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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Emlékezés a II. világháború berettyóújfalui áldozataira

„Odaveszett Bihar…” címmel a II. világháború berettyóújfalui áldozataira 
emlékeztek vissza október 17-én.

Október 31-én tartotta alakuló ülését 
Berettyóújfalu Önkormányzatának Kép -
viselő-testülete. A napirendi pontok kö-
zött szavaztak az alpolgármester szemé-
lyéről és a bizottságok tagjairól is.

Népi kézműves kiállí-
tás fiatalok munkáiból

Alakuló ülést tartott 
a képviselő-testület
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A Bajnokok Ligájában mérettette meg magát az MVFC 
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Muraközi István, a FIDESZ-KDNP jelöltje lesz újra Berettyóújfalu polgármestere, aki az 5838 érvényes szava-
zatból 3296 kapott szavazattal, megszerezve a voksok 56,46 %-át első helyen végzett a polgármester választáson 
Berettyóújfaluban. 
Dr. Zákány Zsolt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje 2542 érvényes szavazattal, 43,54%-al a második helyen végzett. A képvi-
selő-testület a szavazás szerint kialakult végeredmény alapján Berettyóújfaluban tizenegy tagú lesz. A FIDESZ-KDNP egyéni körzetben hét 
mandátumot szerzett, azonban mivel Muraközi István egyéniben is mandátumhoz jutott, ezért a képviselő-testület tizenegy tagból fog állni. 
Kompenzációs listáról az MMM kettő, a Demokratikus Koalíció egy képviselői helyet szerzett. Egyéni kerületben nyertes lett, így a képviselő 
testület tagjai lesznek: Kiss Tamás, Csarkó Imre, Nagy Istvánné, Nagy László Csaba, Nagy István, Bónácz János a FIDESZ–KDNP jelöltjei és 
Szántai László, az MMM jelöltje. A korábban, a jelölő szervezetek által leadott kompenzációs listák sorrendje alapján a képviselő-testület tagja 
lesz továbbá Dr. Zákány Zsolt és Gyula Ferencné az MMM, valamint Vitányi Ferenc József a DK színeiben. 

A szavazás adatai:

Polgármester-választás

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma: 12 180 fő

Megjelent: 5 956 fő (48,9%) 

Nem szavazott: 6 224 fő (51,1%) 

Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma: 5 950

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma: 112

Érvényes szavazólapok száma: 5 838 

Muraközi István  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 3 296 (56.46 %) 

Dr. Zákány Zsolt  (MMM)

Érvényes szavazatok: 2 542 (43.54 %) 

EVK-képviselő választása

1. sz. egyéni választókerület:

Kiss Tamás  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 395 (47.36%)

Szepesi Katalin  (MMM)

Érvényes szavazatok: 274 (32.85%) 

Dr. Hudák Viktória  (DK)

Érvényes szavazatok: 165 (19.78%) 

2. sz. egyéni választókerület:

Csarkó Imre  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 389 (53.21%) 

Keresztesy Gergő  (MMM)

Érvényes szavazatok: 234 (32.01%) 

Veres János  (Független)

Érvényes szavazatok: 56 (7.66%) 

Szabó Adrienn  (DK)

Érvényes szavazatok: 52 (7.11%) 

3. sz. egyéni választókerület:

Nagy Istvánné  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 301 (53.18%) 

Jakus Henrietta  (MMM)

Érvényes szavazatok: 171 (30.21%) 

Dr. Halász Árpád  (DK)

Érvényes szavazatok: 48 (8.48%) 

Boros-Djevi Richárd  (Független)

Érvényes szavazatok: 46 (8.13%) 

4. sz. egyéni választókerület:

Nagy László Csaba  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 331 (50.15%) 

Szabó Antal  (MMM)

Érvényes szavazatok: 277 (41.97%) 

Rácz Piroska  (DK)

Érvényes szavazatok: 52 (7.88%) 

5. sz. egyéni választókerület:

Muraközi István  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 297 (38.03%) 

Dr. Zákány Zsolt  (MMM)

Érvényes szavazatok: 235 (30.09%) 

Hagymási Gyula  (Független)

Érvényes szavazatok: 232 (29.71%)

Kovácsné Tar Anikó  (DK)

Érvényes szavazatok: 17 (2.18%) 

6. sz. egyéni választókerület:

Nagy István  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 403 (50.38%) 

Lencsésné Gál Mária  (MMM)

Érvényes szavazatok: 298 (37.25%) 

Szabó Zoltán  (DK)

Érvényes szavazatok: 99 (12.38%) 

7. sz. egyéni választókerület:

Szántai László  (MMM)

Érvényes szavazatok: 389 (53.51%) 

Kolozsvári István  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 306 (42.09%) 

Vitányi Ferenc Józsefné  (DK)

Érvényes szavazatok: 32 (4.4%) 

8. sz. egyéni választókerület:

Bónácz János  (FIDESZ-KDNP)

Érvényes szavazatok: 397 (57.79%) 

Gál László  (MMM)

Érvényes szavazatok: 256 (37.26%) 

Szabó Patrik  (DK)

Érvényes szavazatok: 34 (4.95%) 

Kompenzációs lista

Lista: Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Elnyert mandátumok: 2 

Töredékszavazatok száma: 1 745 

Lista: DK 

Elnyert mandátumok: 1 

Töredékszavazatok száma: 499 

Lista: FIDESZ-KDNP 

Elnyert mandátumok: 0 

Töredékszavazatok száma: 306 

Muraközi István lesz újra Berettyóújfalu polgármestere

A választás jogerőre emelkedett eredményét 
Porkoláb Lajosné dr. ismertette. A helyi vá-
lasztási bizottság elnöke elsőként a 3296 kapott 
szavazattal polgármesternek megválasztott 

Muraközi Istvánnak adta át megbízólevelét.
Az 1. sz. egyéni választókerületben Kiss Ta-
más, a 2. számúban Csarkó Imre, a 3. számú-
ban Nagy Istvánné, a 4. számúban Nagy László 
Csaba, az 5. számúban Muraközi István, a 6. 
számúban Nagy István, a 7. számúban Szán-
tai László, a 8. számúban pedig Bónácz János 
nyert mandátumot. Települési kompenzációs 
listáról hárman szereztek mandátumot. A Min-

denki Magyarországa Mozgalom listájáról Dr. 
Zákány Zsolt és Gyula Ferencné, a Demokra-
tikus Koalíció listájáról pedig Vitányi Ferenc 
József jutott mandátumhoz.
A választás eredménye alapján a roma nemze-
tiségi önkormányzat tagjai lesz Strausz Ilona, 
Lakatos Dóra, Strausz Edit, Mező Brigitta és 
Barkóczi János. K.Zs.

Átvették mandátumukat
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A megújult városháza, ugyancsak megújult nagytermében október 
24-én vehették át mandátumukat Berettyóújfalu megválasztott képvi-
selői és polgármestere. Ugyancsak e napon vették át megbízólevelüket 
a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai is.

K.Zs.
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Október 31-én tartotta alakuló ülé-
sét Berettyóújfalu Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete. A napirendi 
pontok között szavaztak az alpolgár-
mester személyéről és a bizottságok 
tagjairól is. 
A városháza nagyterme a külső megújulás 
mellett az ülések lebonyolításában is fejlődött. 
Ezentúl szavazórendszer, egyéni mikrofonok 
és nagyméretű monitorok segítik a napirendi 
pontok tárgyalását. A tanácskozásokat pedig 
a város honlapján elhelyezett linkre kattintva 
élőben is nyomon lehet követni. Az alakuló 
ülésen Turzó Boglárka és a Bajnóca Népdal-
kör nemzeti Himnuszunk után egy csokorra 
való népdalt adott elő. Ezt a képviselők, majd 
a polgármester eskütétele követte. Köszönet 
illeti a választás lebonyolításában résztvevők 
munkáját, illetve a szavazópolgárok részvételét 
- mondta Muraközi István a napirendi pontok 
tárgyalása előtt. Arról is szólt, a számos októ-
beri ünnepünk mellett a 13-i önkormányzati 
választás a demokrácia ünnepe volt. Az ekkor 
megszerzett mandátumokkal a szavazók bizal-
mából végezhetjük munkánkat – tette hozzá a 
polgármester. Úgy folytatta, lezárult egy öt éves 
ciklus, és egy új időszak kezdetén vagyunk. A 
képviselői munkában a legfontosabb Berety-
tyóújfalu fejlődésének előmozdítása. Az 2014-
2019-es ciklussal kapcsolatban a városvezető 
elmondta, jó helyzetben van az önkormányzat, 
a korábbi fejlesztésekből több milliárd forintnyi 

áll még előttünk, amely 
meghatározó lesz a 
következő években, 
évtizedekben. A leg-
fontosabb – fogalma-
zott a jövőre vonatkozó 
feladatokkal kapcsolat-
ban Muraközi István 
–,  hogy olyan város 
legyen Berettyóújfalu, 
amely az itt élők való-
di otthona, ahol jó élni, 
dolgozni, családot alapítani, gyermeket nevelni, 
vagy megöregedni.
Az első előterjesztés a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályzatának rendelet 
tervezete volt. Ezt tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadták el a képviselők. Titkos szavazá-
son döntöttek az alpolgármester személyéről is. 
Muraközi István Bónácz Jánost jelölte a tiszt-
ség betöltésére. A képviselők a titkos szavazá-
son 9 igennel választották meg Bónácz Jánost 
Berettyóújfalu alpolgármesterévé. Az ülésen 
elhangzott, hogy a képviselő-testület szakbi-
zottságainak számát, tagjait és elnökeit előzetes 
egyeztetést követően alakították ki. Muraközi 
István az ülésen elmondta, ebben a ciklusban 
is három bizottság fogja segíteni a képviselő-
testület munkáját. Az előterjesztés szerint az 
Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottság elnökének: Nagy Istvánnét tagja-
inak, a képviselő-testületi tagok közül: Szántai 
Lászlót, Vitányi Ferenc Józsefet, nem képviselő 
tagjának: Bottó Gabriella Juditot és Papp Má-

tét választja meg. A Humánpolitikai Bizottság 
elnökének: Nagy László Csabát, tagjainak, a 
képviselő-testületi tagok közül: Kiss Tamást 
és Gyula Ferenc Andrásnét, nem képviselő tag-
jának: Pásztor Károlyt és Szepesi Katalint vá-
lasztja meg. A Pénzügyi Bizottság elnökének: 
Dr. Zákány Zsoltot, tagjainak, a képviselő-tes-
tületi tagok közül: Nagy István Örsöt és Csarkó 
Imrét, nem képviselő tagjának: Gógán Péternét 
és Lencsésné Gál Máriát választja meg.
A képviselők szavazatukkal jóváhagyták az 
előterjesztés szerinti bizottsági struktúrát, a ta-
gok pedig átvehették esküokmányukat. Bónácz 
János az ülés végén tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a választást követően október 24-én a 
FIDESZ-KDNP hét képviselője képviselői cso-
portot hozott létre, a frakció vezetésére pedig 
őt kérték fel. Novemberben kétszer üléseznek a 
képviselők. 21-én délután fél öttől közmeghall-
gatást tartanak a Járási Hivatal Fráter László-
termében, soros ülésüket pedig a hónap utolsó 
csütörtökén tartják. K.Zs.

