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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Autópályán a határig – átadták az M4-es 
Berettyó újfalu és Nagykereki közötti szakaszát

Szeptember 4-én ünnepélyes keretek között adták át az M4-es autópálya ha-
tárig tartó 26,5 kilométeres szakaszát, illetve a Nagykereki-Bors II autópálya 
határátkelőhelyet. 

Új tag a Humánpolitikai Bizottságban, 
döntések közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban, rendeletalkotás a köz-
területek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól. Üléseztek a 
képviselők szeptember 3-án.

L. Ritók Nóra jubileumi 
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7Átadták a Tépe-Berettyóúj-
falu közötti kerékpárutat
Június utolsó napján adták át az 
újonnan elkészült Tépe-Berettyóúj-
falu közötti kerékpárutat. A két te-
lepülés közötti 8,3 kilométeres sza-
kasz – amely nemcsak a turisták, 
hanem a hivatásforgalmi kerékpá-
rosok számára is sokat jelent – 945 
millió forintból épült meg.
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Február 27-e óta nem tartott testületi 
ülést a város önkormányzata a koro-
navírus járvány okán elrendelt or-
szágos veszélyhelyzet miatt. 119 nap 
után június 25-én tartotta Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ülését, melyen 16 
napirend várt megtárgyalásra.
Az ülés elején az önkormányzat júniusban tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt egyik legrégebbi 
munkatársára Mészáros Lajosra és egy korábbi 
képviselőre Jakab György Istvánra emlékeztek.
Tóth Sándor pedagógus részére a 60 éve szer-
zett diplomája alapján a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara 
Gyémántoklevelet adományozott. Ennek átadá-
sára is az ülésen került sor. Az elismerő oklevél 
mellé a város ajándékát, Magyar Zita fazekas 
népi iparművész - keramikus alkotását is átadta 
a polgármester.
A polgármesteri jelentésben kaptak tájékozta-
tót a képviselők a veszélyhelyzet alatt megho-
zott intézkedésekről, döntésekről.  
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei temetkezési 
Vállalat elmúlt évről szóló beszámolójának tár-
gyalásával folytatódott az ülés. Az 57 önkor-
mányzat tulajdonában lévő vállalkozás vezető-
je az ülésen elmondta, 2019-ben csökkentek a 
temető üzemeltetéshez kapcsolódó bevételek. 
Kari Irén arról beszélt, költségeik jelentős ré-
szét a munkabérek emelkedése jelenti. Mint 
elhangzott, a cég azonban nem veszteséges, 
mert a szolgáltatás nyereséges ágazat és ebből 

finanszírozzák a hiányt. A napirend kapcsán 
több kérdés is elhangzott, szóba hozva a teme-
tők állapotát, karbantartását.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézmény-
vezetői pályázatának elbírálása is szerepelt 
a napirendek között. A benyújtási határidőig 
egyedül a jelenlegi intézményvezető, Tóth Klá-
ra pályázata érkezett be az önkormányzathoz. 
Ő a testületi ülésen elmondta, szülei nyugdíjas 
pedagógusok, lánya is ezt a pályát választotta, 
mely egy nagyon szép hivatás.
Nagy Istvánné szakmai szempontból elismerő-
en szólt az intézményvezető eddigi munkájáról, 
azonban hozzátette, szülők és tagintézményben 
dolgozók is megkeresték, mert véleményük 
szerint velük szemben több esetben nem volt 
kompromisszum kész. A képviselő kérte, hogy 
ezekben az esetekben gondosabban és humánu-
sabban járjon el a jövőben. A konstruktív mun-
kára Nagy István képviselő is felhívta a vezető 
figyelmét.
A napirendhez hozzászólásokban szó volt a Rá-
kóczi Tagóvodában elkezdődő szegregációról, 
a gyermekek óvodás korban kezdődő digitális 
eszközök ismeretének fejlesztéséről, a hátrá-
nyok leküzdéséről, a tehetséggondozásról is. A 
képviselők végül titkos szavazáson tíz igen és 
egy tartózkodás mellett támogatták, hogy Tóth 
Klára legyen az intézmény vezetője a követke-
ző öt évben is.
Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzat a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
Rákóczi Tagóvodájának fejlesztésére. Sikeres-
ség esetén megtörténne a meglévő óvoda épület 
nyílászáró cseréje, valamint utólagos hőszige-

telése. A projekt összköltsége 40 millió forint, 
25 %-os önerővel.
Elfogadták a jelenlévők a 2013-ban megalakult 
Berettyóújfalui Települési Értéktár Bizottság-
ban történt személyi változásokat. A szakmai 
testület feladata többek között a települési szin-
tű értékek megadott rendszerbe történő állítása 
és összegyűjtése. 
A tavalyi év pénzügyi zárását jelentő 2019. évi 
zárszámadási rendelet elfogadása is szerepelt a 
napirendek között. A rendeletet végül 11 igen 
szavazattal fogadták el a képviselők. 
Előterjesztést olvashattak Berettyóújfalu város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felül-
vizsgálatáról is. Az öt évre vonatkozó tervet két 
évente vizsgálja felül a testület.
Az ülés végén két képviselői kérdés is érkezett 
a június végén lehullt jelentős mennyiségű csa-
padék által okozott gondokkal kapcsolatban. 
Ez a csapadékvíz elvezető rendszer mellett saj-
nálatos módon a szennyvízhálózatot is megter-
helte. A testület tagjai hosszasan tárgyaltak a 
témában.
Demény Zsolt részletesen ismertette a belvízel-
vezetés helyzetét, kitérve a rendszer valamennyi 
elemére. A Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű 
Szolgáltató Zrt. tájékoztatójából pedig az is ki-
derült, hogy becslésük szerint a település ingat-
lanjainak 25-30%-ának csapadékvízelvezetése 
szabálytalanul és jogellenesen van rákötve a 
szennyvízelvezető rendszerre. A dokumentum 
szerint 2019-ben a tisztítóba érkező napi átla-
gos szennyvíz mennyiség 1936 köbméter volt, 
most a csapadékos napokban ez elérte az 5000 
köbmétert. K.Zs.

Hét napirend előterjesztése várt meg-
tárgyalásra és döntésre a július 30-án 
megtartott rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülésen. A városháza nagyter-
mében társulási megállapodás és ala-
pító okirat módosításáról, ingatlanok 
értékesítéséről, és pályázat benyújtá-
sáról született határozat.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulása által irányított Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ számos szociális alap-
szolgáltatást végez a térségben.  A most na-
pirenden lévő előterjesztésben olvasható volt, 
hogy két település, Kismarja és Gáborján a 
jövőben más szolgáltatóval biztosítja ezeket. 
Ezt a megállapodásnak megfelelően hat hó-
nappal korábban jelezték, ezért van szükség a 
megállapodási szerződés módosítására. A na-
pirenddel kapcsolatos két előterjesztést egy-

behangzóan fogadták el a jelenlévők. 
Egy ingatlanra tenne vételi ajánlatot az önkor-
mányzat. Erre azért van szükség, mert a TOP 
forrásból megvalósuló „Kerékpárút fejleszté-
se Berettyóújfaluban” elnevezésű projekt ré-
szeként a 47-es és a 42-es számú főútvonal ke-
reszteződésében a körforgalom mellett egy új 
kerékpárút készülne el egy gyalogátkelőhely-
lyel, illetve két buszöblöt is megépítenének, 
ez pedig érintené a Berettyóújfalu 4 helyrajzi 
számú ingatlant. A polgármester elmondta, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állami 
tulajdonú ingatlant korábban értékesítette, az 
új tulajdonos pedig irreális magas áron kí-
nálta azt az önkormányzatnak. Értékbecslést 
követően most a tulajdonos viszont azon az 
áron eladná a területet. A testület hozzájárult 
a vételi ajánlathoz.
2020. július 1-én lépett hatályba az a törvény, 
amely a kulturális intézményekben foglal-
koztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

munkaviszonnyá átalakulásáról szól. A tör-
vény alapján a BKK alapító okiratában a be-
következett változások átvezetését 2020. au-
gusztus 31-ig kell elvégezni. Az előterjesztés 
kapcsán kérdés is elhangzott.
Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” című felhívásra pályázatot nyújt 
be a város. A tervek szerint a KÖSZI Diétás-
konyha kapacitásbővítése, valamint fejleszté-
se valósulna meg 80.000.000 forint összkölt-
séggel, 25%-os önrész mellett.
Nagy László nyújtott be írásban kérdést az 
elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt a 
Csalogány utcai áteresz javítására vonatko-
zóan. Válaszában a polgármester az elvégzett 
munkáról be is tudott számolni.
Nagy László másik kérdése a Péterszegi úton 
lévő autóbuszöblök fedésére vonatkozott. A 
polgármester elmondta, az idei költségvetés-
ben jelenleg erre a munkára nincs elkülönítve 
forrás, de napirenden van a jövőbeni projekt-
javaslatok között a városban található vala-
mennyi autóbuszöböl fedése. K.Zs.

Új tag a Humánpolitikai Bizottságban, 
döntések közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban, rendeletalkotás a köz-
területek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól. Üléseztek a 
képviselők szeptember 3-án.
Szepesi Katalin lemondását követően előter-
jesztésében Gál László Csaba megválasztását 

javasolta a polgármester a Humánpolitikai Bi-
zottság nem képviselő tagjának. Vitányi Fe-
renc hozzászólásában ellenzéki képviselőként 
hiányolta, hogy a jelöléskor nem kérték ki a 
véleményét, ezügyben egyeztetés nem történt. 
A testület végül tíz igen szavazattal elfogadta a 
jelölést, egy képviselő nem vett részt a szava-
zásban. Az ülésen az új tag eskütétele is meg-
történt.

Egy 2003-ban elfogadott rendelet szabályozta 
eddig a közterületek elnevezését és a házszám-
megállapítások rendjét a városban. Ezen a terü-
leten azóta nagyon sok változás történt, 2014-
ben pedig létrejött a központi címregiszter, és 
sok szabályt már kormányrendeleti szinten ha-
tároznak meg. Ezek okán volt szükség egy új 
rendelet megalkotására.
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 
ad lehetőséget a belügyminiszter és a pénzügy-
miniszter által közösen kiírt pályázat, melyre 
évente összesen két alkalommal pályázhat a 

Négy hónap után ülésezett a város képviselő-testülete

Rendkívüli ülés hét napirenddel

Képviselő-testületi ülés szeptember 3-án
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folytatás a következő oldalon
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Szeptember 4-én ünnepélyes keretek 
között adták át az M4-es autópálya 
határig tartó 26,5 kilométeres sza-
kaszát, illetve a Nagykereki-Bors II 
autópálya határátkelőhelyet. 
Az ünnepi alkalmon Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter elmondta, az új átke-
lőhelynek köszönhetően gyorsforgalmi kap-
csolat jön létre Nagyvárad és Debrecen, sőt, 
Nagyvárad és Budapest között. A tárcavezető 
arról is beszélt, egy ország nem tudja megvál-
toztatni a házszámát, földrajzi helyét, „és az 
hogy milyen együttműködésünk van a szom-
szédinkkal, azt nagyban meghatározza, hogy 
milyen összeköttetéseink vannak”. Míg Nyu-
gat-Európában 2-3 kilométerenként, Közép-
Európában csak 35-40 kilométerenként van-
nak határátkelőhelyek – hívta fel a figyelmet 
egy jelentős versenyhátrányra. Ezért is fontos 
Magyarországnak, hogy minél több összeköt-
tetése legyen a határos országokkal. Szijjártó 
Péter elmondta, a hét szomszédos országgal 
összesen évente 42 milliárd eurónyi kereske-
delmi forgalmat folytatunk. Románia Magyar-
ország kilencedik legfontosabb kereskedelmi 
partnere, negyedik exportpiaca és a magyar 
tőkekihelyezések nyolcadik legfontosabb cél-
országa - tette hozzá. A miniszter hangsúlyoz-
ta: Magyarországnak az az érdeke, hogy minél 
több átkelőhely legyen; a magyar-román hatá-

ron a mostani a 12. közúti átkelőhely. A tárca-
vezető megemlítette: a Csanádpalota-Nagylak 
II autópálya-határátkelőhely megnyitása után 
öt évet kellett várni a második gyorsforgal-
mi összeköttetésre. Hozzátette: a tervek sze-
rint négy év múlva, 2024-ben megnyithatják 
a harmadikat is Csenger és Szatmárnémeti 
között. Szijjártó Péter azzal zárta, hogy az új 
összeköttetés közös siker, jó alap arra, hogy 
bizalmat és kölcsönös tiszteletet építsen a két 
ország között. „Erre a bizalomra és kölcsönös 
tiszteletre alapozva még a nehéz kérdések is 
megoldhatók és lezárhatók lesznek” - jelentet-
te ki a miniszter.
Lucian Bode Románia közlekedésért, infra-
struktúráért és kommunikációért felelős mi-
nisztere kijelentette: a román kormány kiemelt 
feladatként kezeli az infrastruktúra fejleszté-
sét. Beszédében a román tárcavezető is 2024-
re ígérte a két ország közötti harmadik autópá-
lya-határátkelő megnyitását.
Bogdan Aurescu román külügyminiszter arról 
beszélt: szükség van a hasonló pozitív esemé-
nyekre a két ország kapcsolatában. A minisz-
ter elismerését fejezte ki azért, mert a Magyar-
ország a járványhelyzet ellenére lehetővé teszi 
a román állampolgárok átutazását, és a hatá-
ron át ingázók közlekedését. 
A most átadott 26,5 kilométeres szakaszon      
20 híd épült, amelyek közül kiemelendő a 

