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Önkormányzati rendeletek módosítása,
támogatás a helyi autóbuszjárat üzemeltetőjének, közbeszerzési eljárás megindítása. Többek között ezekről döntöttek
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartottak ünnepi eseményeket városunkban október 23-án. A 66. évfordulón a programok sorát ezúttal
is ünnepi istentisztelet nyitotta a református templomban. A megemlékezés az
’56-os emlékműnél folytatódott.
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ÖNKORMÁNYZAT

Döntések az októberi képviselő-testületi ülésen
Önkormányzati rendeletek módosítása,
támogatás a helyi autóbuszjárat üzemeltetőjének, közbeszerzési eljárás megindítása. Többek között ezekről döntöttek a
képviselő-testület október 27-i ülésén.
A strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez felvett hitelhez kapcsolódó kölcsönszerződés módosításáról határoztak a képviselők.
A Takarékbank Zrt.-vel korábban megkötött
szerződés szerint már ebben az évben esedékes
lenne a tőke törlesztése. A beruházás azonban a
jövő évben készül el, a hitel felhasználása is ekkor fog megtörténni, ezért kerülne módosításra
a szerződés. Ez alapján a tőke törlesztése 2023ban kezdődne, a szerződés futamideje további
egy évvel meghosszabbodik. A képviselő-testület jóváhagyta a javaslatot, a módosításához
még a Kormány engedélyét kell kérni.
Az önkormányzati lakásrendelet is módosításra
került az ülésen. A Herpály utcai volt kórházi
szolgálati lakások vonatkozásában a bérlőkijelölési jogot 2012 óta a Gróf Tisza István
Kórház főigazgatója gyakorolta. A főigazgató
levélben kérte az önkormányzatot, hogy vegye
át a bérlőkijelölés jogát a kórháztól. Ennek oka,
hogy a lakások bérlői szerkezete jelentősen
megváltozott, több már nem kórházi dolgozó,
illetve külsős költözött a lakásokba. A bérlőkijelölési jog 42 összkomfortos lakást érint, a
lakások fenntartását, a tulajdonosi jogok gyakorlását eddig is a Herpály-Team Kft. látta el,
az elfogadott határozat szerint, a bérlőkijelölési
jog visszakerült az önkormányzathoz. A napirenddel kapcsolatban elhangzott, a jövőben is
segítik a kórházi dolgozók lakáshoz jutását.
A megemelkedett energiaárak okán az önkormányzati támogatásokról szóló szociális rendelet több ponton módosításra került, felkészülve
a rászorulók téli tüzelőhöz juttatására, a minél
igazságosabb elosztás érdekében. A támogatás
igénylésekor az egy lakcímen élőket a jövőben

egy háztartásként kezelik, a rendeletben a magas tűzifa árak miatt törlésre kerül az adható
települési támogatás 10.000 Ft-os felső határa.
A napirenddel kapcsolatban elhangzott, a város
hárommillió forint értékben vásárolt tűzifát.
Döntés született az N-R-A Busz Kft. részére
2022. november és december hónapokra havi
100 ezer forintos többlet támogatásról. A vállalkozás 2018 óta látja el a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást a városban. A
cég kérelmében a folyamatosan emelkedő piaci
üzemanyagárakat jelezte.
A ROHU program keretében a piac területén
megvalósuló csarnok-, és bemutató térhez kapcsolódóan elfogadta a testület a közbeszerzési
eljárás megindításához kapcsolódó előterjesztést. A kétszintes, több mint 650 négyzetméteres épület nettó 200 millió forintos összköltséggel készülhet el, a kivitelezőnek erre hét hónap
áll rendelkezésre, a projekt teljes befejezésének
határideje pedig 2023. december 31-e. A szoros
határidők kapcsán a polgármester megjegyezte, a ROHU program irányító hatósága Romániában van, és az önkormányzaton kívül álló
okok miatt sok esetben késedelemben vannak
a pályázati eljárások, támogatási szerződések,
a projektek előrehaladása. A napirend kapcsán
szó volt az építés ideje alatti piaci árusításról
is. Muraközi István elmondta, terveik szerint a
Millennium út egy részének lezárásával lenne
megoldható a piac működése, de még a rendőrkapitányság is véleményezi a javaslatot. Ezt
követően pedig a kivitelezővel tárgyalnának, és
együtt tájékoztatják az árusítókat, hogy az építési terület szabályozásával az üzletek is megközelíthetőek legyenek.
A képviselő-testület egyhangú döntésével
csatlakozik Püspökladány polgármesterének
tiltakozó kezdeményezéséhez, melyben kéri
a MÁV által decemberben bevezetendő menetrend-változtatás átalakítását. A tervezett