Alakuló ülés a bizottságok megválasztásával
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre” című me-
gyei pályázattal kapcsolatosan tájékoztatja 
a lakosságot arról,  hogy a szelektív – hul-
ladékgyűjtő  edényeket az alábbi módon és 

helyen tudják átvenni:

Átvétel helye: Berettyóújfalu, 
Wesselényi utca 1.  – volt Kasza Iskola 

Átvételi időpontok:
2019. október 24. – november 23.

között az alábbi napokon

Csütörtöki napokon: 8-16 óra között
Pénteki napokon: 9- 17 óra között

Szombati napokon: 8-11 között

Az edényzet átvételéhez kérjük, hozza ma-

gával személyi igazolványát és lakcím kár-

tyáját! 

Amennyiben meghatalmazott útján veszi 

át az edényt, a meghatalmazáson tüntesse 

fel személyi adatait, lakcímét (az jogosult, 

rendszeres hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási díjfizető neve és a használat helye), 

és a meghatalmazott adatait!

Meghatalmazás kérhető a Polgármesteri Hi-

vatal portáján, az edényzet kiosztás helyszí-

nén és letölthető a város honlapján valamint 

a városi média felületein!

A zsákos gyűjtési rendszert felváltja az 

edényzetes gyűjtési rendszer. A szelektíven 

gyűjthető hulladékok köre nem változik!

Az edényzet és annak használata díjmentes!

Az átvett edényzetért az ingatlanhasználó 

anyagi felelősséggel tartozik az edényzet 

eltűnése, megsemmisülése, megrongálódá-

sa esetén!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
Szelektív hulladékgyűjtő edények átvételérőlIgénylők az őszi szünidőben: Az ingyenes őszi 

szünidei gyermekétkezés keretében 119 gyermek 
ebédjéről gondoskodtunk szülői igénylés alapján. 
A lehetőséget a jogosultak 35%-a vette igénybe. 
33 gyermek étkezését az önkormányzat saját for-
rásból biztosította.
Intézményi gyermekétkezés lehetősége: Kérem 
azokat a szülőket, akiknek állami fenntartású, he-
lyi köznevelési intézményben tanuló felsős vagy 
középiskolás gyermeke nem étkezik a KÖSZI-nél, 
fontolják meg az étkezés intézményünknél történő 
igénybevételének lehetőségét. Az ételek minden 
nap frissen, friss nyersanyagokból, ellenőrzött 
formában, a jogszabályi előírásoknak megfele-
lően készülnek. Jelenleg egy felsős tanulói ebéd 
ára – mely csak a nyersanyag árát és az általános 
forgalmi adót tartalmazza – 350 Ft, a középiskolás 
esetében 410 Ft. Ha a tanuló kedvezményre jogo-
sult (nagycsaládos, tartósan beteg v. gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult), akkor csak fentiek 
50%-át kell megfizetni. Két helyi középiskolában 
20 perces ebédidő áll a tanulók rendelkezésére, 
amelyben el tudják fogyasztani az általunk készí-
tett ételeket. Az étlapokról, árainkról, az igénylés-
ről, a kedvezményekről, egyéb feltételekről hon-
lapunkon tájékozódhatnak (www.kosziberettyo.
hu). További tájékoztatással szívesen állunk a 
rendelkezésükre telefonon (54/402-004) vagy sze-
mélyesen irodánkban.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1857
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Újabb felajánlás érkezett a Tama 
Hungary Kft. részéről a berety-
tyóújfalui kórház gyermekosztá-
lyára. A vállalat társadalmi sze-
repvállalásában kiemelten kezeli 
az egészségügyi intézmény ezen 
részlegét,  hiszen a cégcsoportnál 
sok a fiatal, családos dolgozó.
Győrfi Sándor ügyvezető igazgató elmondta, 
a cég ezúttal 1,2 millió forint értékben adomá-
nyozott az osztály részére egy bilirubinométert, 

amely a baba sárgaságát méri. Az orvosi esz-
köz fényt sugároz az újszülött bőrére, elemzi, 
hogy a fénysugarak mennyire tükröződnek, 
majd kiszámítja az epefesték szintjét a vérben. 
A Berettyóújfaluban éppen 10 éve működő mű-
anyagipari vállalkozás menedzsmentje szerint 
fontos az, hogy egy eredményes és nyereséges 
cég abban a városban ahol dolgozik, ahol al-
kalmazottaik élnek segítse ilyen formában is a 
helyi közösséget. Teszik ezt már több éve a vá-
rosban, három területre összpontosítva: a kór-
ház, óvodák és a sport. Dr. Makai Imola osz-
tályvezető főorvos arról beszélt, hogy a műszer 
megkönnyíti az orvosok mindennapi munkáját, 
és kiváltja a vénás szúrást, amely a babának 
fájdalmat okoz. Az ünnepélyes eszközátadá-
son Dr. Muraközi Zoltán igazgató kiemelte, az 
osztály hálás a Tama Hungary Kft. önzetlen se-
gítségéért, és nagy örömmel fogadnak minden 
hasonló jellegű felajánlást, amellyel eszköz-
parkjukat bővíthetik. Az új orvosi vizsgálati 
eszköz tehát kis méretű, gyors és ami talán még 
ennél is fontosabb, hogy fájdalommentes. Az 
ünnepélyes átadót követően a kórház területén 

lévő új parkolóba fákat ültettek, melyeknek 
várhatóan néhány éven belül már terebélyes, 
nagy árnyékot adó lombkoronájuk lesz. Mura-
közi Zoltán a kórház szülészet-nőgyógyászati 
részlegét érintő jó hírekről is beszámolt. A fő-
igazgató elmondta, két projekt is zajlik. Az osz-
tály légtechnikája (hűtés-fűtési rendszere) 17 
millió forintból újul meg, a „családbarát szü-
lészet” fejlesztése pedig, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma pályázati felhívásán elnyert 
114 millió forintos támogatásából valósul meg. 
A forrásból a teljes szülészet-nőgyógyászati 
osztályt megújítják. A szülőszoba, a vajúdó, 
előkészítő helyiségek, a nőgyógyászati osztály 
kórtermei, az újszülött osztály is megszépül. A 
kórház kéri a betegek és hozzátartozóik türel-
mét, hiszen az osztályon a munkálatok decem-
ber végéig tartanak. Eközben a betegellátás fo-
lyamatos lesz, a szülőszoba átmenetileg a műtő 
ébredőben kap helyet, ahol minden intenzív 
osztályos műszerezettség rendelkezésre áll. Az 
osztály ideiglenes otthona a felújítás ideje alatt 
az intézmény földszintjén lévő egykori onkoló-
giai gondozó lesz. KHSz.

Ünnepélyes keretek között adták 
át október 10-én az Express Hű-
téstechnikai Szerviz Kft. új telep-
helyét. A harminc évvel ezelőtt 
indított családi vállalat harmadik 
telephelyén irodahelyiségeket és 
egy raktárcsarnokot is kialakítot-
tak.
A Vágóhíd utca 7. szám alatt megtartott al-
kalmon Dr. Vitányi István példaértékű vál-
lalkozásnak nevezte a céget. Úgy fogalma-
zott, az ügyvezető Tóth László legnagyobb 
értéke, hogy az évtizedek alatt semmit nem 
változott, ugyanaz a „szerszámos táskás”, 
szerény ember maradt, aki volt. – Nem fe-
lejtette el, hogy honnan jött, ezért is tudta 

a vállalatát így megnövelni – tette hozzá az 
országgyűlési képviselő.
Pajna Zoltán a berettyóújfalui vállalkozást 
támogató partnerek fontosságáról és az üz-
leti bizalom megerősödéséről szólt. – Ma 
már nem kérdés, kik azok az üzletfelek, akik 
megbízhatóan tudnak teljesíteni a gazdasági 
életben. A másik lényeges dolog, hogy min-
dig legyenek olyan cégek, akiknek számít, 
hol valósítják meg beruházásaikat. Emellett 
az is fontos, hogy egy-egy település hogyan 
becsüli meg azokat a lokális vállalatokat, 
amelyek mindig motorjai és erőforrásai a 
helyi önkormányzatoknak – mondta a Haj-
dú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke.
Muraközi István néhány – a kft.-t érintő – 
mérföldkőről, a 2012-es Széchenyi utcai 
telephely átadásáról, Tóth László követke-
ző évi városi kitüntetéséről, a 2015-ös au-
tócentrum bővítéséről tett említést. A pol-
gármester kiemelte: Tóth László ügyvezető 
mindig hűséges maradt a szülővárosához.
A cégnek ma már több mint negyvenöt 
alkalmazottja van, ezzel majdcsak ötven 
családnak ad munkát, tartja őket itthon 
Berettyóújfaluban, növelve a település né-
pességmegtartó erejét. – Két telephelyen 
kimondottan hűtéstechnikával foglalko-
zunk, felújítási és gyártásközi folyamatokat 
végzünk, egy helyen pedig az autócentrum 
üzemel. A most átadott telephely egy jelen-
tős állomás az életünkben. Itt egyben fog 
működni az iroda, a kollégák munkatevé-
kenysége és hatékonysága – mindannyiunk 
szerint – sokkal kedvezőbb, illetve jobb lesz 
– nyilatkozta Tóth László.
Az alkalmat a Diószegi Kis István Reformá-
tus Általános Iskola növendékeinek műsora 
színesítette. Sz.M.

A Körösszegapáti Nagyközségi Önkor-
mányzatnak köszönhetően háromszáz-
ezer forintos adománnyal gazdagodott 
a Gróf Tisza István Kórház Gyermek-
osztálya, melynek átadására október 
1-jén került sor.
Idén augusztusban már tizenharmadik alkalommal 
szervezték meg a Kun László Fesztivált. Az ott 
szórakozóktól sikerült a nagyösszegű felajánlást 
összegyűjteni. A körösszegapáti önkormányzat 
választása azért esett a berettyóújfalui kórházra, 
mert a község apróságai az itteni gyermekosz-
tályra járnak. Emellett jó dolgokat hallanak a 
gyógyintézet működéséről, a benne dolgozókról 
és munkájukról. Körösszegapáti polgármestere, 
Tarsoly Attila elmondta, mostantól minden évben 
szeretnék adománnyal ellátni ezt az osztályt.
A Gróf Tisza István Kórház vezetőségét meglepe-
tésként érte a felajánlás, amit azonban nagy öröm-
mel fogadtak. – Mindenféle kérés nélkül, jó szán-
dékkal kaptuk ezt az ajándékot. Régi vágyunk és 
reményünk volt, hogy a térségi önkormányzatok 
valamilyen módon támogatnák a kórházat, amit 
most a körösszegapátiak elkezdtek – fogalmazott 
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató.
Az átadón elhangzott, a gyermekosztály dolgozói 
fogják eldönteni, milyen eszközt vagy műszert 
szeretnének vásárolni akár ebből, akár több ado-
mánynak az összegéből. Sz.M.