Berettyó folyó és a Dusnok patak 
feletti pályahíd. Gáborjánnál és 
Nagykerekinél egy-egy csomópon-
tot, pihenőt, tengelysúly mérő állo-
mást, közel 2,5 kilométer madár-
védő falat, 540 méter zajvédő falat 
is építettek. A beruházás része egy 
új, egyszerű pihenő Körtvélyesnél 
és egy tengelysúly mérő állomás 
Kengyelésnél. A kivitelezés nettó 
83 milliárd forintba került. Román 
oldalon egyelőre 5,3 kilométer au-
tópálya épült meg, amely a Nagy-

várad – Szatmárnémeti országútba csatlakozik 
be Bihar település mellett. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint 
szeptember 4-én 17 órától a nemzetközi sze-
mély- és teherforgalom számára megnyílt az 

új határátkelőhely, mely ezt követően a nap 24 
órájában nyitva áll. A NIF Zrt. tájékoztatása 
szerint az autópálya használatával mérsék-
lődnek a környezeti ártalmak, a zaj- és lég-
szennyezés, illetve részben tehermentesülnek 
Berettyóújfalu és Mezőpeterd települések.              
A 42. sz. főúton Berettyóújfalu és az országha-
tár között jelenleg átlagosan 8.000 jármű/nap 
forgalom halad át, az átadást követően várha-
tóan az átlagos napi forgalom 3-4.000 jármű/
napra csökkenhet. K.Zs.

Autópályán a határig – átadták az M4-es 
Berettyóújfalu és Nagykereki közötti szakaszát
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város. Az ülésen elhangzott, az első körben Be-
rettyóújfalu 15 millió forintot nyert.
A ,,Bölcsődei férőhely bővítés Berettyóújfalu-
ban” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindításáról született döntés. A törvé-
nyi előírásnak megfelelően az építésre vonatko-
zóan öt vállalkozó részére kerül megküldésre az 
ajánlattételi felhívás. Ezt a jelenlévő 11 képvise-
lő közül 9 támogatta. Nem fogadták el viszont 
Vitányi Ferenc módosító indítványát, melyben 
még két cég részére kérte az ajánlattételi felhí-
vás megküldését.
Lezárult a közbeszerzési eljárás az „Inkubá-
torház fejlesztése Berettyóújfaluban” tárgyú 
pályázat esetében. Az előterjesztés szerint az 
ajánlatok értékelését követően az Egberstone 
Kft. ajánlata a legelőnyösebb, viszont az ő aján-
lata is több, nettó 29 millió forinttal. A polgár-

mester az ülésen elmondta a támogató felé már 
benyújtásra került a többletforrási igény, de a 
pályázat célja, a kezdő, vagy induló vállalko-
zásokat helyben segítő projekt hatása miatt, ha 
szükséges, akkor az összeget a jövő évi költség-
vetésből fedezik. A képviselők végül névsze-
rinti szavazáson valamennyien támogatták az 
előterjesztés szerinti eredmény megállapítását. 
Az ülés végén Szántai László tett fel kérdést a 
városban zajló szélessávú internet hálózat bőví-
tésével járó munkálatokról, a helyreállításról és 
határidőről. Az ülésen elhangzott figyelemmel 
kísérik a kivitelezést, és várhatóan november 
végére fognak elkészülni a szolgáltatók. Zákány 
Zsolt egy évről-évre visszatérő problémáról be-
szélt: a Táncsics téren lévő szennyvíz átemelő 
– a környéken élőket zavaró – szaghatásáról. 
Az ülésen elhangzott, fontos a biofilterek rend-

szeres karbantartása, illetve cseréje, de a több 
évtizede kialakított vákuumos szennyvízelve-
zetési rendszerrel kapcsolatban folyamatosak a 
visszatérő problémák és nagyon magas az üze-
meltetési költsége.  K.Zs.
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Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter adta át a Mezei-Vill 
Kft. ügyvezetőjének, Mezei József-
nek a berettyóújfalui vállalkozásnak 
nyújtott versenyképesség növelő tá-
mogatásról szóló dokumentumot.

A helyi cég a közvilágításban használatos 

LED lámpákat készítő telephelyén a tárca-

vezető úgy fogalmazott: A magyar gazdaság 

Európa egyik hátul kullogó gazdaságából 

Európa legjobban növekvő gazdaságává vált. 

Szijjártó Péter a legfontosabb teendőnek a 

munkahelyek megvédését és új munkahelyek 

létrehozását nevezte, és elmondta, ezért is 

helyezte a kormány a gazdaságvédelem fóku-

szába a beruházó magyar vállalkozások támo-

gatását. A támogatási rendszerről elmondta, 

806 magyarországi vállalkozás 377 milliárd 

forintos beruházásához a kormány 150 milli-

árd forint versenyképességi támogatást adott. 

Miután még maradt 18 milliárdnyi forrás, újra 

meghirdették a programot, amire negyed óra 

alatt 98 vállalkozás 47 milliárdos támogatási 

igényt nyújtott be. Szijjártó Péter kitért arra, 

hogy Hajdú-Bihar megyéből 35 vállalkozás 

16,5 milliárd forintos fejlesztéshez kért és 

kapott összesen 8,2 milliárd forint versenyké-

pességi kormányzati támogatást, amivel 4100 

munkahelyet tudtak megvédeni. 

Vitányi István országgyűlési képviselő utalva 

a magyar-román határon átadott új autópályá-

ra, azt mondta: a térség megközelíthetősége 

már nem jelenthet akadályt a befektetőknek. 

Elismerően szólt a Mezei-Vill Kft. tevékeny-

ségeiről, amely mára külföldön is ismert vál-

lalkozássá nőtte ki magát.

A Mezei-Vill Kft. 574 millió forintos beru-

házásához 287 millió forint támogatást ka-

pott, ezzel 60 munkahelyet véd meg, és olyan 

technológiai fejlesztéseket tud megvalósítani, 

amivel növeli versenyképességét a bel- és a 

külpiacokon. A közvilágítási lámpákat gyártó 

és telepítő vállalkozás világítóberendezései a 

magyar települések mellett román, horvát, uk-

rán városokban is megtalálhatók.

Mezei József, azt mondta, hogy a kormányzati 

támogatással megvalósuló beruházás során új 

automata gyártósorokat helyeznek üzembe. 

K.Zs.

Versenyképesség-növelő támogatást kapott a Mezei-Vill Kft.

Átadták a Tépe-Berettyóújfalu közötti 
kerékpárutat

Június utolsó napján adták át az újon-
nan elkészült Tépe-Berettyóújfalu kö-
zötti kerékpárutat. A két település kö-
zötti 8,3 kilométeres szakasz – amely 
nemcsak a turisták, hanem a hivatás-
forgalmi kerékpárosok számára is sokat 
jelent – 945 millió forintból épült meg.
Az átadó ünnepségen Révész Máriusz azt 
mondta, nagy szükség volt a Tépe-Berettyó-
újfalu közötti kerékpárút megépítésére. Az 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy ez a 
beruházás fellendülést hoz a térség számára. 
– Ezen a vidéken sokan bicikliznek, így biz-
tos vagyok benne, hogy ez egy rendkívül ke-
resett és használt kerékpárút lesz. Sokan nem 
tudják, de Dánia és Hollandia után hazánk a 
harmadik az európai országok sorában, ahol a 
legtöbbet használják a biciklit, ami elsősorban 
az alföldi településeknek köszönhető – fogal-
mazott Révész Máriusz. Azzal folytatta, a bi-
cikliútnak nagy jelentősége van a kerékpáros 
túrázás szempontjából is. – Amint elkészül a 
még hiányzó 7-8 km-es szakasz Derecske kör-

nyékén, a Debrecen és Nagyvárad közötti 61 
km-es utat biztonságos körülmények között 
tudják megtenni a bringások – tette hozzá a 
kormánybiztos.
Dr. Vitányi István úgy fogalmazott, mindent 
megtesznek a környék fejlődéséért. Az or-
szággyűlési képviselő szerint a különböző 
fejlesztéseknek és beruházásoknak (autópá-
lya, kerékpárút) köszönhetően a bihari térség 
hamarosan ismét méltó helyét foglalja majd el 
a magyar gazdaságban.
Muraközi István kiemelte, a település szá-
mára komoly jelentőségű ez a beruházás. A 
polgármester arról is beszélt, az elmúlt évek 
nagyléptékű városi kerékpárút hálózat fejlesz-
tésének köszönhetően Berettyóújfalu elnyerte 
a „Haladó Kerékpárosbarát Település” címet. 
– A város belterületén 12 és fél kilométernyi 
bicikliút rendszerrel rendelkezünk. Ehhez 
csatlakozott a 2015-ben átadott Újfalu és 
Nagyvárad közötti 35 km-es szakasz, majd a 
településtől Szeghalomig tartó közel 40 km-es 
kerékpárút. A most átadott csaknem 9 km-es 
szakasszal már mintegy 100 km-nyi úthálóza-
ton tudunk biztonságosan közlekedni – mond-
ta a városvezető, aki a kerékpáros turizmus 
élénkülésére is számít az újonnan megépült 
bicikliúton.
Balogh András elmondta, az 1070 fős Tépe 
község közigazgatási határát 4,9 km hosszan 
érinti a megépült bicikliút szakasz. A telepü-
lés polgármestere a biztonságos közlekedés 
mellett hangsúlyozta: Tépe lakosai bekapcso-

lódtak a kerékpáros élet vérkeringésébe.
Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazga-
tója a beruházás műszaki paramétereit ismer-
tette. – 2017 augusztusában vette át társasá-
gunk a Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
által készített terveket, októberben szereztük 
meg az építési engedélyeket, majd a HE-DO 
Kft. révén elnyert tenderen szerződtünk le 
erre a munkára, ami határidőre kész lett. A 
most megépült 8,3 km-es kerékpárutat az M4-
es autópálya szakasszal elkészült 1 km vágja 
ketté, innen Tépéig egy 4,9 km-es, míg Berety-
tyóújfaluig egy 3,4 km-es útszakaszt alakítot-
tunk ki. Három műtárgyat, illetve – az újfalui 
részen – egy napelemes kerékpáros forgalom-
számlálót helyeztünk el. A bicikliutat 2 és fél 
méteres szélességgel, fél-fél méteres padkával 
alakítottuk ki – tudtuk meg. Az út állékonysá-
gát mintegy 17 ezer köbméternyi meszes sta-
bilizáció biztosítja, közel 1400 köbméternyi 
aszfalt pályaszerkezet került beépítésre, 5000 
köbméternyi töltésanyagot használtak fel, a 
stabilitás, illetve oldalirányú tartás végett pe-
dig kb. 16500 méternyi szegély épült meg.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a ke-
rékpárosok a Tépe és az M4-es gyorsforgalmi 
út közötti szakaszt is felavatták. Az újonnan 
megépült Tépe és Berettyóújfalu közötti, kö-
zel 9 kilométeres szakasz bármelyik célkö-
zönségnek biztonságosabb és kényelmesebb 
utat biztosít. 

Sz.M.
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Ötödik alkalommal adott otthont vá-
rosunk a Partiumi Szabadegyetemnek. 
Az egyhetes program a bihari-partiu-
mi „határtalanított” régió művelődés-
történetével, jelen lehetőségeivel, gaz-
daságával és kultúrájával foglalkozik, 
s mind elhelyezésében, mind lebonyo-
lításában a határok fölötti kapcsola-
tok erősítését tűzi ki célul évről évre.

