma (Halics Arnold – Simon Nikolett)

2019. augusztus

2.
8.

Guba Zselyke (Guba József – Kapás Viktória)
Varga Bianka (Varga László – Gönczi Dóra)

Házasságkötés
2019. június

19. Hajzer Szilárd – Oláh Boglárka
22. Tar Nándor – Nagy Mónika
29. Antós Mihály – Tóth Barbara
2019. július

6.
6.
13.
17.
20.
24.
26.
31.
31.

Hegedűs Csaba László – Kiss-Kozslik Zsófia Marianna
Balogh Csaba – Balogh Szilvia
László Márk – Haraszti Klaudia
Duró Péter – Szabó Dóra
Sándor Gergő – Gyülvészi Viktória
Vigh Krisztián – Szilasi Szabina
Pallagi Róbert – Bene Katalin Zsuzsa
Bagosi Zsolt – Ipacs Anett
Nógrádi Sándor – Balogh Erika

2019. augusztus

7.

Ecsedi Balázs Csaba – Bagoly Alexandra

Elhunytak
2019. június

19.
21.
21.
22.
24.

Lévai Jánosné (Török Ilona) (1947.)
Szabó Imre (1932.)
Nagy Sándorné (Gazdag Juliánna) (1940.)
Kulcsárné Szilágyi Irén (1952.)
Szántó Mihály (1941.)

2019. július

4.
20.
29.
29.

Pálfi Sándor (1935.)
Csetreki Lajosné (Laczkó Erzsébet) (1928.)
Balog Sándorné (Hegyi Ilona) (1940.)
Székely Imre (1946.)

2019. augusztus

4.
5.

Nagy Antalné (Buzás Irén) (1935.)
Szakács Istvánné (Gyibgyák Antónia) (1925.)

A Makk Kálmán Mozi műsora (szeptember)
nap
9,10,11

12,13,14,15,
16,17,18
19,20,21,22
23,24,25
26,27,28.29
30,
október 1,2

film címe
Életem értelmei
Volt egyszer egy… Hollywood
A művészet templomai:
Tintoretto - Egy lázadó Velencében
AZ - Második fejezet
Egy nő fogságban
Rambo V. - Utolsó vér
A hűséges férfi
Kópé
Szavak ereje
A Wall Street pillangói
Kettős életek
A bűn királynői

dimenzió
2D
2D

kezdés
16.00
18.00

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
16.00
18.00
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

BERETTYÓÚJFALU ÉPÜL! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

2019. szeptember

2019. OKTÓBER 13.

SZAVAZZON A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEIRE ÉS MEGYEI LISTÁJÁRA!

Muraközi István
Az Ön polgármesterjelöltje
BERETTYÓÚJFALU

Megrendelő: Fidesz Központi Hivatal (1062 Budapest, VI. ker. Lendvay utca 28.)

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJEI:

1. választókörzet: KISS TAMÁS
2. választókörzet: CSARKÓ IMRE
3. választókörzet: NAGY ISTVÁNNÉ
4. választókörzet: NAGY LÁSZLÓ CSABA

5. választókörzet: MURAKÖZI ISTVÁN
6. választókörzet: NAGY ISTVÁN
7. választókörzet: KOLOZSVÁRI ISTVÁN
8. választókörzet: BÓNÁCZ JÁNOS

TOVÁBB ÉPÍTJÜK BERETTYÓÚJFALUT!