Adományoztak a gyermekosztálynak

Új telephelyet avattak A fesztiválon 
gyűjtötték
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A szalagot Muraközi István polgár-
mester, Tóth László, Tóth Lászlóné 
ügyvezetők, Dr. Vitányi István ország-
gyűlési képviselő és Pajna Zoltán a me-
gyei közgyűlés elnöke vágta át.
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Lakossági javaslat alapján elkészített 
szív alakú tárolóban gyűjtik és vár-
ják a kupakokat városunkban. Az 
edényzetet október 3-án adták át a 
főtéren található rendezvényházban.
A kezdeményezés a berettyóújfalui Juhászné 
Gyarmati Veronika nevéhez kötődik. A táro-
lót – a Berettyó Kulturális Központ megkere-
sésére – a Ferromark Kft. készítette el. A cég 
végül ingyenesen bocsájtotta a város rendel-
kezésére a kupakgyűjtő szívet.
Muraközi István az átadón úgy fogalmazott, 
a gyűjtőszív felhívja a figyelmet a környezet-
védelem fontosságára. Emellett egy nemes 
és karitatív célja is van ennek a javaslatnak. 
– Az összegyűjtött kupakokért kapott összeg-
gel rászorulókon tudunk segíteni, vagy egész-
ségügyi kezeléshez járulhatunk hozzá – tette 
hozzá a polgármester.
Az első kedvezményezett a 17 éves biharke-

resztesi Szilágyi Ivett. Ezt követően várják 
az ötleteket, kiken tudnának hasonló módon 
segíteni. 
Az első adomány már célba is ért
Október végére, kevesebb, mint 20 nap alatt 
több mint 800 kg kupak gyűlt össze, amely-
ből 680 kg-ot Vincze István helyi vállalkozó 
további segítségével értékesítettek egy me-
gyénkben lévő műanyag gyártó számára. A 
kupakokért kapott 45.000 forintot már be is fi-
zette a Berettyó Kulturális Központ az Arany 
János Gimnáziumban tanuló, biharkeresztesi 
Szilágyi Ivett gyógyulásáért létrehozott OTP 
számlaszámra. Az intézmény ezúton is köszö-
ni mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a 
támogatáshoz. 
Sajnálattal tapasztalták ugyanakkor, hogy sok 
fekete zsákban, papírdobozban nemcsak ku-
pakok voltak, hanem fémhulladék, kapcsok, 
szögek, gyógyszeres dobozok, törött játékok, 
orrcsepp flakon, rengeteg elem és kisebb 

akkumulátor is. Ezek VESZÉLYES HUL-
LADÉKOK, csak speciális helyeken gyűjt-
hetőek. Nem kis feladat megtalálni azt, aki 
megfelelő áron megvásárolja ezen kupakokat, 
és szintén nem kis feladat átválogatni ezeket 
a zsákokat, ezért kérnek mindenkit, hogy csak 
és kizárólag műanyag kupakot tegyen az át-
látszó zsákokba, mert csak így veszik át ezen-
túl a nagyobb tételeket is. A szív pontos he-
lye: 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11., 
a Rendezvényház épületének előtere.

A Bihari Polgári Esték nyolcadik alkalmának vendé-
ge Nógrádi György volt. A biztonságpolitikai szakértő, 
közgazdász és egyetemi tanár előadása a rá jellemző 
lendületes, a humort sem nélkülöző mederben zajlott.
A fő téma a három globális játékos és Európa volt. Mint fogalmazott, 
ma egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország 
a vezető nagyhatalmak, míg Európa veszít szerepéből. A biztonságpoli-
tikai szakértő beszélt arról, ma egyértelműen az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Kína és Oroszország a vezető nagyhatalmak, míg Európa több 
válsággal küzd. A három globális játékos világpozícióra tör, az oro-
szoknak a bázis a kőolaj és a katonai erő, Kína Távol-Keleten, tengeri 
határain túl, az USA pedig a nagyvilágban és újabban a balkánon törek-
szik a vezető szerep megtartására. Nógrádi György a több mint egy órás 

előadásán a világpolitikai és 
az ehhez szorosan kapcsoló-
dó gazdaságpolitikai kérdé-
sekről, a nagyhatalmak di-
lemmáiról és a kialakulóban, 
vagy éppen megszűnőben 
lévő szövetségekről beszélt. 
Előadása megtekinthető a 
Berettyó Televízió műsorá-
ban. K.Zs.

Teltház fogadta a Bihari Polgári Esték idei utolsó állo-
másán Görög Ibolyát. A „protokoll nagyasszonya” leg-
utóbbi könyvének címe egyben előadásának témájául is 
szolgált, másfél órában járta körbe sok-sok humorral 
fűszerezve a protokoll, a viselkedéskultúra, az etikett 
és az öltözködés mindennapi, vagy éppen nem minden-
napi kérdéseit, érdekességeit.

Magyarország első számú protokoll szakemberének előadása igazán 
sokrétű volt. Olyan írott és íratlan szabályokról beszélt, amelyekkel 
bármelyikünknek tisztában kell lennie hétköznapi szituációkban. 
Görög Ibolya 1987-től 12 évig volt miniszterelnökök protokollfő-
nöke és szervezte a kormány 
hivatalos rendezvényeit, az 
elmúlt 18 évben pedig számos 
könyv szerzője és tart sikeres 
előadásokat szerte az ország-
ban, illetve a felnőttoktatásban 
is részt vesz. Az előadást meg-
nézhetik a Berettyó Televízió 
műsorában. K.Zs.

Berettyóújfaluban mostantól két helyen, a 
Millennium úton és a Mártírok utcán tölthetik 
járműveiket az elektromos autó tulajdonosok. 
A két állomáson egy időben összesen négy ko-
csi töltésére van lehetőség.
A töltőoszlopok egyenként 2x22 kilowattos teljesítmény 
leadására képesek. Egy autót, amely 20-30%-os töltött-
séggel érkezik a töltőponthoz, kb. egy-másfél óra alatt 
töltenek fel 80%-ra. Az állomások két-két darab Type2-
es aljzattal vannak felszerelve, ez Európában és a világon 
az egyik legelterjedtebb hálózati töltő, a piacon fellelhető 

szinte összes kocsit fel lehet tölteni vele. Berettyóújfalu 
eredményesen pályázott az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnál, ennek köszönhetően tudták kialakítani 
az elektromos töltőpontokat a városban. Muraközi István 
az október 7-i átadón elmondta, a település felkerült az 
elektromos autózás térképére. A polgármester úgy fogal-
mazott, fontos volt számukra, hogy a töltőállomások lét-
rehozásával segítsék az elektromos járművek elterjedését, 
amelyek környezetbarát eszközök.
A Jedlik Ányos Terven és az MVM Csoporton keresztül 
beszerzett töltőket ingyenesen vehetik igénybe a villany-
autó tulajdonosok. Sz.M.

Kupakgyűjtés karitatív célra

Nógrádi György a Bihari Polgári 
Estéken

A mindennapok viselkedéskultúrája 
Görög Ibolya előadásában

Elektromos töltőpontok épültek városunkban
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Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett 
programok ünnepi istentisztelettel 
kezdődtek a berettyóújfalui refor-
mátus templomban, majd a hagyo-
mányoknak megfelelően az ’56-os 
emlékműnél folytatódtak, ahol az 
ünnepi beszédet és a műsort koszo-
rúzás követte.
A református templomban megtartott istentisz-
teleten Dr. Hermann-né Frenczel Erzsébet hir-
detett igét. Prédikációjának alapigéje így szólt: 
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott 
a szabadság”. – Talán az emberiség egyik leg-
kedvesebb szava a szabadság. Ez az emberi 
méltóság velejárója, mert az egyén erre rendel-
tetett. Mindenki szeretne szabadságban élni, s 
olyan nehezen tűrjük, ha bárki vagy bármi kor-
látozza szabadságunkat – mondta a református 
lelkész, aki szerint a tökéletes szabadságot az 
Istennek szentelt szolgáló életben találjuk meg. 
Úgy folytatta, a szabadság bibliai fogalma nem 
más, mint szabaddá tétel rendeltetésünk betöl-
tésére. – Az az ember, aki szabad, az tudja a 
másikat elfogadni, az képes a másikat szeretni, 
tisztelni, becsülni. E nélkül nincs egészséges 
lelkületű egyén, és e nélkül egy nemzet sem lé-
tezhet – tette hozzá. Dr. Hermann-né Frenczel 
Erzsébet gondolatait azzal zárta, a szabadságért 
szüntelenül küzdenie kell minden embernek és 
népnek.
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, 
amely lehet, s lesz.” Kossuth Lajos gondola-
taival nyitotta beszédét Muraközi István. Be-
rettyóújfalu polgármestere emlékeztetett 2019 
kapcsán egy másik évfordulóra is: „ez az esz-

tendő a Tanácsköztársaság centenáriuma is 
egyben. Nem egy dicsőséges, de mindenképpen 
figyelemre méltó és figyelmeztető évforduló. 
Akkor mindössze 133 nap adatott meg nekik. 
Mégis elég volt ahhoz, hogy a nemzet mellett 
a háborús években is kiálló katonák, gazdák, 
egyházi és polgári tisztségviselők százai pusz-
tuljanak el a kezeik között.” Párhuzamot von-
va az 1956-os történésekkel a polgármester 
úgy fogalmazott, a végeredmény itt is ugyan-
az: egy végsőkig legyengített, elcsüggedt, ki-
zsákmányolt ország, megfélemlített, megkín-
zott, bebörtönzött polgárok tömege, és mindig 
a népre hivatkozva, a tömegek támogatását 
hangsúlyozva ragadták magukhoz a hatalmat. 
1956 forradalmárainak és szabadságharco-
sainak a céljuk azonban most is egy volt: az 
elnyomás és a megszállás felszámolása. „Az, 
hogy évről évre újra és újra összegyűlünk, 
emlékezünk és emlékeztetünk, elengedhetetlen 
eszköze annak, hogy nyitott tekintettel, őszinte 
elszánással nézhessünk a jövő felé.” – mond-
ta Muraközi István, idézve Széchenyi szavait: 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn.” Úgy folytatta: 1956 
őszén sokkal színesebb volt a közbeszéd, mint 
ahogy ma leegyszerűsítve mondják vagy gon-
dolják. Sokan, sokféleképpen képzelték el, mit 
is várnak a forradalomtól, és egy győztes sza-
badságharctól. A diktatúra sötétjében azonban 
a különböző értékek szálai össze tudnak futni 
egy pontban és egy cél érdekében. Muraközi 
István azt mondta, 1956 egyik legfontosabb 
győzelme, az önmagunk feletti, a közénk éke-
lődő széthúzás elleni győzelem megismétlőd-
het és rendre meg is ismétlődik. „Az újabb és 
újabb győzelmeknek pedig mi magunk is ré-
szesei és alakíthatói lehetünk. Mint ahogyan 
voltak résztvevői akkor, 63 évvel ezelőtt, akik 
ma is, mint minden évben itt vannak közöt-
tünk, és újra önuralomra, önfegyelemre és az 
egymás felé fordulásra figyelmeztetnek ben-
nünket. Ez ad nekünk erőt itt Biharban, Be-
rettyóújfaluban ahhoz, hogy fontosabb legyen 
a jó szó, mint a halaszthatatlan ügyek. Fon-
tosabbak legyenek közösségeink, intézménye-