Az idei alkalom témája az emlékezetkutatás, 
ezen belül a hely- és nyelvtörténet volt. A kö-
zéppontban az állt, mi az emlékezet szerepe a 
kultúra fennmaradásában és jelenkorunk értel-
mében. Erre a kérdésre sok helyi, gyakorlati, 
néprajzi, népnyelvi, népművészeti és egyéb 
hagyományok felelevenítésével, megértésé-
vel, megismerésével próbálták megtalálni a 
választ a résztvevők. A helyszínválasztásnál 
elsősorban a román határ közelsége miatt esett 
Berettyóújfalura a választás, a nyári egyetem 
során igyekeztek szellemileg is egyesíteni a két 
részre szakadt Bihar vármegyét. – A másik cé-
lunk a szervezésnél az volt, hogy ismerjük meg 
azokat a fehér foltokat Magyarországon, ahova 
nem vetül fény. Hazánknak ez a vidéke eléggé 
kiesik, pedig rengeteg érték van itt, amiről ér-
demes tudni – mondta Balázs Géza szervező, 
aki szerint egy áttételesebb jelentősége is van 
a Partiumi Szabadegyetemnek. – Ez a genius 
loci, vagyis a kötődés. Úgy lehet megszeretni 
egy országot, egy hazát, egy tájat, hogyha kö-
tődésem van hozzá. Érzelmi kötelék akkor tud 
kialakulni, ha odamegyek az adott helyre, meg-

ismerkedem az ott élőkkel, barátságokat kötök. 
Nagyon sok baráti kapcsolat alakult már ki az 
elmúlt öt évben Nagyvárad-Berettyóújfalu-
Budapest viszonylatában – tette hozzá. Balázs 
Géza arról is beszélt, a koronavírus-járvány mi-
att július közepén elrendelt utazási korlátozá-
sok okán tizenöt nagyváradi egyetemi hallgató 
nem tudott eljönni a szabadegyetemre.
Az egyhetes alkalmon egy teljes napot szántak 
városunknak. A téma „Irodalom, nyelvjárás, 
néprajz a történelmi Bihar vármegye magyar-
országi területein” volt, amiről helyi és kör-
nyékbeli szakemberek beszéltek. Mellettük 
Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról és 
Nagyváradról érkeztek előadók a nyári egye-
temre. A résztvevők irodalmi és helytörténeti 
kiránduláson vettek részt a bihari, illetve sárréti 
térség határvonalán, emellett Álmosdra, vala-
mint a herpályi Csonkatoronyhoz is ellátogat-
tak.
A szabadegyetem ezúttal is a Partiumi Keresz-
tény Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem és – idén először – a Bihari Múzeum 
Baráti Köre szervezésében valósult meg. Sz.M.

Helyi művészeti csoportok műsorával 
köszönték meg a koronavírus-jár-
vány ideje alatt az első vonalban, az 
egészségügyi és szociális ellátásban, a 
köznevelésben, oktatásban, közétkez-
tetésben, kereskedelemben, szolgál-
tató ágazatban dolgozók, az intézmé-
nyek, vállalkozások, civil szervezetek 
lelkiismeretes munkáját.
A lakossági kezdeményezés alapján szervezett 
gálaesten Muraközi István úgy fogalmazott, 
Berettyóújfalu egy eredményes időszakon van 
túl, a koronavírus elleni védekezés első szaka-

szát – Magyarországhoz hasonlóan – megnyer-
te. A polgármester szerint fontos volt megállni 
egy pillanatra, és köszönetet mondani a front-
vonalban dolgozóknak. – Egy igen izgalmas 
időszakon vagyunk túl, ami a koronavírus el-
leni védekezés első szakaszát jelentette, viszont 
az élet nem állt meg ez alatt a néhány hónap 
alatt sem. Egy gálakoncerttel szerettük vol-
na megköszönni a védekezés első vonalában 
harcolóknak azt, hogy nem állt le a város, és 
folyamatosan tudtuk az eddig megszokott köz-
szolgáltatásokat biztosítani a lakosság számára. 
Egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amikor 
meg kellett adnunk azt az erkölcsi támogatást a 
frontvonalban dolgozóknak, amit megérdemel-
nek – mondta Muraközi István.

A július 10-ei esten fellépett a Berettyóújfalui If-
júsági Fúvószenekar, a Baraboly Néptáncegyüt-
tes, a Rengő Néptánc Egyesület, a Peszterce 
Szabadidő Néptáncegyüttes, a Bajnóca Néptánc 
Egyesület, a Nagy Bajnóca Népdalkör, Balázs 
Amarilla és Turzó Boglárka. Sz.M.

A népligeti csónakázó tavat és kör-
nyékét tisztították meg önkénte-
sek július első hétvégéjén. A Biha-
ri Természetbarát Egyesület és a 
KözépFölde Egyesület „Nem az Én 
szemetem, de az Én bolygóm és az Én 
városom” címet viselő programjához 
sokan csatlakoztak a településről.
Kocsis Csaba fotói inspirálták a két egyesüle-
tet, aki megörökítette, mennyi szemetet eldo-
bálnak a csónakázó tóba és környékén. Ezután 
vette fel a kapcsolatot egymással a két szerve-
zet, és tartotta meg első közös akcióját július 
4-én. – A Bihari Természetbarát Egyesület egy 
hármas (természetvédelem, kultúra, sport) lá-
bon álló közösség. Fontos számunkra, de bí-

zunk benne, hogy egyre több ember számára 
nyilvánvalóvá válik, hogy a környezetünk 
megóvásáért tennünk kell valamit – mondta 
Csarkó Imre egyesületi tag.
A tavaly szeptemberben alakult KözépFölde 
Egyesület korábban már szedett szemetet a 
Népligetben az Európai Hulladékcsökkentési 
Hét keretében. – A közösségünk egyik célja 
a környezet védelme, de a népi hagyományok 
cselekvésszintű felelevenítése is fontos szá-
munkra. Ezek mellett szeretnénk, ha a fiatalok 
környezetkultúrája természetközeli élmény-
nyé válna, tehát elég tartalmas és sokrétű te-
vékenységet folytatunk – tudtuk meg Sziklai 
Emőke egyesületi elnöktől.
A lelkes önkénteseknek köszönhetően – akik 
sok szemetet összegyűjtöttek – sokkal tisztább 
lett a csónakázó tó és környéke. Az összesze-

dett hulladékot Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata szállíttatta el a helyszínről. A Bihari 
Természetbarát Egyesület és a KözépFölde 
Egyesület közös kezdeményezése tovább foly-
tatódik, mindig más és más helyszínen próbál-
ják meg szebbé tenni környezetünket. Sz.M.

A frontvonalban dolgozók odaadó mun-
káját köszönték meg

Szebbé tették környezetünket

Emlékezetkutatás az 5. Partiumi Szabadegyetemen
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Szijjártó Péter Berettyóújfaluban

INTERJÚ

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter több programon is részt 
vett szeptember 4-én Berettyóújfalu-
ban és térségében. Ünnepélyes kere-
tek között romániai miniszterekkel 
adta át az M4-es autópálya határig 
tartó 26,5 kilométeres szakaszát, il-
letve a Nagykereki-Bors II autópá-
lya határátkelőhelyet. Nagyváradi és 
Nagykereki programja után pedig a 
Mezei-Vill Kft. ügyvezetőjének, Me-
zei Józsefnek adta át a berettyóújfa-
lui vállalkozásnak nyújtott verseny-
képesség növelő támogatásról szóló 
okiratot. A Bihari Hírlapnak ekkor 
adott interjút.
Egy aktualitással kezdjük beszélgetésünket. 
Ma reggel egy fontos bejelentést tett, egy je-
lentős gázvásárlási megállapodás született a 
Shellel.
Közép-Európában mindig kritikus kérdés az 
energiaellátás, azon belül is a földgáz kérdése. 
Részben történelmi, részben infrastrukturális 
okokból Magyarország Oroszországtól szer-
zi be gázszükségletének szinte teljes egészét. 
Az orosz partnerek kifejezetten korrektek, de 
nemzetbiztonsági szempontból és stratégiai 
szempontból sokkal jobb, ha több forrásból 
tudunk gázt vásárolni. Most egy történelmi, 
hosszú távú gázvásárlási megállapodás szü-
letett a Shellel, amely elsőként írt alá velünk 
egy ilyen típusú megállapodást. A következő 
hat esztendőben évente 250 millió köbméternyi 
cseppfolyósított gázt fogunk vásárolni a Shell-
től, amelyet a Shell a horvátországi Krk LNG-
termináljába szállít, ahol azt visszagázosítják, 
és attól kezdve már Magyarországra csőveze-
téken szállítjuk.
Ez a 250 millió köbméter az ország éves fel-
használásának mekkora hányada?
Magyarország éves gázfelhasználása nagyjából 
10 milliárd köbméter, tehát a cseppfolyósított 
gáz Magyarország gázellátásának egy tizedét 
fogja biztosítatni, és ennek a kapacitásnak a 
negyedét szállítja a Shell.
Ez a technológia egyébként nem drága a ha-
gyományos földgázhoz képest?
Normális körülmények között drága, illetve 
drágább, mint a vezetékes gáz, azonban rész-
ben a világjárvány miatt, részben pedig az azt 
megelőző olajár válság miatt a gáz ára is csök-
kent. Ekkor eljött egy lélektani pillanat, ami-
kor a cseppfolyósított gáz ára kevesebb, mint a 

klasszikus vezetékes gáz ára, és ennek eredmé-
nyeként jött létre ez a megállapodás.
Ha már szóba került a koronavírus. Nemré-
gen úgy fogalmazott, hogy a magyar gazda-
ság leállását kell megakadályozni, és ehhez 
az egyik legjobb eszköz a határokon életbe 
léptetett korlátozó intézkedések sorozata. Mit 
jelent ez, melyek a legfontosabb célok, és mi-
lyen más intézkedésekre, támogatásokra van 
ehhez szükség?
Az látszik, hogy Magyarországon és a szom-
szédos országokban is, sőt az egész világon is 
egyre rosszabbak a számok, tehát egyre gyor-
sabban nő a fertőzöttek száma. Ha nem tudunk 
megálljt parancsolni a vírus terjedésének, ak-
kor megint eljuthatunk arra a pontra, ahol ta-
vasszal voltunk, azaz be kell zárni az óvodákat, 
be kell zárni az iskolákat, a szülőknek otthon 
kell maradni, kijárási korlátozásokat kell élet-
be léptetni, és leállnak a gyárak, üzemek is. 
Ezt mindenképen el kell kerülni. A gazdasági, 
társadalmi hatása egy ahhoz hasonló újbóli le-
állásnak szerintem nagyon kedvezőtlen lenne. 
Annak érdekében, hogy a vírus még nagyobb 
mértékű behurcolását megakadályozzuk, és el-
kerüljük az országon belüli korlátozó intézke-
déseket, határainkon léptettünk életbe utazási 
korlátozásokat. Természetesen vannak kivé-
telek, alapvetően a gazdaság működése miatt, 
tehát az egy cégcsoporton belül dolgozókat, 
vagy a magyarországi beruházásokhoz szüksé-
ges gazdasági tevékenységet végző vállalatok 
munkatársait beengedjük.
Most épp egy helyi vállalkozó telephelyén va-
gyunk. Milyen támogatási forrásból részesült 
a Mezei-Vill Kft., milyen célból és eddig mi-
lyen eredményekkel jött létre ez a támogatási 
rendszer?
Amikor világossá vált, hogy a világjárványnak 
komoly gazdasági hatásai vannak, akkor min-
denki egyetértett abban, hogy az állam nyújt-
son támogatást a gazdaságnak. Mi úgy láttuk, 
hogy nem a munkanélküliséget kell finanszí-
rozni, hanem a munkanélküliséggel szembeni 
harcot. Ehhez pedig arra van szükség, hogy 
segítsük a vállalatokat abban, hogy moderni-
záljanak, beruházásokat tudjanak elvégezni, és 
tartsák meg a náluk lévő munkaerőt, vagy akár 
új munkahelyeket hozzanak létre. Tehát gaz-
daságpolitikánk fókuszába a munkahelyeket 
megőrző, illetve a munkahelyeket létrehozó 
vállalatok támogatását helyeztük. Így kapott 
támogatást a Mezei-Vill Kft. is. Összesen 806 
magyarországi vállalkozás 377 milliárd fo-
rintos beruházásához a kormány 150 milliárd 
forint versenyképességi támogatást adott. Mi-
után még maradt 18 milliárdnyi forrás, újra 
meghirdették a programot, amire negyed óra 
alatt 98 vállalkozás 47 milliárdos támogatási 
igényt nyújtott be. A Mezei-Vill Kft. egy 574 
millió forintos beruházást jelentett be, amellyel 
automatizálja a termelését és informatikai mo-
dernizációt is végrehajt. Ehhez a kormány 287 
millió forintos támogatást biztosított.
A mai napon került átadásra az M4-es autó-
pálya határig tartó szakasza. Mit jelent ez a 
térség számára, az itt élő munkavállalók, gaz-
dasági társaságok, gazdasági szereplők szá-
mára?
Nyugat-Európában az országok között 2-3 
kilométerenként vannak olyan határátkelési 

pontok, melyeket használhatnak az ott élők. 
Közép-Európában ez a szám 35-40 km. Ezen 
nyilvánvalóan javítani kell, mert ez egy ha-
talmas versenyhátrány számunkra. Egy olyan 
ország számára, mint Magyarország, amely a 
világ tíz legnyitottabb gazdasága közé tartozik, 
több mint évi 40 milliárd euró értékben ke-
reskedünk a szomszédos országokkal, és több 
millió magyar honfitársunk él  határon túli terü-
leteken. Nekünk tehát tényleg fontos, hogy mi-
nél jobban össze legyünk kötve a szomszédos 
országokkal, így Romániával is. A 11 működő 
határátkelőhely mellett megnyitottuk a 12-et 
Nagykerekinél. A ki- és belépő oldalon 10-10 
sávot lehet használni, tehát nagy forgalmat 
lehet gyorsan kezelni. Ráadásul ez a határát-
kelő, és az előtte megépített 26,5 kilométeres 
szakasz biztosítja a közvetlen gyorsforgalmi 
összeköttetést Budapest és Nagyvárad között, 
Debrecen érintésével. Románia egyébként a 
kilencedik legfontosabb kereskedelmi partne-
rünk, a negyedik legjelentősebb export piaca 
a magyar gazdaságnak, illetve a hazai tőke ki-
helyezések nyolcadik legjelentősebb célorszá-
ga, tehát nyilvánvaló hogy gazdaságaink ezer 
szállal kötődnek egymáshoz. Ezért is remélem, 
hogy a román kollégák a jövőben nyitottabban 
állnak majd a két ország közötti összekötteté-
sek javításához.
Az ártándi az ország egyik legnagyobb teher 
és személyforgalmát lebonyolító határátke-
lője, évente több mint három milliós forga-
lommal. Az autópályák közelsége és a határ 
elérése az eddigi tapasztalatok szerint halmo-
zottan hátrányos helyzetű kistérség számára 
felemelkedést kell, hogy jelentsen. De ez nem 
biztos, hogy automatikusan bekövetkezik. 
Ebben milyen feladata van a kormányzat-
nak, a helyi önkormányzatoknak, gazdasági 
szereplőknek? 
Semmi nincs ingyen, főleg semmi nincs mun-
ka nélkül. Az autópálya megléte valóban egy 
fontos előfeltétele a gazdaság élénkülésének, 
de azt már a helyi vezetőknek, helyi gazdasági 
szereplőknek kell kialakítanunk, hogy ki lehes-
sen használni az adottságokat. Remek lehetősé-
gek nyílnak meg most Hajdú-Bihar megyében, 
illetve a határ túloldalán Bihar megyében. Az 
együttműködés számos új lehetőséget teremt, 
fontos Nagyvárad és Debrecen között a vas-
úti összeköttetés megvalósítása is, mert a két 
nagyváros az egész térségre nagyon komoly 
hatással lehet. Egy beruházás esetében az egyik 
legfontosabb szempont mindig az elérhetőség, 
illetve az onnan kiinduló szállítások kiszámít-
hatósága.  
Aktualitással kezdtük, és egy jövőre vonatko-
zó kérdéssel fejezném be. A jövőben elképzel-
hetőnek tartja, hogy a mostaninál szigorúbb 
utazási korlátozások lépjenek életbe az ősz 
folyamán (akár belföldön is), ami természete-
sen érintheti az ingázó dolgozókat, határmenti 
vállalatokat?
Folyamatosan elemezzük a hazai és a szomszé-
dos országok helyzetét is, és minden szükséges 
intézkedést meg fogunk tenni. Ha az látjuk, 
hogy a helyzet romlik, akkor nyilván szigorí-
tani kell, ha a helyzet javul, akkor lehet enyhí-
teni. Mindenképpen el akarjuk kerülni, hogy az 
országon belüli korlátozó intézkedéseket szi-
gorítani kelljen. Az emberek élete és egészsége 
az első számú kérdés. K.Zs.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter az M4-es autópálya határig tartó 
szakaszának átadóján
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Szent István napján, az államalapí-
tás ünnepén rendezett programok 
a berettyószentmártoni katolikus 
templomban szentmisével indultak. 
A szentmisét Rákóczi Jenő plébá-
nos mutatta be. 
A hagyományokat követve ebben az évben is 
egy, az államalapításhoz kapcsolódó szakrális 
témájú kiállítása nyílt meg. Az ünnepi alkal-
mon Muraközi István köszöntötte elsőként a 
megjelenteket. Gondolatait Gróf Teleki Pál 
100 évvel ezelőtti üzenetével nyitotta: „Tu-
dom, hogy a magyaroknak nehéz összetartást 
hirdetni. Mégis meg kell tennem ezt is”… 
„Most pedig olyan időket élünk, amikor mind-
nyájunknak az asztalra kell csapni, hogy most 
eddig összefogunk”. A polgármester arról is 

szólt, hogy a magyar nemzet bő egy évezrede 
itt, a Kárpát-medencében ugyanúgy tekinthető 
egy megtett zarándokútnak, mint amelynek a 
tartalmi és érzelmi oldala elénk vetül a mos-
tani kiállítás képein is. Hangsúlyozta, rajtunk 
múlik, hogy ez a nagy, közös zarándoklat 
eredményes lesz-e. Most, a XXI. század első 
felében tudunk-e úgy visszatekinteni törté-
nelmünkre, hogy merítünk a példákból, test-
ben erősödünk, lélekben tisztulunk, és ahogy 
Teleki kérte: „ha mindenben való egyformán 
gondolkodást nem is, de mindnyájunkért való 
összetartást tudunk hirdetni.” – mondta Mu-
raközi István
László Dániel festőművész „Mária út” című 
kiállítását Dr. Baglé Magdolna, a zarándok 
utak ismerője nyitotta meg, aki maga is több-
ször részese volt a zarándoklatnak. A Buda-
pesten élő festőművész festményeinek egyik 
fontos témája a gyalogos zarándokutak.  2009-
ben az El Caminón, 2010-ben és 2011-ben a 
Kárpát-medencei Mária úton volt, melyből 
sorozatokat festett. A Mária út festményeit 
minden volt vármegyeközpontban kiállítja a 
Kárpát-medence területén. A falakon látható 
képek még 2010 áprilisában egy 40 napos és 
majdcsak 1000 kilométer hosszú gyalogos za-
rándokút után készültek. A realista stílusban 

alkotó festőművész képeiben élethűen jelení-

tette meg az úton szerzett élményeit, megpró-

bálta egy útinaplóhoz hasonlóan bemutatni so-

rozatképekben a zarándokút főbb állomásait, 

hogy az is kedvet kapjon hozzá, aki eddig még 

nem járta végig.

A megnyitót Szászné Ökrös Beáta és Kocsis 

Csaba zenei műsora tette teljessé.  K.Zs.

Közel másfél hónapig a 60 éves jubile-
umát ünneplő L. Ritók Nóra alkotásai 
díszítették a Bihar Vármegye Képga-
léria falait a művelődési házban.
Berettyóújfaluban már jó néhány éve hagyo-
mány, hogy annak a településhez kötődő alko-
tónak, művésznek, aki ilyen kerek születésnapot 
ünnepel, jubileumi tárlatot rendez a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház. Az ünnepelt képző-
művészt elsőként városunk polgármestere kö-
szöntötte. Muraközi István úgy fogalmazott, L. 
Ritók Nóra esetében nem lehet különválasztani 
a művészeti alkotásait, a pedagógiai munkáját 
és a civil életét. – Az eddigi kitüntetések hosszú 
sorát elnézve ez is jelzi, hogy nála ez a három 
dolog párhuzamosan nagyon is jól működik – 
mondta a városvezető, majd arról is említést 
tett, hogy a galériában kiállított képekből egy 
gyűjteményes kiadvány is készülni fog.
A tárlatot Fülöp Tünde nyitotta meg, aki több 
évtizedes barátságot ápol L. Ritók Nórával. – A 
grafikákra tekintve visszafogottságukkal elva-
rázsolnak a színek, lenyűgöznek a finom árnya-
latokból szőtt csodák, s gyengéden megkötnek 
a lepergő évekből, az elmúlt időkből ránk ma-
radt emlékek, melyek öleléséből nem tudunk, 
sőt, nem is akarunk szabadulni. A saját élet-
történetünkből is derengő fák, virágok, bizton-
ságot kereső madarak, házak, szobák, áttetsző 

csipkefoszlányok, karcsú lámpák, míves porce-
lánok emlékei elfeledettnek gondolt, tiszta érzé-
seket ébresztenek bennünk, bensőséges teret, az 
otthon ringató illatát vonják körénk, átkarolnak 
meghitten. Magától értetődő természetességgel 
lépünk Nóra világába, hazaérkezünk – véli a 
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehet-
séggondozó koordinátora, aki szerint L. Ritók 
Nóra autonóm művész, független gondolkodó, 
alkotó ember. Fülöp Tünde gondolatait azzal 
zárta, L. Ritók Nóra világról alkotott elképze-
lései nem rekednek meg az eszmék síkján. A 
grafikus munkájának gyümölcseként műalko-
tásokká, a pedagógus sikereként önfeledt gyer-
meki alkotásokká, a szociális segítő tevékeny-
ségének eredményeként gyakran sorsfordító 
tettekké nemesülnek.
L. Ritók Nóra munkájának pillérei a pedagógia, 
a művészet és az esélyegyenlőség. A számos 
díjjal elismert alkotó életében a képzőművé-
szet jelenleg egy másodlagos szerepet tölt be, 
viszont továbbra is fontos helyet foglal el a 
szívében. A jubileumi tárlaton a ’95-ös „Rege 
a csodaszarvasról” című sorozat képei, illetve 
az utóbbi évek munkái kaptak helyet. Ezek az 
egyedi rajzok fekete és színes tussal, színes ce-
ruzával és akvarellel készültek. A képzőművé-
szet végigkísérte a kiállító egész pályafutását. – 
Földrajz-rajz szakos tanárként végeztem, aztán 
elvégeztem az Iparművészeti Egyetemet, majd 

képgrafikusként felvételiztem a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületébe. Volt egy 
pont, amíg együtt tudtam vinni a pedagógiát és 
a művészetet, aztán választanom kellett a kettő 
közül. Az előbbi mellett tettem le a voksomat, 
ezért a másik kicsit háttérbe szorult, ventilálás 
lett, viszont része az életemnek, és szükségem 
is van rá, mert így tudom felépíteni ebben a ne-
héz munkában magam újra és újra, a család és 
az alkotás az, ami ehhez a biztos kapaszkodót 
adja – mondta L. Ritók Nóra, aki a lelke lenyo-
matainak tartja rajzait.
A kiállításmegnyitón közreműködött a Köröm-
virág együttes. A születésnapos L. Ritók Nórát 
– a virágcsokrok mellett – tortával is köszöntöt-
ték, így a program a finomság elfogyasztásával 
ért véget. Sz.M.
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Szentmise, kiállításmegnyitó és kenyér-
szentelés az államalapítás ünnepén

„A rajzaim a lelkem lenyomatai” – L. Ritók Nóra jubileumi kiállítása

A több éves hagyományt folytatva kenyér-
szentelés is volt a Bihar Vármegye kép-
galériában. A nemzeti színű szalaggal át-
kötött kenyerekre Rákóczi Jenő plébános 
kért áldást.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2036
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2036
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2036
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2016
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Zenés időutazás részesei lehettek a Nyári Művészeti Fesztivál első nap-
jának résztvevői. A „Legendák és sztárok” címet viselő esten a Sakk 
Matt Company zenekar és a Back II Black együttes frontembere, Bebe 
szórakoztatta a közönséget. A 2017 nyarán alakult balatonfüredi Sakk 
Matt Company az ’50-es, ’60-as, ’70-es és ’80-as évek legnagyobb slá-
gerei mellett a XXI. század legjobb dalait is játssza. Olyan ismert elő-
adókkal dolgoznak együtt, mint Falusi Mariann, Szolnoki Péter, Szulák 
Andrea, Charlie, Malek Andrea, Kamarás Iván és Bebe. Augusztus 17-
ei fellépésükön számos zenei stílus felcsendült, így a jelenlévők közül 
mindenki megtalálhatta a neki tetsző műfajt.