ink, gazdasági szereplőink, az ott folyó munka 
légköre, mintsem a kicsinyes, egyéni törtetés 
és a széthúzás. Fontosabb legyen a helyi kö-
zösség érdeke, mint saját magunk ügyei. Az 
összefogás pedig – folytatta – ne süllyedjen 
jelszavak, üres frázisok szintjére, mikor e szó 
mögött nem látszik, hogy valójában ki kivel 
tart. Sokkal inkább jelentse azt, mint amit az 
‚56-ban eszmélők esetében, tartozzanak bár-
mely világnézetű táborhoz is. A polgármester 
a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István 
életét és a hazáért tett munkáját felidézve úgy 
fogalmazott, lehetetlen a magunk teljesítmé-
nyét az övéhez mérni. „De nem is ez kell, 
hogy a célunk legyen. Sőt, mindig tudnunk 
kell, hogy hol, és hogy mekkorák vagyunk, 
hogy mi az, ami a mi dolgunk, mennyit bírunk, 
és meddig mehetünk. De ami a mi dolgunk, 
azt maradéktalanul el kell végeznünk. Amit 
elbírunk, azt fel kell emelnünk. Ameddig el-
mehetünk, azelőtt soha nem állhatunk meg.” 
Rajtunk áll - tette hozzá -, hogy jelenünk múlt-
tá nemesedik, vagy éppen a múlt homályába 
vész. Wass Albert szavait idézte: „Csak a vér 
s a nyelv tudja összetartani az embereket, s a 
közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbom-
lik a világ.”
A „Maradj hűséges a földhöz” című ünnepi 
műsort Koroknai Árpád előadásában láthatták. 
Az ünnepségen közreműködött a Berettyóújfa-
lui Ifjúsági Fúvószenekar. Az emlékezés végén 
az ’56-os emlékműnél koszorúkat helyeztek el.

Berettyóújfaluban 2016 októberében megva-
lósulhatott a magyar szabadság éve program 
keretében, az erre létrehozott emlékbizottság 
együttműködésével a „Ne felejts!” címet vi-
selő rendezvénysorozat, mely a 60. évforduló 

kapcsán elsősorban a berettyóújfalui, bihari 
történésekre és szereplőkre összpontosított. 
A programok záró mozzanata egy országos 
konferenciához kapcsolódó tanulmánykö-
tet bemutatója volt. November 4-én e könyv 
utóéletéről tartottak kerekasztal beszélgetést 
a művelődési ház Erdélyi Gábor-termében. 
Az 1956 – Nagyszüleink harca értünk című 
kötet első részében tágabb kitekintést ad, or-
szágos és megyei eseményeket foglal össze, 
több szerző írásán keresztül pedig a Berettyó-
újfaluhoz köthető történeteket tárja az olvasó 
elé. A helyi történésekről akkor rendelkezésre 
álló ismeretek, írásos források, dokumentu-

mok bemutatása mellett személyes beszélge-
tések emlékezéseit fűzték össze a szerzők. A 
könyv szerkesztőjével, Kolozsvári Istvánnal, 
és egyik szerzőjével, Csarkó Imre történésszel 
Kocsis Csaba beszélgetett. Mindenképpen 
erénye a kötetnek, hogy nagyon sok új ismeret 
került a lapokra. Azonban az is kiderült, sok 
hiányosság van még a témában. A hiánypót-
ló könyv elkészülésével, és az azt megelőző 
konferenciával elindult valami, és ezt a folya-
matot mindenképpen folytatni kellene – hang-
zott el a beszélgetés folyamán. Az emlékezés 
a Népligetben lévő életfáknál ért véget, ahol a 
résztvevők fáklyákat helyeztek el. K.Zs.

„Rajtunk áll, hogy jelenünk múlttá nemesedik, vagy éppen 
a múlt homályába vész”

Emlékezés október 23-án 

1956 Nagyszüleink harca értünk – egy kötet utóélete
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Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata és a Berettyó Kulturális Köz-
pont közös szervezésében, az idősek 
világnapja alkalmából köszöntötték 
a szépkorúakat október 3-án. A Ka-
bos Endre Városi Sportcsarnokban 
megtartott összejövetelre közel öt-
százan regisztráltak.
Biró Rozália köszönő és köszöntő gondolatok-
kal érkezett az ünnepi alkalomra. – Köszönetet 
mondok azért az életútért, azért az emelt fővel, 
egyenes testtartással való kemény munkáért 
és kitartásért, amellyel példát szolgáltatnak 
nekünk arra, hogy hogyan kell jó magyarként, 
a nehézségeket elviselő emberként úgy élni, 
hogy aktív tagjai legyünk a közösségünknek. 
A ma fiataljainknak van szüksége erre a példá-
zatra. Lássák azt, hogy lehet, széles és renge-
teg lehetőséget kínál a nagyvilág, de azt, amit 

a szülőföld, a család, a szerető közösség tud 
nyújtani, azt sehol máshol nem fogják megta-
lálni – mondta a Bihar megyei szenátor.
Bulcsu László az időskor társadalmi értékéről 
szólt. Úgy fogalmazott, a fiatalabb generáci-
ót mindig a szépkorúak nevelik fel, és ennek 
így is kell maradnia. – Nagyon fontos, hogy 
az időseknek meg kell tartaniuk azt a csalá-
dot, amely a keresztény kultúrában a tradíciót 
képviseli – tette hozzá a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke.
Muraközi István említést tett az idén elnyert 
Szolgáltató, Család- és Idősbarát Önkormány-
zat díjakról. – Mindez azt mutatja, hogy oda-
figyelünk az egymás mellett élő generációkra. 
Az utóbbi elismerés elnyerésével egymillió 
forinthoz jutottunk hozzá, amihez az önkor-
mányzat hozzátett még egymillió forintot. 
Ebből az összegből jövő tavasszal egy nagy-
szabású egészségnapot fogunk szervezni – 

mondta a polgármester.
A köszöntőket követően a városunkban mű-
ködő néptáncegyüttesek léptek színpadra. A 
Peszterce Szabadidő Néptáncegyüttes nyugat-
dunántúli, a Rengő Néptánc Egyesület tyu-
kodi táncokkal, a Baraboly Néptáncegyüttes 
magyarbődi kapuzóval, csárdással és frissel, a 
Bajnóca Néptánc Egyesület Berettyóújfalu és 
környéki táncokkal készült.
Az alkalmat a Liszt Ferenc-díjas énekes, Ko-
vács Kati koncertje tette teljessé. Sz.M.

„Odaveszett Bihar…” címmel a II. 
világháború berettyóújfalui áldoza-
taira gondoltak vissza október 17-én.
A megemlékezés a Makk Kálmán Moziban 
kezdődött, ahol a 2014-ben bemutatott Ke-
reszthegy című dokumentumfilmet tekinthet-
ték meg az érdeklődők.
Ezt követően a Kálvin téri világháborús em-
lékműnél Rákóczi Jenő végzett elsőként igei 
szolgálatot. Úgy fogalmazott, méltán kijár az 

emlékezet a hősöknek és áldozatoknak egy-
aránt. – Testvéreknek tudhatjuk őket abban, 
hogy az emberhez méltatlan, az egyént állattá 
silányító körülmények között megmaradtak 
igaz emberek, ismerve magukban a gyengesé-
geket és a megingathatatlan erőt egyaránt – tet-
te hozzá a római katolikus plébános.
Majláth József arról beszélt, bár emlékezni 
mindig fájdalmas, egyben kötelesség is. A 
református lelkipásztor szerint azért gyűltek 
össze ezen az alkalmon, hogy reménységgel 
emlékezzenek a világháború hőseire.
Kiss János baptista lelkipásztor közös imádsá-
got mondott el a megjelentekkel. Az igei szol-
gálatokat követően a közintézmények képvise-
lői és megemlékezők helyezték el koszorúikat 
a Kálvin téri, majd a református templom mel-
letti világháborús emlékműnél.
A református templomban megtartott emlé-
kező és hálaadó istentiszteleten Juhász Sán-
dor hirdetett igét. Prédikációjának üzenete az 
alábbi volt: emlékezz és emlékeztess. – Emlé-

kezz arra, hogy nemcsak események vannak 
körülötted, hanem a történések mögött, fölött, 
benne ott van az Úristen. A dolgok nem vé-
letlenül történnek, tehát gondolj az Istenre, 
aki hatalmas dolgokat cselekedett veled, és 
emlékeztess másokat is erre. Az igehirdetés 
tragédiaként említette, hogy az, ami most kö-
rülöttünk zajlik, nemcsak egy mai korszellem, 
hanem annak a következménye, hogy egy-egy 
nemzedék elfelejtette azt a küldetést, amit az 
ige mondott, miszerint ad tovább. Mondd el 
gyermekednek, tanítsd meg fiadat, leányodat 
arra, mit tett értünk, velünk az Isten – mondta 
a nyugalmazott vésztői lelkipásztor.
Az ünnepi mise után Oláh Zsigmond emlék-
táblájánál lánya, Dr. Csejtei Istvánné dr. Oláh 
Ildikó mondott köszönetet, amiért – 1991 óta 
– minden évben megemlékeznek édesapjáról. 
A megemlékezés a 75 éve mártírhalált halt hit-
oktató lelkész emléktáblájának koszorúzásával 
ért véget. Sz.M.

Ünnepi istentisztelettel emlékeztek a reformá-
ció 502. évfordulójára október utolsó napján.
A református templomban megtartott alkalmon Majláth Jó-
zsef hirdetett igét. – Visszaalakítani, reformálni gondolkodá-
sunkat, életformánkat Isten igéjéhez nap mint nap, ezt jelenti 
a reformáció ma – fogalmazott a lelkipásztor.
Világszerte október 31-én ünneplik a reformáció napját, 
ugyanis – a hagyomány szerint – 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Már-
ton a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katoli-
kus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Maga a reformáció Európában elég 
hamar, Magyarországon ötven évvel később terjedt el. Hazánkban a francia szárma-
zású Kálvin János tanai, szervezeti elképzelései váltak ismertté. A debreceni zsinaton 
fogadták el, hogy a helvét hitvallás szerint akarjuk élni a református életünket. Berety-
tyóújfalu elég hamar reformátussá lett, az emberek sajátos módon élték meg a vallást. 
A helyi, gyülekezeti tagok legfőbb elve, hogy embernek lenni felelősség. Missziós 
feladataik mellett az egyénekhez való üzenet eljuttatása a legfőbb dolguk.
Az ünnepi alkalmon közreműködött a Szivárvány Református Óvoda kórusa. Az 
istentiszteletet követően Magyar László István tanár és presbiter Biblia kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők. Sz.M.

Idősek világnapja

Emlékezés a II. világháború berettyóújfalui áldozataira

A reformáció napja

ITT TÖRTÉNT 7

Emlékezés és gyertyagyújtás október 6-án
Október 6-án este emlékeztek meg az aradi vértanúk 
kivégzésének 170. évfordulójáról a Népligetben. A 
nemzeti gyásznapon Sáli Levente festőművész, „Élet-
fa” című homokanimációját láthatták, majd gyer-
tyagyújtással ért véget az emlékezés Nemes Sándor 
famíves alkotásainál.
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Rendhagyó és színes programokkal 
készült október 14-e és 24-e között 
„A művelődés hete – a tanulás ün-
nepe” rendezvénysorozatra a Bihari 
Népfőiskola, amely 2001 óta emlé-
kezik meg erről az alkalomról.
„A művelődés hete – a tanulás ünnepe” Angli-
ából indult el, célja, hogy a művelődő, felnőtt, 
tanuló embert állítsák a társadalom elé. Azt a 
személyt, aki a saját képzésével hozzájárul az 
egyéni, társadalmi, közösségi élet fejlődéséhez. 
Sok országban próbálják népszerűsíteni, meny-
nyire mérvadó, hogy folyamatosan képezzék 
magukat az emberek. A Bihari Népfőiskola 
évek óta hátrányos helyzetű csoportok felzár-
kóztatását igyekszik elősegíteni. – Ezeket a sze-
mélyeket a nélkül nem lehet beintegrálni a tár-
sadalomba, hogy ne tanuljanak, a viselkedést, 
kommunikálást, konfliktuskezelést el ne sajá-
títanák, ez mindennél fontosabb lenne. Óriási 
szociális réteg az, akit képessé kell arra tenni, 
hogy képezhetők legyenek – mondta Porkoláb 

Lajos népfőiskolai tag.
Október 14-én és 15-én Békési Imre tartott 
rendhagyó történelemórát a Széchenyi István és 
a Hunyadi Mátyás Tagiskolákban, valamint az 
Arany János Gimnáziumban. A helyi ereklye-
gyűjtő az első és második világháborús relikvi-
áit is bemutatta a tanulóknak.
A programsorozat keretében mutatták be Péter 
I. Zoltán „Az Értől az Oceánig” című három-
kötetes könyvét. Az Ady Endre teljes életrajzát 
ismertető kötet szerzőjével Szűcs László, a Vá-
rad folyóirat főszerkesztője beszélgetett. Péter 
I. Zoltán harminc éve foglalkozik Ady életével 
és munkásságával, több műve is született ez-
zel kapcsolatosan. Három évvel ezelőtt döntött 
úgy, hogy megírja a magyar költő komplett 
biográfiáját. A könyvbemutatón – a népfőiskola 
és Muraközi István jóvoltából – a helyi általá-
nos és középiskolák, illetve a városi könyvtár 
képviselői egy-egy példányt vehettek át Péter I. 
Zoltán kötetéből.
Az egyhetes programban kirándulás is helyet 
kapott, október 19-én tizennyolcan látogattak el 
az Érmellékre. Sződemeteren a Kölcsey Emlék-
házat és a felújított templomot, Nagykárolyban 
a Károlyi-kastélyt és a parkot nézték meg, de 
jártak Ady szülőfalujában, Érmindszenten is.
A rendezvénysorozatot dr. habil. Striker Sán-
dor „A nem hivatásos művészeti-kulturális te-
vékenységek helye a közösségi művelődésben, 
Magyarországon és Európában” című előadása 
zárta. – Angliában a felnőtt tanulásnak óriási ha-
gyománya, az egyéni életpályákban és a közös-

ségek életében is nagy szerepe van. Hazánkban 
ez a fajta ismeretszerzés sokkal inkább a szak-
mai, szakképzési területre tolódott át. Magyar-
országon az önképzés, önművelés, önfejlesztés 
(összegző kifejezése: művelődés) átkerült, illet-
ve – a 19. század kezdete óta – a művelődési, 
közművelődési területen jelent meg. A művelő-
dés egy többtényezős tevékenység, kell hozzá 
az egyén, a közösség, a támogató család, illetve 
a helyi politika, és örömteli, hogy ez Berettyó-
újfaluban megvan. Minden európai országnak 
más a hagyománya, hazánkban a művelődésnek 
nagy tradíciója van, aminek kulturális, nyelvi és 
térségi gyökerei vannak – tudtuk meg. A Kultu-
rális Sokszínűségért Alapítvány elnöke szerint 
mindig figyelembe kell venni a helyi viszonyo-
kat, lehetőségeket, nehézségeket annak érde-
kében, hogy a lakosság azon tagjai, akik ilyen 
módon képzelik el önmaguk fejlesztését, esélyt 
tudjanak kapni. Sz.M.

A 2006 óta minden évben október 
elején megrendezésre kerülő Or-
szágos Könyvtári Napok egyhetes 
rendezvénysorozatának tematikája 
ebben az évben az ENSZ környezet-
védelmi programjához, a fenntart-
ható fejlődés keretrendszerére épült.
A Könyvtárak az emberért, felelősséggel a Föl-
dért címet viselő programban könyvtári kör-
nyezetben, sajátos eszközeinkkel jártuk körül 
a témát, azon igyekezve, hogy az információk 
átadásával egy-egy apró lépést tegyünk a kör-
nyezetvédelem érdekében. A hét programjainak 
tervezésekor az egyes korosztályok életkori sa-
játosságai mellett a legaktuálisabb, sokak éle-
tére kiható témákra koncentráltunk. A hetet a 
Maszk Bábszínház előadásával nyitottuk, ami-
kor „A furfangos csodadoktorok” c. bábjátékot 
tekintették meg a helyi általános iskolák alsó 
tagozatos diákjai. A népi szájhagyományban 
élő históriában, a várregében feldolgozott nép-
meseszerű történettel kapcsolódtunk a Rákóczi-
emlékévhez és a népmese napjához is.
Az alsó tagozatos diákok délelőttönként me-
setúrán járták be a könyvtárat, mindannyian 
kiállták a próbát, melyet követően örömmel 
fogyasztották el a királyi italt és a hamuban 

sült pogácsát. Dr. Szabó György, a Debreceni 
Egyetem docense a Bihari Barangolók Kultu-
rális Klubja (Olvasókör) meghívására érkezett 
a felnőttkönyvtárba, ahol a „Klímaváltozás ha-
tása környezetünkre/Magyarországra” címmel 
tartott előadást. Kiemelte az üvegházhatású 
gázok légköri hatását, várható következménye-
it a természeti erőforrásokra, társadalmi-gaz-
dasági életünkre, a humán-egészségügyre, az 
energiaszektorra, valamint a közlekedésre. „A 
helyzet súlyos, de nem reménytelen” – össze-
gezte az elhangzottakat. Az Arany János Kol-
légium középiskolás diákjai a felnőttkönyvtár 
szolgáltatásaival, állományával ismerkedtek. 
A helyi és a környékbeli általános iskolák 1-4. 
osztályosai számára hirdettük meg a mesemon-
dó versenyt, melyre olyan magyar népmesével 
készültek a gyerekek, amelyekben valamilyen 
állat szerepel. Köszönjük Kolozsvári-Donkó 
Rebeka támogatását, a mézeskalács figurákat, 
melyek közül minden résztvevő és felkészí-
tő tanár választhatott egyet. A rendezvényre 
az állatok világnapján került sor. Célunk volt, 
hogy az ember és az állat közötti barátságot erő-
sítsük, valamint felhívjuk a figyelmet a velük 
való együttélés, valamint az élő, veszélyezte-
tett fajok megóvásának fontosságára. Ezt a célt 
szolgálta a meghirdetett rajzverseny is, melyre 
állatokról készült rajzok születtek. Az elkészült 
178 művet Tóth Mária Zsuzsanna pedagógus, a 

Magyar Kultúra Lovagja véleményezte, s adta 
át a jutalmat a könyves vasárnapon.
Nagy sikert aratott a Könyvbörze is, ahol szá-
mos elolvasott, feleslegessé vált könyv cserélt 
gazdát. Ezen a héten a késedelmesen visszaho-
zott könyvekért nem kértünk késedelmi díjat. 
Lehetőség volt a késedelmes könyvek könyv-
inkubátorba való elhelyezésére is az előtérben.
Programjainkon a rendszeres könyvtárlátogatók 
mellett mások is tartalmas események részesei 
lehettek.
A hét folyamán a hét rendezvényen – a mesetú-
rán 8 osztály vándorolt – 680 fő vett részt.
 Lackó Györgyné

Egy hét a művelődésről és tanulásról

Könyvtárak az emberért, felelősségünk a Földért – 
14. Országos Könyvtári Napok Berettyóújfaluban
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Péter I. Zoltán és Szűcs László a könyv-
bemutatón

Rendhagyó történelemóra Békési Imre 
előadásában

A zsűri tagjai – Kissné Tóth Márta, Sza-
bóné Fábián Henriett, Gyányi Lajosné 
pedagógusok – arany, ezüst és bronz mi-
nősítést állapítottak meg.
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A Debreceni Művelődési Központ, 
a Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége (NESZ), a Hagyományok 
Háza, valamint a Kézműves Alapít-
vány szervezésében a XIII. Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat Észak-alföldi régiójának 
kiállításmegnyitójára és díjkiosztó 
ünnepségére került sor a művelődési 
házban.
Muraközi István úgy fogalmazott, az októ-
ber 4-i alkalom legnagyobb eredménye az 
volt, hogy megláthatták, mik azok a szép al-
kotások, melyekkel a jelentkezők neveztek 
a pályázatra. A polgármester szerint a népi 
kézműves mesterséget művelők nyugodtak 
lehetnek, hisz – látva a pályázók számát – az 
utánpótlás biztosítva van.
A tárlatot megnyitó Beszprémy Katalin arról 

szólt, a tender kiíróinak célja kezdetektől az 
volt, hogy ösztönözzék a fiatalokat, iskolákat, 
kézműves közösségeket, oktató mestereket 
arra, hogy tehetséges tanítványok számára ez 
a pályázat bemutatkozási lehetőséget, megmé-
retést teremtsen, melynek végső célkitűzése a 
magyar, népi kézműves hagyományok méltó 
továbbéltetése. – Ezen a kiállításon több olyan 
alapfokú művészeti tanintézményt, alapít-
ványt látunk, ahol felismerték a népi kultúra 
pedagógiai eredményességét és hasznosságát 
– mondta a Hagyományok Háza Népművé-
szeti Módszertani Műhelyének vezetője.
A pályázatra három korosztályban, kettő 
gyermek és egy ifjúsági kategóriában lehetett 
munkákat benyújtani. Az Észak-alföldi térség 
pályázói Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből 
kerültek ki. A versenyre összesen 352 alkotás 
érkezett. A 77 pályázóból 54 egyéni, 23 pedig 
csoportos munka. A zsűri által több mint 260 

mű kapott helyet a tárlaton. A bíráló bizottság-
ban F. Tóth Mária, a NESZ Képzés-Oktatás 
Bizottságának tagja, Hutkai László bőrműves 
és Magyar Zita fazekas kapott helyet. A pá-
lyamunkák értékelésénél a zsűri elsősorban a 
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő 
képességeket vette figyelembe.
A XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázat nyerteseinek díjazása és 
az emléklapok átadása mellett több különdíj 
is gazdára talált. Sz.M.