A debreceni Tordai zenekar szórakoztatta a közönséget a Zenés Nyári Esték so-
rozat plusz előadásán július 22-én. A négytagú formáció számos műfajt megszó-
laltatott hangszereik segítségével, magyar nótákat, filmzenéket, örökzöldeket, 
operettrészleteket és klasszikus darabokat hallhatott a közönség az est során. 
A műsor második felében a prímás ifjabb Miczura Károly fia, Miczura Erik 
Denton is csatlakozott a zenekarhoz, aki hegedűjátékával színesítette az estet.

A Díváké volt a főszerep a Zenés Nyári Esték programsorozat július 30-ai alkalmán. 
Ladinek Judit, Détár Enikő és Fésűs Nelly már közel húsz éve dolgozik együtt ebben a 
produkcióban, amely magában hordozza a múlt század párizsi életének budoár hangu-
latát, a ’30-as évek Amerikájának glamour korszakát, és napjaink retro disco divatját. 
A berettyóújfalui esten musical dalok, világ- és magyar slágerek, rockszámok, vala-
mint latin zenék csendültek fel.

A tavalyi nagysikerű koncertje után idén a berettyóújfalui Simple Blues Band fellépé-
se nyitotta a Zenés Nyári Esték programsorozatot. A július 16-ai alkalmon amerikai 
és európai blues szerzemények hangzottak el sajátos előadásban. A 2017 őszén ala-
kult, hat tagú formáció a hazai jazz és blues klubok állandó fellépője, de a nagyváradi 
Moszkva Kávézóban is többször játszott már. A bandát dalaik változatossága, különle-
ges dallamossága és egyedisége jellemzi.

A Zenés Nyári Esték utolsó, augusztus 6-i állomásán a pécsi Brassdance vendé-
geskedett a Nadányi Zoltán Művelődési Ház udvarán. A Brassdance öt rézfúvós 
és egy dobos izgalmas találkozása, ami nélkülözi a zenei műfajok és stílusok 
megkötöttségét. Az együttes egy olyan rézfúvós kvintett újjászületése, amelynek 
tagjai már a nyolcvanas évek végén együtt játszottak. A zenészek a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán végeztek. A klasszikus repertoárt ko-
molytalan komolyzene és könnyűzene váltotta fel. Ma többnyire pop muzsikát, 
filmzenéket, jazzt, rockot adnak elő. Számos hazai hangverseny mellett szerepelt 
a csapat Párizsban, Szófiában, Bukarestben, Berlinben, Grazban, Stuttgartban. A 
Zenés Nyári Esték teltházas közönsége ezúttal is igazi zenei élményben része-
sülhetett.
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Blues zenével nyitott

Főszerepben a Dívák

Rézfúvós kvintett a nyárestén

Legendák és sztárok

Változatos dallamok a Tordai 
zenekarral

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2035
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2032
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2026
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2023
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2021
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Egy hamisíthatatlan blues est egyik fellépője volt a Simple Blues Band zenekar 
a Nyári Művészeti Fesztivál második napján a Makk Kálmán Mozi udvarán. 
Őket követte a színpadon a sokak által csak Mr. Blues-ként aposztrofált AG 
Weinberger. A zenész 1965-ben született Nagyváradon, és már tizenévesen tudta 
az útját: a zene, a gitár, a blues. Sok országot bejárt, Svájc, Izrael, Törökország 
után 1996-ban eljutott a blues hazájába, az egyesült államokba, ahol több évet 
töltött el. Amerikában bejárta a műfaj legendás klubjait, zenei óriásokkal állt egy 
színpadon, és egy nagysikerű lemezt is rögzített. Egyik lemezét Grammy-díjra is 
javasolták. Tizenegy album kötődik a nevéhez.

Petőfi Sándor verses meséjének sorai elevenedtek meg a Makk Kálmán 
Mozi udvarán lévő színpadon. A Nyári Művészeti Fesztivál augusztus 
19-i estjén a Déryné Társulat színpadi játéka, a János Vitéz volt látható. 
A Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló Déryné Program egyik 
legfőbb célja, hogy a minőségi színházi kultúra hazánk kistelepüléseire 
is eljusson. A 14 fős Déryné Társulat idén nyáron két bemutatót tervez, 
évadonként 4-5 előadás létrehozásával. Ezek egyike a Berettyóújfaluban 
is bemutatott darab, Petőfi Sándor János vitéz című művét Berettyán 
Nándor állította színpadra.
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Idén is táboroztak a bajnócások

János Vitéz a Déryné Társulattal

Blues est a művészeti fesztiválon

Idén sem maradtak tábor nélkül 
a Bajnóca Néptánc Egyesület tag-
jai. Az együttes jubileumot ünne-
pelt, hiszen ebben az évben már 
tizedik alkalommal szervezett 
néptánctábort, emellett az énekelni 
szerető fiatalok részt vettek az első 
népdaltáboron is.
Az egyesület március 16-tól egészen június 
elejéig nem tudott próbákat tartani a korona-
vírus-járvány miatt. Június óta viszont ismét 
heti két alkalommal zajlanak a táncórák min-
den csoportban. Emellett a nyári tábor is nagy 
segítségére van az együttesnek, mert ilyenkor 
előre tudnak dolgozni a következő évi minő-
sítőkre.

Bácskai és nyárádmenti táncokkal is-
merkedtek
Június 29-e és július 3-a között több mint húsz 
óvodás és alsó tagozatos gyermek táborozott 
a Bajnóca Néptánc Egyesületnél. A fiatalok 

bácskai táncokat tanultak, az ugrós, a lassú 
és friss csárdás lépéseit Vámosi István tánc-
pedagógus segítségével sajátították el. Ennek 
a korosztálynak nagyon jól tanítható ennek a 
táncnak a motívumkészlete, hangsúlyai, il-
letve nagyon jó a zenéje is. A kisebbek már 
rendelkeztek kisebb előképzettséggel az ug-
róshoz, viszont a lassú és friss csárdás még 
igencsak új volt mindenkinek. A gyerekek 
délelőttönként a táncanyaggal és –techniká-
val ismerkedtek, délutánonként szabad prog-
ramokon vettek részt. A táborozók lovagol-
tak, strandoltak, kézműveskedtek, de jártak a 
Bodorka NépmesePontban is.
Az ifjúsági korosztály tagjai – július 13-a 
és 17-e között – nyárádmenti táncokat, ezen 
belül forgatóst, szökőst, valamint verbunkot 
tanultak. A gyerekek korábban még nem ta-
nultak erdélyi anyagot, ezért esett ezekre a 
táncokra a választás. A mindennapos beme-
legítést, tréninget, erősítést követően a tábo-
rozók Székely Tamás, az egyesület állandó 
oktatójának segítségével tanulták meg a lépé-
seket. Délelőtt és délután is táncoltak a fiata-
lok, emellett kerékpártúrán vettek részt, stran-
don jártak, csónakáztak és kézműveskedtek.
A táncosok a Bajnóca Néptánc Egyesület 
decemberi évzáró gálaműsorán fogják be-
mutatni, mi mindent tanultak a néptánctábor 
ideje alatt.

Csallóközi népdalok az énektáborban
Énekszótól volt hangos a Civil Udvar július 
második hetében, a dalolni szerető fiatalok 
csallóközi dalokkal ismerkedtek az első al-
kalommal megtartott Bajnóca népdaltábor-
ban. Csallóközben nagyon sok olyan dallam 
található, amely a gyermekek számára meg-
felelő, kezdésnek kiváló hangterjedelmük és 
tartalmuk miatt. A gyerekek elsősorban archív 
anyagokról tanulták meg a népdalokat, de 
Turzó Boglárka csoportvezető és segítőtársai 
hangja is hozzásegítette a táborozókat a dalla-
mok elsajátításához. Emellett – a jó hangulat 
kedvéért – citerakíséret is társult az énekek 
mellé a próbákon. A népdaltáborozók is jártak 
szabad programokon, kézműveskedtek, lo-
vagoltak, strandoltak, ellátogattak a Bodorka 
NépmesePontba, játszótérre, hangszerbemuta-
tón és autósmozin vettek részt.
Turzó Boglárka keddenként 6 órától népdal-
foglalkozást tart a Bajnóca székházban, ahol 
helyi énekekkel ismerteti meg a város lakóit.

Sz.M.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2039
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22. Országos Felnőtt Csuhéfonó és 
Kézműves Alkotótábor

26. Gyermek Alkotótábor

Táboroztak a rengősök Ember az embertelenségben 
– tánc színház a Bekecs Néptáncegyüttessel –

A Bihari Népművészeti Egyesület fel-
nőtt alkotótábora idén 22. alkalommal 
került megrendezésre a Tavasz körúti 
alkotóházban. 
Július utolsó előtti hetében naponta 10-20 fő 
szorgoskodott. Az idén Budapestről, Alsó-
némediből, Törtelről, Létavértesről, Hajdú-
sámsonból, Biharkeresztesről, Zsákáról, Püs-
pökladányból, Komádiból és természetesen 

Berettyóújfaluból voltak zömmel óvónők, ta-
nítónők és más érdeklődők, akik meg akarták 
ismerni a kézműves technikákat. Az öt nap alatt 
számos mesterség rejtelmeibe pillanthattak be. 
Hétfőn és kedden Magyar Zita fazekas, népi 
iparművész, a népművészet ifjú mestere a ko-
rongozás technikáját tanította, emellett Rácz 
Erika ötvös, népi iparművésszel, a népművészet 
ifjú mesterével a tűzzománc rejtelmeibe pillant-
hattak a táborozók, kedden Pelbártné Zöld Klá-
rával szalmaékszereket és díszeket készítettek. 
Szerdán délelőtt Sárközi Béláné szűrrátét készí-
tő, népi iparművésszel kis terítőket metszettek. 
Délután egy bihari szakmai kiránduláson vettek 
részt a táborozók. Bojton gyékényből, Biharke-
resztesen csuhéból készítettek kisebb alkotáso-

kat amellett, hogy mindkét település tájházá-
val, s annak tevékenységével, programjaival is 
megismerkedtek az érdeklődők. Csütörtökön és 
pénteken a kosárfonást derecskei alkotók, Szat-
mári Ferenc népi iparművész, s ifjabb Szatmári 
Ferenc, a népművészet ifjú mestere vezetették, 
Gál Attila bőrös, népi iparművésszel kisebb-na-
gyobb használati tárgyakat készítettek.
Támogatónk most is – ahogy évek óta mindig – 
a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kol-
légiuma volt.
Ahogy ez egy igazi alkotótáborban szokás, pén-
teken kosárnyi alkotással a karjukon búcsúztak 
egymástól a résztvevők. Jövőre veletek ugyan-
itt! Találkozunk a 23. Alkotótáborban! 

Kállai Irén táborvezető

Közel tizenötféle mesterséggel ismer-
kedtek a Bihari Népművészeti Egyesü-
let által szervezett Gyermek Alkotótá-
bor résztvevői júliusban.
Az alkotni vágyó gyerekek Berettyóújfalu és 
környékéről érkeztek a több évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező táborba. A mesterségeket 
a népművészeti egyesület tagjaitól tanulhatták 
meg a fiatalok.
Az idei alkotótáborra olyan nagy volt az érdek-
lődés, hogy a szervezők két csoportot indítot-
tak. Igyekeztek minél többféle kismesterséget 
bemutatni, megismertetni a gyermekekkel. – 
Megjelent a szövés, fazekasság, gyöngyfűzés, 
papírmerítés, nemezelés, kötélverés, mézeska-

lácsosság, gyertyamártás, bőrművesség, tűzzo-
mánc, cirokseprű és szűrrátét készítés. Amikor 
a gyerekek elfáradtak a kézművességben, le-
hetőségük volt játszani. Az erre az alkalomra 
felépített bihari góréban folyamatosan zajlott 
a kukoricamorzsolás, és készültek a kukoricás 
ételek. A szerdai nap mindig a kirándulásé. Ez-
úttal Nádudvarra utaztunk, ahol először a Kin-
csesházban vettünk részt egy programon, majd 
a Népi Kézműves Iskolába látogattunk el. Itt 
fa- és bőrművességet, fazekasságot, szövést, 
nemezkészítést tanulnak a fiatalok. Jártunk 
Fazekas István bemutató házában is, meg-
hallgattuk a család több száz éves történetét, 
megnéztük a fekete kerámia gyűjteményt, és 
mesterségbemutatón vettünk részt – tudtuk meg 

Dr. Halászné Nagy Andrea táborvezetőtől.
A 26. Gyermek Alkotótábor utolsó napján most 
is összegyűjtötték a fiatalok által készített mun-
kákat, amiből egy kisebb kiállítást rendeztek az 
Alkotóházban. Zárásként egy pár érkezett a tá-
bor helyszínére, akik táncos bemutatóval vidí-
tottak fel mindenkit. Sz.M.