Van, akinek hasznos időtöltés, van, 
akinek megnyugvás és van, akinek 
segítség a betegség feldolgozásában. 
Egy azonban minden alkotónál kö-
zös: a gobelinezés a kikapcsolódást 
nyújtja. 
Azt, amikor csak telnek a percek és az órák 
úgy, hogy közben az alkotó nem gondol sem-
mi másra. A Makk Kálmán Mozi galériájá-
ban nyílt Gobelin kiállítás Sólyom Jánosné, 
Lisztes Éva, Nagy Lászlóné és Szabóné Tóth 
Csilla alkotásaiból. A munkája mindig egyedi, 
általában gyapjúfonalból, ritkábban selyem- 
vagy fémszállal együtt szőtt képek. A hímzés-

technika a 19. század vívmánya. A technika 
szerelmesei az egészen apró képek elkészíté-
sétől a legnagyobb falvédőkig hímeznek min-
tákat, egy előre megfestett lyukacsos anyagra. 
A téma ezer féle lehet: a virágkompozíciókon 
át a portrék és épületek megszövéséig az al-
kotó hangulatától függően karakteres vagy 
lágy színű fonalakkal hímzik ki a gyakran 
tizenezres öltésszámú munkát. Nagy László-
né alkotó a gobelin szeretetét betegsége idején 
alapozta meg. A veseátültetésen átesett hölgy 
a folyamatos otthoni dialízisek idején hímzett 
órákon át. Az olykor mély pillanatokban a 
gobelinezés öröme azonban mindig kikapcso-
lódást nyújtott. Lisztes Éva négy éve ismer-

kedett meg a keresztszövés művészetével. Az 
eltelt időben már körülbelül húsz fali képpel 
büszkélkedhet, némelyik tizenkilencezres öl-
tésszámú. A négy kiállító alkotásai advent első 
vasárnapjáig láthatóak a Mozi Galériában, 
nyitvatartási időben. KHSz.

A mese-, bor- és dalkedvelő felnőtte-
ket várta október 26-i programjára 
a Bodorka NépmesePont. A „Mese-
kocsma” címet viselő alkalom ven-
dégei Kelemen Petra Piroska me-
semondó és Nagy András Balázs 
népzenész voltak.
A felvidéki Bény községből származó Ke-
lemen Petra Piroska először járt Berety-
tyóújfaluban. Nyolc éve él Tatán, Környén 

tanít. Négy éves kora óta 
mesél, elsőként egy bor-
lovagrendi esten szere-
pelt, Párkányban, amire 
a nagyszülei készítették 
fel. A történetmondó – a 
mesélésen kívül – népvi-
seleteket készít, néptáncot és népdalének-
lést tanít, felkérés esetén még színjátszással 
is foglalkozik, tagja a Talpalatnyi Színház 
nevű társulatnak. Sz.M.

Szüreti délutánra invitálta a Bodorka 
NépmesePont a családokat október 6-án. 
A családi napon Bukovics János és Pintér Zsolt, 
népmesemondók adták elő az alkalomra szánt 
szüreti történetüket. Felelevenítve a szüreti ha-
gyományokat a legkisebbek szőlőt taposhattak és 
préselhettek, aminek mustját el is fogyasztották. 
A szüret azonban nem telhetett el népzene nél-
kül: Baranyai Hajnalka, Turzó Boglárka  és Nagy 
András a szüret klasszikusait énekelte. KHSz.

Népi kézműves kiállítás fiatalok munkáiból

A kikapcsolódást nyújtó gobelinezés 

Mesekocsma a Bodorkában

Szüret Bodorkásan

KULTÚRA 9

Személyes gondoskodást végzők szá-
mára tart továbbképzést, mentál-
higiénés támogatást az Összefogás 
Berettyószentmártonért Egyesület 
a Csiga-Házban. A Galó Tamás ál-
tal vezetett, a tíz résztvevőnek har-
minc pontot adó szupervíziós képzés 
kéthetente kerül megrendezésre, 
és jövő év január közepéig tart. Az 
október 22-i első alkalmon a debre-
ceni CSAT Egyesület kvízjátékkal 
készült a tanodásoknak.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1856
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1854
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1848
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1839
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1845
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Muraközi István arról szólt, szeretettel és tisz-
telettel kell fordulnunk az idősebb korosztály 
felé, akik kitaposták az utunkat. A polgármes-
ter – a város nevében – egy-egy ötezer forintos 
utalványt ajándékozott az otthon és a nyugdíjas 
ház lakóinak.
Az ünnepi alkalom résztvevőit Karalyos Krisz-
tina is köszöntötte. Úgy fogalmazott, valameny-

nyi generációra szüksége van a társadalmunk-
nak ahhoz, hogy előre tudjunk lépni és fejlődést 
elérni. Ehhez – a BERÉPO Nonprofit Kft. ügy-
vezetője szerint – az idősebb generáció mutatja 
az utat és a példát.
A Bakonszegi Népdalkör dalcsokorral, a Má-
tyás utcai ellátottak szavalattal kedveskedtek az 
ünnepelt szépkorúaknak. Sz.M.

Ünnepelt szépkorúak a Fényes-házban

MOZAIK10

Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat a Fényes-ház-
ban működő otthonban október 8-án. A lakók ajándékot és műsort is kaptak.

hirdetés

Október 4. és 8. között tanulmányi 
kiránduláson vett részt a Berettyó-
újfalui II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola néhány jelenlegi és volt tanu-
lója négy felnőtt kíséretében. 
Repülővel utaztunk Budapestről oda-vissza. 
Nagy élmény volt már az indulás is, hisz egy 
tanulón kívül minden gyereknek ez volt az első 
repülőútja. Nagyon gazdag és élménydús prog-
ramot valósítottunk meg. A hajnali géppel in-
dultunk, és éjszaka érkeztünk haza, így öt napot 
tölthettünk a brit fővárosban. A King’s Cross 
metróállomáson kezdtük a „Harry Potter Shop 
at Platform 9 3/4”megtekintésével. Gyakorolták 
a gyerekek a vásárlást, közlekedést, az útvonal 
megtervezését, a tájékozódást és segítségkérést 
angolul a programok folyamán. Ellátogattunk a 

Towerbe, a Tower hídba is fellifteztünk. Ter-
mészetesen mindenkinek más-más rész tetszett 
jobban: a „Véres” Torony, a koronázási ék-
szerek vagy a hollók, nem beszélve a Tower 
őrség egyenruhájába öltözött idegenvezetők-
ről, a „Yeomen”-ről. Óriási szerencsénk volt, 
mert azt is láttuk, amikor felnyitották a híd alsó 
szintjét. Nem hagytuk ki a „Borough Marketot 
sem, London legnagyobb piacát a Temze déli 
partján. Jártunk a Természettudományi és a Bri-
tish Múzeumban. Óriási élmény volt a királyi 
testőrség őrségváltása a Buckingham palotánál. 
A Westminster Apátság, Piccadilly körtér és 
Trafalgar tér sem maradt ki. A legnagyobb él-
ményt azonban az jelentette, hogy találkoztunk 
az Erasmus+ „Sparks…a well being” című pá-
lyázatban velünk együtt résztvevő partnereink-
kel. A Chelsea Community Hospital School a 

legnagyobb kórházi iskola az angol fővárosban, 
nyolc különböző helyen folyik a beteg gyere-
kek tanítása. Mi a Westminster városrészben 
működő központi iskolában voltunk. Janette 
Steel, az igazgatónő fogadott és köszöntött ben-
nünket. Ezután bemutatkoztunk, powerpointos 
kvízt játszottunk, amit az angol gyerekek irá-
nyítottak. Bemutatták azt a felvételt is, amely-
ből megtudtuk, hogy a különböző egységekben 
gyógyuló gyerekek hogyan tartják a „zene” 
nyelvén egymással a kapcsolatot. Aztán követ-
keztünk mi! A mozitermükben énekeltünk an-
golul, magyarul, tanítottunk egy-két tánclépést 
és néhány magyar kifejezést is. Finom pizza 
ebéddel zártuk a találkozót. Nehéz szívvel bú-
csúztunk el tőlük, nem mindennapi élményben 
volt részünk. Nem hagyhatjuk ki az élménybe-
számolónkból azt sem, hogy 5 nap alatt 70 000 
lépést, + metró, + busz, + repülő, tettünk meg. 

Baloghné Szigeti Juliánna szervező tanár

Tanulmányi kiránduláson Londonban

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1835
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A Magyar Sebész Társaság Észak-
Kelet Magyarországi Szekciója má-
sodik alkalommal tartott tudományos 
kongresszust Berettyóújfaluban. 
A művelődési házban megtartott programon 
hat megye sebészei vettek részt, de fő- és 
szakorvosok, fiatal rezidensek, szakdolgozók 
is jelen voltak az október 19-i tanácskozáson.
Bónácz János alpolgármester úgy fogalmazott, 

ezek a konferenciák lehetőséget teremtenek 
arra, hogy új szakmai kapcsolatok alakuljanak 
ki, emellett a felmerülő problémák, kérdések 
megoldására is alkalom nyílik ezeken az ösz-
szejöveteleken.
Muraközi Zoltán arról szólt, több szempont-
ból büszke a településre, a kórházra és a dol-
gozóira. – Berettyóújfalu azon élhető kisváro-
sok közé tartozik, ahol folyamatos a fejlődés. 
Emellett a város és a kórház egy olyan közös 
projektet folytat (mozgásszervi rehabilitációs 
ellátás járórészének strandfürdőbe kihelyezé-
se), ami mind a két félnek óriási előrelépés 
lesz. Büszke vagyok a kórházunkra és azok-
ra, akik innen származtak el és nem hoztak 
szégyent a településre. De akadnak olyanok 
is, akik itt fejezték be aktív pályafutásukat és 
szintén jóhírünket keltették. Kijár a tisztelet a 
dolgozóimnak is, akik a mai magyar egész-
ségügy által biztosított körülmények között is 
becsülettel helytállnak – mondta a Gróf Tisza 

István Kórház főigazgatója.
A tudományos tanácskozás előadói az Észak-
Kelet Magyarországi Szekció hat megyéjének 
kórházaiból érkeztek. A régió sebészeti hely-
zetének bemutatása prezentációk keretében 
zajlott, emellett felkért előadások is elhang-
zottak egy-egy téma átfogó ismertetésével. 
Az adott évi kongresszus témáit mindig egy 
tavaszi vezetőségi ülésen dönti el a Magyar 
Sebész Társaság. Az idei alkalmon onkológiai, 
sebészeti, érsebészeti vonatkozásokról, olyan 
tápcsatornát érintő sebészeti beavatkozásokról 
esett szó, melyeknek komoly, népegészség-
ügyi jelentősége és sebésztechnikai kihívása 
is van. Ezenkívül műszerezettség és tovább-
képzés szempontjából is fontos kérdéseket tár-
gyaltak meg a konzultáción.
A kongresszus ideje alatt az érdeklődők két ki-
állítást, Dr. Altner Géza fotóit és Dr. Kincses 
Zsolt grafikáit tekinthették meg. Sz.M.

Sebészeti kongresszus

MOZAIK 11

Berettyóújfalu üdítő-állomás – Teát, 
üdítő italokat kapnak az átutazó se-
besült katonák

A vöröskereszt egylet hölgybizottsá-
gának akciója

A belügyminiszter új körrendeletet bo-
csátott ki, s ebben tudatja a törvény-
hatóságok első tisztviselőivel, hogy a 
vasúton szállított sebesültekről való 
gondoskodást új irányba tereli. Eddig 
a társadalom igen nagy igyekezettel és 
szeretettel gondoskodott egyes állomá-
sokon arról, hogy a katonákat étellel, 
itallal lássa el, de ez a segítés szer-
vezetlenségénél fogva nem mindig járt 
megfelelő eredménnyel. 
Többször megtörtént, hogy a sebesültek 
egy része nélkülözésnek volt kitéve, míg 
a másik rész a hölgyek szívjósága követ-
keztében úgy elrontotta a gyomrát, hogy 
belebetegedett. Ez okból, de azért is, 
mert a harctérről hazatérő sebesültek 
között fertőző betegségek mutatkoznak, 
s a ragályozás könnyen bekövetkezhetett, 
a honvédelmi miniszter az összes körök 
meghallgatása után üdítő-állomások lé-
tesítését határozta el, megszabva amaz 
irányelveket, amelyek betartásával a 
sebesült és beteg katonák üdítése a leg-
alkalmasabb módon történhetik. Ezeken 
az állomásokon a szolgálat szervezését 
és az ellátást az országos vöröskereszt 

egylet vállalta magára, s ugyancsak ez 
jelöli ki az állomásokat is. A felügyel-
tet mindég orvos gyakorolja. 
A rendeletben arról is esik szó, hogy az 
állomásokon mi mindent lehet a sebesült 
katonáknak nyújtani. Megállapítja, hogy 
az üdítő folyékony táplálékból kifogás-
talan jó víz, meleg leves, tea, kávé 
vagy forralt tej jöhet számításba, míg 
a szilárd táplálékot a kenyér, a zsem-
lye és a keksz adhatja. Alkoholtartalmú 
italt vagy ásványvizet csakis az orvos 
rendeletére szabad kiszolgálni. Szivar-
ral és cigarettával azonban el lehet 
őket látni.

Az üdítési szolgálatot teljesítők tisz-
ta fehér magas kötényt és gumikesztyűt 
használjanak. A szerepet játszó höl-
gyeknek vagy férfiaknak a sebesültekkel 
és a betegekkel vagy azok holmijával nem 
szabad érintkezni. (…) 
A hadügyminiszter Berettyóújfalut is 
üdítő-állomásul jelölvén ki, Fényes 
Ákos táblabíró, mint a berettyóújfalui 
vöröskereszt fiók-egylet elnöke gyűlésre 
hívta össze az egylet választmányának 
hölgytagjait. A gyűlésen jelen voltak: 
özv. Vass Jenőné társelnöknő, Nyíri Ist-
vánné alelnöknő, dr. Habókay Béláné, dr. 
Erdélyi Miklósné, Trajánovics Antalné, 
dr. Erdős Zsigmondné választmányi tagok 
és Weiszberger Ármin egyesületi jegyző.

Sárrét, 1914. november 22. 2-3. oldal

AZT ÍRTA AZ ÚJSÁG… 105 éve

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete ezúton értesíti a berettyóúj-
falui lakosságot, hogy a közmeghallgatást 
2019. november 21-én (csütörtök) 16.30-kor 
tartja a volt Megyeháza (Kossuth u. 6. sz.) 
Fráter László-termében.
Napirend: helyi közügyeket érintő kérdések, 
javaslatok megtárgyalása
A berettyóújfalui lakosok a helyi közügye-
ket érintő kérdéseiket, javaslataikat előze-
tesen is megküldhetik a murakoziistvan@
berettyoujfalu.hu címre 2019. november 15-
én 14 óráig.
Tisztelettel várjuk a berettyóújfalui lakoso-
kat a közmeghallgatásra!

KÖZMEGHALLGATÁS

Október 24-én 3. alkalommal került megren-
dezésre iskolánkban az Arany János szavaló-
verseny. Célunk az volt, hogy méltóképpen 
megemlékezzünk névadónkról halálának év-
fordulója alkalmából.
A megmérettetés 3 kategóriában zajlott: 7-8.
évfolyam, 9-10. évfolyam és 11-12. évfolyam. 
Nagy örömünkre 4 másik intézmény, köztük 
egy általános iskola is képviseltette magát. A 
23 versenyző mindegyike egy szabadon válasz-
tott Arany-verssel készült.
Az általános iskolások kategóriájában a 3 tagú 
zsűri sorrendben a következő tanulókat jutal-
mazta: Szathmári Gábor, Balogh Alíz, Korcs-
máros Boglárka. Ők mindannyian a berettyóúj-
falui József Attila Általános Iskola tanulói.
A 9-10. évfolyam díjazottjai:
Szabó Ágota (BSZC Arany János Gimnáziuma)
Szepesi Petra (BSZC Arany János Gimnáziuma) 
Nagy Petra (BSZC Bessenyei György tagintézménye)
A 11-12. évfolyam legeredményesebb verseny-
zői sorrendben: 
Molnár Erika (BSZC Arany János Gimnáziuma) 
Baradács Anna (BSZC Arany János Gimnáziuma) 
Nagy Alexandra (balmazújvárosi Veres Péter Gim-
názium)
A Bihari Alma Mater Alapítvány különdíját 
Kovács Anita, iskolánk 11. évfolyamos tanu-
lója vehette át.

Arany János szavalóverseny

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1850
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Az országhatárokon átívelő futóverseny jó 
példája a szomszédi kapcsolatok ápolásá-
nak, a határon túli közösséggel való kapcso-
lattartásnak. A csapatszellemet is erősíti a 
kihívás, melyre 2, 5 és 10 fős csapatokban 
lehetett nevezni, de egyéni ultramaraton is 
teljesíthető volt. A futók Nagyvárad köz-

pontjából rajtoltak, majd az államhatáron 
átfutva Ártánd, Biharkeresztes, Mezőpe-
terd, Berettyóújfalu, Szentpéterszeg, Tépe, 
Derecske, Sáránd és Mikepércs érintésével 
értek el a debreceni Kossuth téren lévő cél-
ba. Az idei kihívásra több mint 400 neve-
zés érkezett, hogy teljesítsék a több mint 

85 km-es távot. A futók között volt a Tank-
csapda frontembere Lukács László is és a 
LOKI egykori játékosa, a magyar válogatott 
Dombi Tibor is. Berettyóújfalut is sokan 
képviselték az október 20-i maratonon, és 
a rendészeti kategóriában is indultak a helyi 
kapitányság munkatársai közül. K.Zs.

Nem mindennapi eseménynek adott 
otthont a Pálfi István Rendezvény-
csarnok október második hetében. 
Az MVFC Berettyóújfalu magyar 
bajnokként indulhatott az UEFA ál-
tal rendezett Bajnokok Ligájában, 
ahol spanyol, orosz és kazah csapa-
tokkal mérte össze tudását.
A spanyolok ellen kezdtek
Október 8-án az ElPozo Murcia ellen léptek pá-
lyára Trencsényi Jánosék. A spanyolok hamar, 

négy perc után megszerezték a vezetést, majd 
néhány minutummal később tovább növelték 
előnyüket. A folytatásban többször lőttek ka-
pura az MVFC játékosai, a mérkőzés végén 
kapus nélkül próbáltak eredményesek lenni, 
gólt azonban nem sikerült szerezniük. Ellenben 
a Murcia-nak, akik a második félidőben három-
szor is a kapuba találtak, így kialakítva az 5-0-s 
végeredményt.
Megszületett az első újfalui gól
Október 9-én az orosz SC KPRF ellen játszott a 
magyar bajnok. Az első félidőben több szép tá-
madást is vezetett az MVFC, Mezei Dávid szá-
mos védést bemutatott, gólt azonban ismét az 
ellenfél szerzett, így ők vonultak 2-0-s előnnyel 
pihenőre. A második játékrészben végre hazai 
találatnak is örülhettek a szurkolók, Rafael 
Henrique Da Silva, azaz Rafinha volt eredmé-
nyes. A folytatásban hiába védekezett jól a Be-
rettyóújfalu, és védett többször is Mezei Dávid, 
a meccs végén az oroszok örülhettek, akik 5-1-
re nyerték meg az összecsapást.
A kapusok domináltak
Az utolsó mérkőzésen, október 11-én a Kairat 
Almaty várt a hazaiakra. A kazah csapat már 
a negyedik percben vezetett, amit az MVFC 

helyzetei követtek, gól azonban nem született 
ezekből. A 14. percben Gabriel Souza Dos 
Santos volt eredményes a vendégeknél, akik 
így 2-0-ára vezettek a félidőben. A második já-
tékrészben a kapusoké volt jobbára a főszerep, 
akik több védést is bemutattak. Ennek ellenére 
a Kairat Almaty a 29. minutumban is gólt szer-
zett, ezzel beállítva a 3-0-s végeredményt.
Sok dologban még fejlődniük kell
Az MVFC edzője, Sergio Mullor Cabrera úgy 
véli, mentális, taktikai és erőnléti dolgokban 
kell még javulnia csapatának. – Ez a sorozat 
tapasztalatszerzési szempontból volt fontos, 
nagyon jó együttesek ellen játszottunk. Ha a 
következő találkozókon úgy megyünk ki a pá-
lyára, hogy semmit nem tanultunk ebből a há-
rom meccsből, akkor semmit nem ért az egész. 
Láttuk azt, hogy akárhol is vagyunk – edzésen, 
bemelegítésen, mérkőzésen –, mindig a határa-
inkat kell feszegetni – nyilatkozta az újfaluiak 
mestere.
A Futsal Bajnokok Ligája 4. csoportjából az 
orosz együttes kilenc, a spanyol hat, a kazah 
három pontot szerezve jutott tovább a legjobb 
16 csapat közé, az MVFC három vereséggel 
búcsúzott a sorozattól. Sz.M.