Negyedik alkalommal került megrendezésre a 
Rengő Néptánc Egyesület tábora július 6-a és 
11-e között.
Hétköznap a 35 résztvevő gyermeké volt a főszerep: elláto-
gattunk a Bodorkába, kézműveskedtünk, játszottunk és tán-
coltunk. A kisebbeknek Markovics Sándor tanította a mező-
földi táncok alapjait, a nagyobbak részére pedig a néptáncos 
körökben méltán elismert Tőkés Zsolt és Tőkés Edit állított 
össze új koreográfiát.
A szombati napon a felnőttek húzták fel táncos cipőjüket, 
hiszen a Nadányi Zoltán Művelődési Házban Tőkés Zsolt és 
Tőkés Edit egynapos szászcsávási cigány táncoktatást tartott. 
A rendezvényre határon innen és túlról közel 100 ember érke-
zett. A sikeres napot táncházzal zárta az egyesület.
A remekül sikerült rendezvényt követően rengetegen kérdez-
ték, lesz-e még ilyen alkalom. Üzenjük: lesz! És a rengősök 
ismét szeretettel várnak mindenkit!

Az elmúlt száz év történelmi eseményei elevenedtek meg a színpa-
don a tánc univerzális nyelvén az Ember az embertelenségben című 
táncszínházi előadáson a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. 
A Rengő Néptánc Egyesület meghívására és szervezésében a nyárádszeredai 
Bekecs Néptáncszínház mutatta be színpadi darabját. Az együttes 2017-től 
néptáncszínházként működik. A gyerek- és folklórműsoraik mellett nagy siker-
nek örvend az Ember az embertelenségben című táncszínházi produkciók, amely 
az elmúlt száz év történelmi eseményeit jeleníti meg a színpadon a tánc uni-
verzális nyelvén. A trianoni emlékévben az együttes egy nagyszabású projektet 
indított, amelynek fő támogatója a Magyar Kormány, illetve a Nemzetpolitikáért 
felelős államtitkárság. A projekt célja: száz előadás száz Kárpát-medencei hely-
színen, mégpedig olyan településeken, ahol tételes magyar közösség él. Az em-
ber az embertelenségben címet viselő táncelőadásban olyan képeket rajzolnak a 
tánc, a zene és a beszéd színpadi nyelvén, amelyek megidézik a hadba vonulók és 
az itthon maradottak életérzéseit. 2014-
ben ők voltak az egyetlen csapat Erdély-
ből, amely továbbjutott a Fölszállott a 
Páva tehetségkutató verseny élő adásába, 
sőt döntősként átvehették A legjobb hatá-
ron túli előadónak járó különdíjat.

K.Zs.
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Rendhagyó Bihari Honismereti Tábor

Ikonokat festettek Kívánságok éjszakája 
a Berettyó-parton

A 2020-as év minden programszervező 
számára új helyzetet teremtett, de a Bi-
hari Múzeum Baráti Köre tagjaival úgy 
döntöttünk, nem szakítjuk meg a régi 
hagyományt, és megrendezzük a Bihari 
Honismereti Tábort, sorban a negyven-
negyediket.
Az előírások szabta keretek között, napközis 
formában táboroztunk augusztus 10 és 14-e kö-
zött. A diákok fele helyből járt be naponta, de 
ezúttal Konyárról és Debrecenből is érkeztek 
résztvevők. Helyszínnek a Bihari Népművésze-
ti Egyesület Alkotóházát választottuk. A kisebb 
létszám ezúttal sem adott lehetőséget csoport-
bontásra, így a változatos programokon minden 
táborozó egyaránt részt vett. A Trianon-emlék-
év kapcsán nyomkereső játék keretében ismer-
kedtünk Berettyóújfaluval, az egykori csonka 
Bihar vármegye székhelyével, ezenkívül is min-
dent áthatott a játék, mint központi témánk az 
ismerkedéstől a búcsú pillanatáig. Készítettünk 
hulladék anyagokból játékokat, rengeteg közös-
ségi játékot tanultunk egymástól. Bojti kirán-

dulásunk alkalmával szakavatott játékmesterre 
találtunk Fekete Sándorné Margitka néni sze-
mélyében, de nem maradhatott el a természet-
járás (Szarka István tanár úr élményteli vezeté-
sével), az érzékenyítő program (hála a Fehérbot 
Alapítvány önkénteseinek). Egy egész napunk 
szólt a honvédelemről interaktív formában (kö-
szönet Hudák Attilának és a Borosjenői Kádár 
István Hagyományőrző Íjász Egyesületnek).
A rendhagyó, napközis formának előnye is volt: 
ezúttal fiatalabb gyerekeket is tudtunk fogadni 
(a korábbi években – a tábor jellegét figyelem-
be véve – alsó korhatárnak 10 évet határoztunk 
meg). Reméljük, hogy az idén csatlakozók kö-
zül is többen a jövő bentlakásos honismereti tá-
borainak rendszeres résztvevőivé válnak majd, 
így biztosítva az „utánpótlást”. S bár a több 
mint tíz esztendeje állandó partnerünk, a nagy-
váradi Tanoda Egyesület által a határon túlról 
érkező táboros társaink ezúttal csak lélekben 
lehettek velünk, bízunk benne, jövőre újra ta-
lálkozunk velük, s az idei csapattal kiegészülve 
egy megújult honismereti tábori közösséggé 
válhatunk majd.
A tábor megrendezését a Nemzeti Együttműkö-

dési Alap pályázati támogatása tette lehetővé. 
Köszönet illet továbbá minden közreműködőt, a 
már említetteken kívül dr. Halászné Nagy And-
reát és Kisikán Tibort, a Bihari Népművészeti 
Egyesület tagjait, valamint az alkotóház munka-
társait. Köszönjük a támogatást a Móló Panzió 
és Restaurant-nak.
A tábor egész hetében segítségemre voltak, 
ezért hálával tartozom a Bihari Múzeum mun-
katársainak, Kondor Beátának és Fegyverné 
Marczin Vandának, a népművészeti egyesület 
részéről Oroszné Fekete Zsuzsannának, továb-
bá Sain Máté egyetemi hallgatónak.

Dr. Krajczárné Sándor Mária
táborvezető

Idén már negyedik alkalommal szer-
veztek ikonfestő tábort. A már ha-
gyománynak számító esemény most 
is családias hangulatúra sikeredett, 
hiszen gyermekek és felnőttek fele-fe-
le arányban vettek részt az egyhetes 
programon.
Ezúttal Mária témát vettek alapul a táborban, 
de voltak olyanok, akik Mihály és Rafael ark-
angyalt, vagy más tanító Jézust szerettek vol-
na készíteni. – Mindenki, aki ide eljön, hoz a 
szívében valamilyen szentet és mintát, amivel 
dolgozni szeretne. Az ikonfestészet éppen azt 
jelenti, hogy kifestjük magunkból a szívnek 
azt a bőségét, személyét, amit hordozunk – 
tudtuk meg Zolcsák Miklós ikonfestőtől. Min-
den nap kis imádsággal, elmélkedéssel indult, 
amit az éppen aktuális tematika követett. – Az 
első napot a csiszolással kezdtük, majd jött a 
rajzolás és az aranyozás. Ezt az alap, utána 
az arc festése követte, a ruha díszítésével és 
a dicsfénnyel folytatódott, végül a betűk fel-
iratozásával, illetve a keretezéssel fejeződött 
be a munka – tette hozzá Zolcsák Miklós. A 
görög katolikus lelkész szerint az ikonfesté-
szetnek – a szellemi, művészeti irányzatok kö-
zül – transzcendenciás jellege van, ami a hitet 
erősíti, hitre nevel, hitigazságot mond ki. Az 

alkotók tehát egyúttal egy hitoktatás részesei-
vé is váltak a tábor során.
Ebben az évben a római katolikus plébá-
nia felújítása miatt a bakonszegi Nadányi-
Miskolczy-kúria adott otthont az ikonfestő 
tábornak. A település vezetőségének nagy örö-
mére szolgált, hogy az udvarházban láthatták 
vendégül az alkotni vágyókat. – Amikor egy 
művészeti tevékenység szakrális töltettel, a 
lélekkel párosul, csodák tudnak létrejönni. 
Ezt láthattuk is, hiszen kézzel fogható ikonok 
születtek, de ez a varázslat nemcsak a végered-
ményben volt mérhető, hanem a folyamat so-
rán a lelkekben is kialakult valamiféle csoda, 
amit megtapasztaltak az itt alkotók – mondta 
Gara Péter. Bakonszeg polgármestere úgy 
véli, a kúriában folyó művészeti munka – a 
tábor egésze mellett – az épületet és a helyi 
közösséget is erősítette.
Az ikonfestő tábor – a korábbi évekhez hason-
lóan – ezúttal is az elkészült szentképek, szak-
rális festmények megszentelésével ért véget.

Sz.M.

Hullócsillagok nyomában elnevezéssel került 
megrendezésre augusztus 12-én egy nem min-
dennapi esemény. Melynek főszereplői a hulló-
csillagok voltak és persze Ti,  – a kicsivel több, 
mint 80 – Fénylő Csillag, akik városunk főterén 
este 9 órától gyűltetek össze, hogy együtt cso-
dálhassuk meg a Perseida meteorraj érkezését. 
 2012-óta immár nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre városunkban a Hullócsillagok 
Éjszakája est. Kémleltük már az eget a Civil 
udvarból, a Berettyó-partról a „Nagy Fa” kör-
nyékéről. Volt itt már előadás a csillagok és 
univerzum történetéről, tombolasorsolások, kí-
vánság hajók elengedése, Kmecz Anna jóvoltá-
ból zenés est, lézer show, séta a hullócsillagok 
alatt. De ez az év kicsit más volt, most kerék-
párra pattantunk és Bakonszeg irányába indulva 
a Berettyó-part töltésén gyönyörködhettünk az 
égi jelenségben. Köszönöm nektek, csodála-
tosak vagytok! Derecskéről egy fiatal lány ke-
rékpározott át, hogy velünk tartson, de egy itt 
nyaraló rakamazi diáklány is csillagokat lesve 
töltötte ezt az estet. Fotó: Bartha Szilvai.

Nagy Sándor Szélső Érték Kör Egyesület
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Keresse a Berettyó Televízió műsorait 
kábeltelevízió szolgáltatója

(DIGI, Vodafone kábelhálózatán)
analóg csatornái között.
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Mesés táborozás a Bodorka 
NépmesePonttal

Cél az első ötben végezni

Állóképesség fejlesztés és sok labdás gyakorlat a kézilabda táborban

Megalakulásunk óta ez a harmadik 
nyár, amikor népmese tábort szervez-
hettünk a kisiskolás gyermekeknek. 
Táboraink célja volt, hogy tartalmas, 
élményekben gazdag programokat kí-
náljon a résztvevőknek úgy, hogy köz-
ben népmesei és néprajzi ismereteket 
szereznek.
Egy-egy foglalkozás komplex művészeti mód-
szerekkel valósult meg, s a néphagyományok-
hoz, anyanyelvhez és az esztétikai neveléshez 
szorosan kapcsolódtak. Sokféle kézműves és 
ábrázoló tevékenységre adtak indíttatást a me-
sei élmények. Az elkészített alkotásokat fel-
használtuk a közös játékokban, illetve kiállítást 
rendeztünk belőlük.