Az idén 32. alkalommal került megrendezésre Abádszalókon a Tisza-
tó átúszás, melyen 112 versenyző állt rajthoz két különböző távon      
(2 és 4 km-en).
Az idő nem volt túl kegyes a versenyzőkhöz, kisebb hullámok és erős oldalszél nehezítette az 
úszókat. Vigh András, aki harmadjára mérettette meg magát az átúszáson, a rövidebb távon kép-
viselte egyesületünket, ahol az abszolút hatodik, korosztályában pedig az első helyezést érte el.
Csörsz Gergely a Torinóban megrendezett Europen Masters Games úszóversenyen vett részt, 
ahová családja kísérte el. Ezt a versenysorozatot minden negyedik évben Európában rendezik 
meg. Ezen a versenyen a 25 évnél idősebb amatőr sportolók mérhetik össze erejüket számos 
sportágban. A világ minden részéről érkeztek résztvevők, ezért is volt különleges ez a verseny. 
Gergely öt úszószámban csobbant a medencébe, ebből kettőben sikerült az első tízben végeznie, 
ami igazán szép eredmény.
Úszóegyesületünknek, a Berettyó Cápák SE-nek jelenleg 16 tagja van. Csapatunkban vannak 
lelkes amatőrök és úszómúlttal rendelkező versenyzők is. Bizonyítva ezzel, hogy mindenki 
megtalálhatja az örömét és céljait ebben a szép sportban. 25 éves kortól lehet indulni szenior 
versenyeken, ahol a korcsoportok ötévenként változnak, így sosem késő elkezdeni. Rendeznek 
olyan versenyeket is, ahol már a 18 éves korosztály is megmérettetheti magát, illetve családok 
is képviseltethetik magukat a váltószámokban. Az idén lesz még egy nagyobb erőpróba Hódme-
zővásárhelyen, amire a csapat tagjai szorgalmasan készülnek.  Berettyó Cápák SE

Az MVFC Berettyóújfalu Bajnokok 
Ligája szerepléséhez kapcsolódóan 
futsal mesterkurzusnak adott otthont 
a Makk Kálmán Mozi.
Az október 11-i alkalmat Kozma Mihály nyi-
totta meg. A Futsal Bizottság elnöke örömét fe-
jezte ki annak kapcsán, hogy sokat tanulhatnak 
neves személyektől ezen az eseményen.
A két előadást magába foglaló mesterkurzu-
son futsal és nagypályás edzők, valamint olyan 
személyek vettek részt, akik érdeklődnek, kö-
tődnek ehhez a sportághoz. A Kairat Almaty 
vezetőedzője, Paulo Ricardo Figueiroa Silva, 
ismertebb nevén Kaká a futsalról alkotott kon-
cepcióját osztotta meg a közönséggel, míg Javi-
er Lozano, a spanyol futsal liga elnöke a futsal 
és a nagypályás labdarúgás kapcsolódási pont-
jairól beszélt. Sz.M.

Szupermaraton Debrecen és 
Nagyvárad között

A Bajnokok Ligájában mérettette meg magát az MVFC

Tisza-tó átúszás Futsal mesterkurzus

SPORT12

Másodjára rendezték meg az Organica FX Szupermaratont Nagy-
várad és Debrecen között. A szervezők ezúttal is azzal a céllal vágtak 
bele a 11 települést érintő nemzetközi sportesemény megszervezésé-
be, hogy ráirányítsák a figyelmet a térség közlekedési fejlesztéseire, 
népszerűsítse a sportolást és az egészséges életmódot. 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1847
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1844
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1840
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Nyitvatartási idő: Szerda: 8:00 – 16:00
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Állampapír-értékesítés 
Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.

(a Kormányhivatal épületében) 
 Szolgáltatásaink: 

Ingyenes Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás és 
vezetés, amelyre Babakötvény vásárolható 

100%-os állami garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra 

Díjmentes számlanyitás és vezetés 
WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások 

Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések 
 Online időpontfoglalás és ügyfél-regisztráció 
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December 4. 19 óra Színházi esték I.: Minden 
lében három kanál – a Körúti Színház előadása, 
belépőjegy: 3.100 Ft, bérlet: 8.000 Ft.
December 5. 17 óra Mikulás ünnepség, belépés 
ingyenes.
December 13. 11 óra Filharmónia ifjúsági kon-
certek I.
Biharországi esték
November 11. 18 óra 
Dalok a labdatérről (ADY 100). Pető István vers-
mondó és a Körömvirág együttes műsora

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
November 25. 17 óra Erősné Bak Szilvia virágkötő 
Téli álom című kiállításának megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Török Zita népi iparművész, közreműkö-
dik: Magyari Luca csellón. A kiállítás megtekinthe-
tő: december 6-ig.

Bella Costa Étterem
November 14. 18 óra Az én városom – KOCSIS 60
Kocsis Csaba 60 éves jubileumi kiállítása. Helyszín: 
Bella Costa Étterem (Berettyóújfalu, Dózsa György 
utca 28.) A kiállítás megtekinthető: február 28-ig.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
November 12. 14 óra A Bihari Diabétesz Egyesület 
programja. A rendezvény előtt 12 órától vércukor, vér-
nyomás mérésre lesz lehetőség. A rendezvényen a Gróf 
Tisza István Kórház Belgyógyászati Osztály szakorvo-
sai szakmai előadást tartanak a cukorbetegségről.
November 13. 14 óra Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesületének egyesületi napja

Berettyóújfalui programok
Születés
2019. október
5.  Balázs Zsombor (Balázs Péter – Szabó Izabella)

8.  Szabó Gábor (Szabó Gábor – Nagy Mónika)

Házasságkötés
2019. október
2.  Petrucz Gyula – Kiss Erzsébet
5.  Mile Szabolcs – Berczi Anita
12.  Szegedi László Norbert – Magyari Dorina
16.  Gurzó Norbert – Kiss Anita

Elhunytak
2019. szeptember
26.  Dürgő László (1953.)

28.  Balogh László (1942.)

2019. október
1.  Ökrös Gyula (1930.)

13.  Sas András (1936.)

Anyakönyvi hírek
November 22. 14 óra az ÉDES Egyesület diabétesz 
világnapi Kék péntek programja. Ingyenes vércukor-, 
koleszterin-, és vérnyomásméréssel várnak mindenkit 
a rendezvény ideje alatt. A színes színpadi programok 
mellett ezúttal is helyet kapnak szakmai előadások .
November 29. 10 óra ILCO-klub
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesület Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó próbá-
ja, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája, 16 órától 
a papírfonó kör kézműves foglalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglalkozás.
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna az 
Erdélyi Gábor teremben.

ADVENTI ESTÉK
A MAKK KÁLMÁN MOZIBAN

December 1. 16 óra Dombi Géza festőművész kiállítása 
a Mozi Galériában. A kiállítást megnyitja: Nagy Zsolt 
esperes, a tárlat megtekinthető: 2020. január 15-ig.
Gyertyagyújtás 17 órakor a mozi előtt, igét hirdet: 
Rákóczi Jenő plébános. Közreműködik a Római Kato-
likus Egyházközség kórusa.
December 8. 16 óra Heit Lóri és zenekara adventi kon-
certje
Gyertyagyújtás 17 órakor a mozi előtt, igét hirdet: 
Nagyné Bakó Katalin református lelkész. Közreműkö-
dik a Berettyószentmártoni Református Egyházközség.
December 15. 16 óra Gyányi István és a Trio Consort 
adventi koncertje
Gyertyagyújtás 17 órakor a mozi előtt, igét hirdet: 
Kiss János baptista lelkész.
December 22. 16 óra Szulák Andrea adventi koncertje 
a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban
Gyertyagyújtás 17 órakor a mozi előtt, igét hirdet: 
Szabóné Nagy Andrea református lelkész. Közreműkö-
dik a Berettyószentmártoni Református Egyházközség

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A Makk Kálmán Mozi műsora (november)
nap film címe dimenzió kezdés
11,12,13 Monos 2D 16.00
 Prédák 2D 18.00
14,15,16,17 Raoul Taburin 2D 16.00
 Drakulics elvtárs 2D 18.00
18,19,20 Esküvő a topon 2D 16.00
 Halálod appja 2D 18.00
21,22,23,24, Szép csendben 2D 16.00
25,26,27 Jégvarázs 2 3D 18.00
28,29,30 Tejháború 2D 16.00
28,29,30, dec 1. Múlt karácsony 2D 18.00
dec. 2,3,4 Ugye boldog vagy? 2D 16.00
 Az aszfalt királyai 2D 18.00

November 20-án (szerda) 17 órára érkeznek a Temp-
lomba a Gáborján-Szentpéterszegi gyülekezetek tag-
jai gyülekezeti találkozóra. Igét hirdet: Tóth József 
lelkipásztor.

November 27-én (szerda) a 17 órakor kezdődő Bib-
liaórán igét hirdet Molnár Norbert, a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat debreceni lelkipásztora, egy-
ben tájékoztatást tart a szeretetszolgálatról.

November 30-án (szombat) 15 órakor Hálaadó Is-
tentisztelet Bihartordán a Gyülekezeti Ház felújításá-
ért. Igét hirdet: Dr. Fekete Károly püspök.

December 1-jén, Advent I. vasárnapján 9 órakor Is-
tentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Templomban, 

14 órakor a Fényes Házban, 15.30-kor a Kórházban. 
16 órakor Dombi Géza festőművész kiállítása a Mozi 
Galériában. A tárlatot megnyitja: Nagy Zsolt esperes. 
A kiállítás megtekinthető: 2020. január 15-ig.
December 8-án, Advent II. vasárnapján 9 órakor Is-
tentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Templomban 
Adventi Családi Istentisztelet a Diószegi Kis István 
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola szolgálatával. 14 órakor 
Istentisztelet a Fényes Házban, 15.30-kor a Kórház-
ban. 
December 13-án (péntek) 14 órakor adventi játszó-
ház óvodások és iskolások számára a Szivárvány Re-
formátus Óvodában.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség októberi hírei

SZÍNHÁZI ESTÉK I. 
2019. december 4. 19 óra

Belépőjegy: 3.100 Ft, 3 előadásos bérlet: 8.000 Ft

BERETTYÓÚJFALU
Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Bajcsy-Zs. u. 27.

Tel.: 54/402-014, 06-30-865-2785, email: nzmh.ujfalu@gmail.com
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kiemelt támogató:

Találkozzunk
a mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon!

Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomenergetikai Múzeum

ÉLD ÁT Testközelből a LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET
az atomenergetikai múzeum bemutatóival!

A FIZIKA ATOMJÓ!

A célban a műszaki pálya vár!
2019. november 26. Debrecen
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