A táborban a gyerekek játszva tanultak erkölcsi 
normákról, viselkedési szabályokról is a ma-
gyar népmesék példái által. Minden nap nagy 
hangsúlyt fektettünk a közösségi és dramatikus 
játékokra, így hamar feloldódtak a gyerekek, és 
közösségi élményekkel is gazdagodtak. A tábor 
házirendjét maguk állították össze szabályok 
megalkotásával, melyek betartására egész héten 
át ügyeltek.
Az idei táboroknak a víz és a hal volt a fő mo-
tívuma, s ehhez kapcsolódó meséket hallgat-
hattak. Egyik kedvelt játék a horgászás volt, 
amelyet közvetlen tapasztalatszerzés előzött 
meg. A táborozás második napján a Sárostókerti 
Horgásztóhoz látogattunk el, s ott bepillantást 
nyerhettek a gyermekek a horgászat örömeibe, 
megfigyelhették a vízi világ növényeit, állata-
it. Másnap Bojtra utaztunk, a Tájházba, ahol a 
régi emberek lakókörnyezete, használati tárgyai 
segítettek bennünket az időutazásban. Sok ér-
dekes dolgot hallottunk ott a régi világról, de 
nemcsak hallottunk, hanem ki is próbálhattunk 
régen végzett munkafolyamatokat, így a csiga-
csinálást, teknőben mosást, vízhordást. A nagy, 
füves udvaron szórakoztató népi játékok és 

ügyességi versenyek játszására nyílt lehetőség. 
Természetesen a lovaskocsizás sem maradt el, 
azzal vettük szemügyre a falu határát.
Az egyhetes tábort a korábbi években már meg-
szokott módon zártuk. Utolsó napon a Bodorka 
színpadán fellépési lehetőséget adtunk a vállal-
kozó kedvű gyermekeknek. „Ki-mit tud?”-on 
mutathatták be produkciójukat, vagy dramati-
kus meseelőadáson szerepelhettek. Hazaindulás 
előtt pedig a Bodorka-vásár nyitotta meg ka-
puit. A gyerekek egész héten gyűjtötték a juta-
lomtallérokat, s azokat végezetül elkölthették a 
vásárban. A sok-sok élmény mellett ki játékot, 
ki édességet, s volt, aki mesekönyvet vitt haza 
a Bodorkából.
A megismertetett műtárgyak bemutatásában 
segítséget kaptunk a Bihari Múzeumtól, a Bi-
hari Népművészeti Egyesülettől. Mindkét 
gyermektábor lebonyolításában együttműködő 
partnerünk volt a Berettyó Munkás Horgász 
Egyesület. Minden nap önkéntesekből álló kis 
csapat segítette a munkánkat. Ezúton is hálásan 
köszönjük!

Kolozsvári-Donkó Rebeka 
és Rácz Anikó NépmesePont vezetők

Július eleje óta heti több tréninggel és 
edzőmeccsel készült a 2020/2021-es Me-
gyei I. osztályú labdarúgó bajnokságra a 
Berettyóújfalui Sportegyesület csapata.
A BUSE játékosai hosszú kihagyást követően 
dolgoztak újra együtt, hiszen a koronavírus-jár-
vány miatt március közepe óta nem léphettek 
pályára tétmérkőzésen, és edzésen sem talál-
koztak.
A BUSE programjában – a felkészülés idősza-
kában – heti három edzés, vagy egy mérkőzés 

és két tréning szerepelt. – Az elején mindenkép-
pen arra helyeztük a hangsúlyt, hogy fizikálisan 
próbáljuk kicsit feljebb hozni a szintet, ami még 
mindig nem megfelelő. Ez köszönhető annak, 
hogy közel négy hónapos kihagyásunk volt, 
így még nagyon messze vagyunk az úgymond 
csúcsformától – tudtuk meg Szitkó Róberttől. 
A vezetőedző elmondta, a keretben minimális 
változás történt. – Gyöngy Tamás személyé-
ben egy középcsatárt sikerült igazolnunk, Kálai 
Béla pedig belső, vagy akár jobbszélső védő-
ként is használható. Mellettük Nagy János és 
Alimán György jött még hozzánk. Puskás Za-
lán Hajdúnánásra igazolt, de van két nagyon ko-
moly veszteségünk is: Csordás Tamás és Jancsó 
Attila műtét előtt állnak, egy fél éves kihagyás 
mind a kettőjüknél garantált, Magyar Szabolcs 
viszont felépült sérüléséből – tette hozzá. Szitkó 
Róbert úgy fogalmazott, szeretnének ott lenni 
az első ötben a szezon végén, azonban mivel 
két meghatározó emberük nélkül kell játszani-

uk, nehéz azt mondania, hogy ezt tudják is tel-
jesíteni.
A Magyar Kupa megyei selejtezőjének első for-
dulójában a berettyóújfalui csapat 7-0-ra nyert a 
Hajdúbagos ellen, majd a következő játéknapon 
6-3-ra győzte le a Hajdúsámson együttesét. A 
végállomást a Kaba csapata jelentette a BUSE 
számára, Szitkó Róbert tanítványai 1-0-ra kap-
tak ki idegenben.
A 2020/2021-es bajnoki idény augusztus 15-én 
vette kezdetét, a Sárrétudvari 2-1-re múlta felül 
a BUSE-t. A második fordulóban – 2-0-s győ-
zelmével – a Hajdúszoboszló elvitte a három 
pontot Újfaluból, míg a harmadik játéknapon – 
Gyöngy Tamás góljával – a BUSE 1-0-ra nyert 
Püspökladányban, ezzel elérve első sikerét az új 
idényben.
A folytatásban a Kaba, a DEAC és a Hajdú-
hadház együttesei ellen lépnek pályára Nagy 
Róberték. Sz.M.

A koronavírus-járvány miatt hosszú idő 
után találkoztak és edzettek újra együtt 
a BMSE kézilabdacsapatának játéko-
sai. Az U11 és U12-es korosztály tagjai 
a már hagyományossá vált kézilabda tá-
borban készültek az új bajnoki idényre.
A Berettyó MSE hatodik alkalommal szerve-
zett utánpótlás tábort. A legelsőt 2015-ben húsz 
gyerek részvételével tartották meg, azóta évről 
évre növekszik a létszám. Idén Hajdu Mag-
dolna és Kovács Zoltán együttesei táboroztak, 
akik a következő szezonban az U11 és U12-
es kisiskolás bajnokságban fognak szerepelni. 
Balázsné Szabó Máriától, a BMSE alelnökétől 

megtudtuk, ebben az évben huszonöt, 2009 és 
2010-ben született gyermek vett részt a táboron. 
– A délelőttöket egy egyórás edzéssel kezdtük, 
utána tízóraiztak a gyerekek, ezt követően jött 
még egy egy-másfél órás tréning, majd ebé-
deltünk. Délutánonként külsős programokra 
mentünk, strandoltunk és boboztunk, a tábor 
első és utolsó napján viszont a sportcsarnokban 
játszottunk. Az edzéseken nagy hangsúlyt fek-
tettünk az állóképesség fejlesztésre, de számos 
labdás gyakorlat is volt. A koronavírus miatt a 
tréningek elmaradtak, az edzések online formá-
ban folytatódtak mindenkinél, emiatt szerepelt 
sok labdás feladat is a programban – mondta 
Balázsné Szabó Mária.

A BMSE hat fiú- és öt lányegyüttest, vagyis 
összesen tizenegy csapatot fog versenyeztetni a 
2020/2021-es szezonban. Az egyesületnél bíz-
nak benne, hogy rendben el fog kezdődni az új 
idény, és a koronavírus nem fogja újra félbesza-
kítani a bajnokságot. Sz.M.

ÍGY TELT A NYÁR12

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2030
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2027
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MEGNYÍLT A PADMA JÓGA

Próbáld ki a Sivánanda tradíció
alapján oktatott jógát.

Felnőtteknek alaptanfolyam, 
gyakorló órák, kismama jóga, 

napindító jóga és csakrameditáció. 
Gyermek és tini jóga.

INGYENES bemutató órák és 
programok.

Jelentkezés és információ:
Puskás Noémi Judit
0630/310-2072

jogastudio.padma@gmail.com
Facebook: Padma Jóga

Berettyóújfalu Toldi Miklós u. 27. 
(BUSE pálya öltözőnél)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a nyári 
szünetben, 2020. június 16. és 2020. augusz-
tus 19. közötti munkanapokon, 47 napon 
keresztül biztosította a hátrányos és a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek, vala-
mint – a Képviselő-testület döntése alapján 
– a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére is az ingyenes szünidei 
étkezést. A lehetőségről minden érintett név-
re szóló levélben kapott tájékoztatást. Az in-
gyenes nyári szünidei étkezés keretében 198 
gyermek ebédjéről gondoskodtunk. Közülük 
47 gyermek étkezését az önkormányzat saját 
forrásból biztosította.
Az Önkormányzat – mint eddig minden év-
ben – az idei nyári szünetben is támogatta a 
helyi Erzsébet-táborokban résztvevő gyer-
mekek étkezését azzal, hogy a táboroknak 
csak a nyersanyag árát kell megfizetniük, az 
ételek elkészítésének rezsiköltségét az önkor-
mányzat saját forrásból biztosította. Így a tá-
bor számára rendelkezésre álló keretből több 
programot tudtak megvalósítani a szervezők. 
Az állami fenntartású intézményekben meg-
rendezett Erzsébet-táborokban összesen 622 
gyermek részére biztosítottuk a napi négy-
szeri étkezést. Az étlapokat a gyerekek igé-
nyeit figyelembe véve terveztük. Ezenkívül a 
városunkban megrendezésre kerülő számos, 
nálunk étkező tábor résztvevői (összesen 158 
gyermek) részesültek hasonló étkezési ked-
vezményben.

Gyermekétkeztetési feladatunk keretében az 
elmúlt tanév végén az intézmények (iskolák, 
óvodák, bölcsőde) segítségével tájékoztattuk 
a szülőket a gyermekétkezés igénybevételére 
vonatkozó tudnivalókról, kedvezményekről, 
árakról (a tájékoztatók, nyomtatványok hon-
lapunkon elérhetőek: www.kosziberettyo.
hu), és felmértük az új tanév/nevelési év ét-
kezési igényeit.
Ezúton is köszönöm minden munkatársam-
nak tisztes, néha erőn felüli helytállását, 
hogy a nyári melegben, extrém körülmények 
között is ellátták a felmerülő feladatokat.
Munkatársaim a nyár folyamán a folyama-
tos munka mellett elvégezték a szükséges 
nagytakarításokat. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott, a köznevelési 
intézményekben alkalmazandó eljárásrend-
nek való megfelelés érdekében a köznevelési 
intézményekkel folyamatosan egyeztettünk/
egyeztetünk, kialakítottuk a helyes gyakorla-
tot az étkezés rendjére és a higiéniai szabá-
lyok betartására.
Az új tanévben/nevelési évben is jó mun-
kát, nagyon jó egészséget, további sikeres 
együttműködést kívánunk minden gyermek-
nek, tanulónak, szülőnek, pedagógusnak és 
minden társintézmény dolgozójának, akikkel 
közösen a gyermekek/tanulók érdekében te-
vékenykedünk!

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

Csónakázótó
Berettyóújfalun

Berettyóújfaluban már nem csak tenisz-
pályát építettek társadalmi munkában, 
hanem szeptember 4-én csónakázótó épí-
téséhez is hozzákezdtek. Ezen a napon 
a község dolgozóin kívül száz gimná-
ziumi tanuló jelent meg a munka szín-
helyén, s csak ezen a délelőttön 100 
köbméter földet szállítottak el. Az 

iskolásokkal együtt a tanári kar nagy 
része is részt vett a munkában, ami 
egészen vidám hangulatban zajlott le.

A lelkesedés alapján elképzelhető, 
hogy már a jövő nyár folyamán csónakok 
siklanak a tó vizén, télen pedig vidám 
korcsolyázók veszik birtokukba.

(Ertsey Katalin írása a Hajdú-bihari 
Napló 1960. szeptember 15-i számának 
3. oldalán jelent meg.)

Képünkön: a Csónakázótó a 60-as évek végén. 
(Fotó: Jakab Dezső. Bihari Múzeum gyűjteménye) 

Azt írja az újság…

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTÁNK:
2020. szeptember 30.

hirdetés
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A koronavírus járvány miatt elren-
delt veszélyhelyzet után ez volt az első 
(országos) úszóverseny, ami az érmek 
számát tekintve nem sikerült rosszul a 
Berettyó Cápák Sport Egyesületének.

Tímár Krisztina 3 bronzzal és 3 ezüsttel nyitot-
ta a 2020-as szezonját. Nagy Fanni korosztá-
lyában mellúszásban első, míg gyorsúszásban 
a második helyet érte el. Veres Gyöngyi hát-
úszásban második helyen csapott célba, amit 
ezüstéremmel jutalmaztak. Lukács Dorina 
egyéniben 3 ezüst és egy bronzéremig jutott, 
majd a váltókban 2 ezüstérmet nyert. Bányai Tí-
mea a váltó ezüstérme mellé egyéniben is szer-
zett egy bronzérmet. A legtöbb érmet Deákné 
Erdei Lívia úszta össze, ami nem kevesebb mint 
3 arany, 4 ezüst és egy bronzéremből tevődött 
össze. Pintye Adrienn és Pintye Viktória ven-
dégszereplése is remekül sikerült, akik összesen 

3 arany és egy bronzéremmel gazdagították a 
családi éremtáblát.
A csapat férfi résztvevői is büszkék lehetnek, 
hiszen Csörsz Gergely 4 ezüst- és 2 bronz-, míg 
Vigh András 2 ezüst- és 2 bronzéremmel a nya-
kában térhetett haza.
A családi váltókban a gyerekeké volt a főszerep. 
A Tímár család váltója sikerült a leggyorsabbra, 
így Kriszti és két lánya, Sári és Lili a dobogó 
felső fokára állhatott.
A dobogón azonban osztozniuk kellett egy má-
sik berettyóújfalui csapattal, hiszen Csörszék 
váltója, Gergely, Balázs és Ági révén a harma-
dik helyen értek célba.

25. Szentesi Szenior Úszóverseny
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Elsősegélynyújtó bemutató és néptánc is volt a 
Bihari Lövészklub augusztus 20-hoz már hu-
szadik alkalommal csatlakozó versenyén. Az 
államalapítás ünnepén ezúttal jubilált a Bihari 
Lövészverseny, mely a lőtéren a megszokott 
családias és jó hangulatban telt. Kispuska, 
sportpisztoly, légpuska, légpisztoly, sőt még 
hibrid lézerpuska és pisztolylövészet is volt 
a versenyszámok között, de ahogy ez ezen a 
nyílt napon lenni szokott, kipróbálhatóak vol-

tak a megfelelő szabályok betartása mellett az 
említett fegyverek. De nemcsak lövészetből és 
versenyzésből állt a nap, elsősegélynyújtó és 
néptánc bemutató is szerepelt a programok kö-
zött. Elsősegélynyújtás a hétköznapokban, új-
raélesztés és automata defibrillátor használati 
bemutató és oktatás is volt. A Rengő Néptánc 
Egyesület pedig kiváló hangulatot teremtett a 
már jól megszokott finom ebéd előtt. 

K.Zs.

Huszadik Bihari Lövészverseny

Biciklivel is felavatták az M4-es autó-
pálya határig tartó szakaszát
A nyár egyik legmelegebb napján több 
mint százan jelentkeztek arra, hogy egy 
nem mindennapi élmény részesei legye-
nek. A „Tekerj velünk az autópályán” 
nevet viselő biciklis eseményen, a Be-
rettyóújfalu főterén gyülekező bringá-
sok egy több mint 60 kilométeres túrára 
indultak, mégpedig az elkészült M4-es 
autópálya határig tartó szakaszán. 

A nap szervezője, Csarkó Imre úgy fogalma-
zott, öröm számára, hogy ilyen sokan eljöttek, 
és sikerült egy nagy kerékpáros közösséget 
megmozgatni. A szervezés egyesületi hátterét 
adó Bihari Természetbarát Egyesületnek külön 
is megköszönte a segítséget, illetve azoknak is, 
akik sokat tettek azért, hogy mindenkihez eljus-
son a túra híre, vagy a lebonyolításból vették ki 
részüket. – Egy olyan alkalom a mai, mely egy-
szeri és megismételhetetlen – mondta Muraközi 
István polgármester köszöntőjében. Hamarosan 

hivatalosan is átadásra kerül az M4-es autópá-
lya új határig tartó 26,5 kilométeres szakasza, 
de ezt megelőzően – köszönhetően a kivitele-
zést végző cégnek és a beruházónak –  kerék-
párral végig lehet menni a pályán, ami valóban 
egy különleges élmény.  K.Zs. 

Gyülekező a főtéren

Partnerség egy jobb jövőért Berettyóújfalu és Margitta között
Projektzáró rendezvénynek adott otthont 
a Makk Kálmán Mozi augusztus 18-án. 
A „Fenntartható, határokon átnyúló együttműkö-
dés Margitta és Berettyóújfalu polgárai között” 
című pályázat fő célja a két település intézmé-
nyeinek és közösségeinek fenntartható együtt-

működésének a fokozása volt. 
Muraközi István hasznosnak és tartalmasnak 
nevezte a projektet, melynek legfontosabb ered-
ménye – a polgármester szerint –, hogy a köz-
művelődési intézmények együtt tudtak dolgozni 
a pályázat keretében. Muraközi István úgy véli, a 
két város lakossága között elmélyültek a kapcso-
latok, és egymás életét is jobban megismerték.
Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igaz-
gatója elmondta, Berettyóújfaluban a fő projekt-
elem a már meglévő 8x10 méteres színpadra a 
színpadfedés beszerzése volt, emellett két nem-
zetközi rendezvény is megvalósult a pályázat 
részeként. A projekt összköltsége 80 ezer euró 
volt, ebből 68 ezer euró ERFA támogatás. Vá-
rosunk 32 ezer euróhoz jutott hozzá, amelyből 
találkozókat, workshopokat is szerveztek. Kállai 
Irén arról is szólt, ez volt az első olyan projekt, 
ahol nem vettek igénybe külső menedzsmentet.

Lisztes Éva művelődési ház vezető arról számolt 
be, a pályázat keretében megrendezett 2019-es 
Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztiválon és a 
Tájak-Házak-Ízek Fesztiválon nagy hasznát vet-
ték a színpadfedésnek, akárcsak a Nyári Művé-
szeti Fesztivál alkalmain.
Botos Sándor, Margitta polgármesteri tanács-
adójának beszámolójából kiderült, egy 48 négy-
zetméteres színpadot és hozzá színpadfedést sze-
reztek be, emellett több közös, határokon átnyúló 
kulturális rendezvényt tartottak a településen.
A projektnek köszönhetően egy új, kulturális, 
határokon átnyúló együttműködési kezdemé-
nyezés jött létre Berettyóújfalu és Margitta 
közösségei között többéves közös események 
formájában. A pályázat – a koronavírus-járvány 
miatt – augusztus 19-én, a Nyári Művészeti 
Fesztivál keretében zárult. Sz.M.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2040
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2037
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2033
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Szutor Mónika

Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Szentannay Mátyás

A szerkesztőség címe: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
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Anyakönyvi hírek
Születés
2020. május
30. Nagy Alíz (Nagy Imre – Szabó Katalin) 

2020. június
21.  Palcsu Lana (Palcsu Gábor – Kiss Janka)

21.  Miklós Kitti Zoé (Miklós Gyula Roland – Szatmári Bernadett Kitti)

26.  Kocsis Fanni (Kocsis Attila – Balogh Tímea)

2020. július
3.  Gali Bence János (Gali Balázs – Kovács Erzsébet Anett)

14.  Nagy Nimród Csaba (Nagy Csaba – Buzás Bernadett)

28.  Pethő Mihály (Pethő Mihály Zoltán – Karácsony Flóra)

2020. augusztus
5.  Simon Andrea Magdolna (Simon József – Vekerdi Melinda)

19.  Szakadáth Bence (Szakadáth Péter – Gyetvai Erzsébet)

26.  Szabó Nándor Balázs (Szabó Nándor – Kirika Renáta)

Házasságkötés
2020. június
3.  Bónácz János – Balogh Amelita
10.  Ökrös Csaba – Tikász Andrea
17.  Varga Roland Krisztián – Flaskai Paulina Szintia
24.  Szabó Nándor – Kirika Renáta
27.  Papp Lajos – Papp Anikó
2020. július
8.  Szabó Gyula – Szanyi Piroska
22.  Barta Imre – Nagy Erzsébet
25.  Nagy Károly – Szántó Enikő
29.  Mező Gábor – Duró Nikolett
2020. augusztus
1.  Tarsoly Ervin – Boros Eufrozina
8.  Koi Zsolt – Csóra Alexandra
8.  Körtvélyesi Ádám – Marcin Vivien Ildikó
12.  Nagy Zoltán József – Tiszó Tünde
12.  Nagy Sándor – Ilyés Ildikó
19.  Bede Zoltán – Papp Emese
22.  Duró Miklós – Háló Hajnalka Anett
22.  Pap János – Erdélyi Anett

Elhunytak
2020. június:
3.  Bazsó Sándor (1942.)

5.  Sámi Vince István (1958.)

15.  Kristóf Imre (1922.)

15.  Erdős István (1946.)

15.  Barta Imréné (Csősz Juliánna) (1944.)

17.  Tekeres Sándorné (Kristóf Irén) (1952.) (Debrecenben halt meg.)

19.  Toldi Miklós Lajos (1948.)

21.  Mészáros Lajos (1959.)

22.  Törzsök Jánosné (Burján Juliánna) (1958.)

24.  Zálog Sándor (1938.)

25.  Hegyi Gyula (1957.)

28.  Czibere Sándorné (Veres Margit) (1936.)

2020. július:
7.  Kelemen László (1959.)

9.  Németi Miklósné (Pap Ilona) (1936.)

15.  Nagy Istvánné (Oláh Erzsébet) (1951.)

15.  Bringye László (1953.)

21.  Papp József (1942.)

26.  Szabó Sándorné (Dézsi Vilma) (1931.)

28.  Vásári Imréné (Nagy Róza) (1957.) (Siófokon halt meg.)

31.  Bodnár Károly (1963.)

2020. augusztus:
1.  Schreiner Tibor (1952.)

2.  Rácz Antalné (Zsiga Róza) (1946.)

7.  Tiszó László (1946.)

10.  Pásztor József (1954.)

28.  Takács Lászlóné (Cseke Anna Mária) (1948.)

29.  Aranyi Károly (1939.) 
29.  Székely János (1956.)

2020. szeptember:
1.  Szekerczés Pálné (Papp Ilona Katalin) (1932.)

Október 8. 17.00 Idősek napja a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban
17.00 Köszöntőt mond: Muraközi István polgár-
mester
Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar koncertje, 
vezényel: Hegedűs Imre karnagy
18.00 Vendégünk: Soltész Rezső

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
ráadás koncertek a Nadányi Zoltán 

Művelődési Ház udvarán
Szeptember 16. 18.00 Másik János szólóestje

SZÍNHÁZI ESTÉK ELŐADÁS
Szeptember 23. 19.00 Az üvegcipő - a Körúti 
Színház előadása

KIÁLLÍTÁS
Bihar Vármegye Galéria
Szeptember 22. 17 óra Kolozsvári Donkó 
Rebeka zománcműves, mézesbábos kiállítása. 
Közreműködik: Rácz Anikó mesemondó. Megte-

kinthető okt. 23-ig, hétfő-péntek 8.00-17.00-ig

Berettyóújfalui programok
TÉRZENE KONCERTEK

a Makk Kálmán Mozi előtti téren

(rossz idő esetén a mozi épületében)

Szeptember 12. szombat 14.30

Dongó Együttes 

Szeptember 19. szombat 14.30

NyírBrass rézfúvós együttes

Szeptember 26. szombat 14.30

Voce Vita énekegyüttes

Október 3. szombat 14.30

Orpheum Quartet

Október 10. szombat 14.30

Bordó Sárkány

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok 

Egyesület Népdalkörének próbája

Minden szerdán 

15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája

16 órától a papírfonó kör kézműves foglalkozása

Kedd–csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna 

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A Makk Kálmán Mozi műsora (szeptember)
nap film címe dimenzió kezdés
17,18,,19,20 A terápia 2D 16.00
 Mulan 3D 18.00
21,22,23 A másik bárány 2D 16.00
 10 nap anyu nélkül 2D 18.00
24,25,26,27 Nyomorultak 2D 16.00
 Téboly 2D 18.00
28,29, 30. A művészet templomai: Frida Kalho 2D 16.00
 Álomépítők 2D 18.00
okt. 1,2,3,4 Ígérem, hogy visszatérek 2D 16.00
 Nagypapa hadművelet 2D 18.00
5,6,7 Tel Avivban minden megtörténhet  2D 16.00
 Hab 2D 18.00

CRITICAL MASS
Berettyóújfaluban

Felvonulás és kerékpáros nap

2020. szeptember 19.
szombat
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