2022. november
új menetrend szerint több InterCity járat nem
állna meg Püspökladányban, és ez hátrányosan
érintené a környező településeket is. Az előterjesztés szerint a vasúttársaság vezetői részére
levelet juttatnak el, melyben kifejezik tiltakozásukat a településeket hátrányos helyzetbe hozó
menetrend ellen.
Az ülés végén az írásban érkezett kérdések
egyike a távhővel fűtött lakótelepi lakások tulajdonosai észrevételéről szólt. Kiss Tamás
képviselő kérdésében úgy fogalmazott, olyan
jelzések érkeztek, hogy időként akkor sincs fűtés a lakásokban, amikor azt az adott napszak
indokolttá tenné. Az ülésen részt vett Zámbori Péter, a Herpály-Team Kft. ügyvezetője és
Dobi Béla, a távhőszolgáltatási ágazat vezetője.
Zámbori Péter elmondta, feléjük is érkeznek
észrevételek, hogy hidegek a radiátorok. Mint
mondta, szeptember 19-én indították a fűtést
több közös képviselő kérésére. Ebben az időszakban szakaszos a fűtés, a hajnali, reggeli
órákban van egy fűtési időszak. Az ügyvezető
kiemelte, folyamatosan monitorozzák a külső
hőmérsékletet, a szél erősségét és a lakások paramétereit. Ennek és a jogszabályoknak megfelelően 20 Celsius fok felett tartják a lakások
hőmérsékletét. Az is elhangzott, hogy ősszel és
tavasszal még időszakos a fűtés, amíg az időjárás engedi, de ezt követően természetesen folyamatos lesz. A téma tárgyalásakor felmerült a
lakásonkénti hőszabályozás lehetősége, illetve
az is, a már leszigetelt épületek 30-40 százalékkal kevesebb energiát használnak. Mint elhangzott, a jelenlegi egycsöves rendszer nem
alkalmas az önálló hőszabályozásra, a lakásonkénti átalakítás pedig nagyon költséges, de a
hőközpontok alkalmasak rá.
Szántai László kérdései a jelenlegi víziközmű
szolgáltató, a Debreceni Vízmű Zrt. helyi munkavállalóinak bérezésével, az általuk használt
eszközökkel, munkakörülményeikkel foglalkozott. A képviselő kérte, hogy kérdéseit a polgármester jelezze az üzemeltető cég vezetése
K.Zs.
felé.

Városüzemeltetési munkák időszakos összefoglalója
Az ősz beköszöntével elkezdődött
a lehullott falevelek összegyűjtése és elszállítása, ami a KÖSZI alkalmazásában álló és a közmunkaprogramban
résztvevő munkatársaink számára a következő
hónapokban az egyik elsődleges feladat lesz.
A város gyepfelületeinek nyírása folyamatosan zajlott októberben, ennek köszönhetően a
téli hónapokban is rendezett képet mutathatnak
közterületeink.
Az október 23-i és a halottak napi megemlékezések kapcsán a karbantartási és tisztítási
feladatok során kiemelt figyelmet fordítottunk
a városközpontra és a temetőinket körbevevő
területekre.

Felhívás
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati
rendelete szól a Képviselő-testület által alapított kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az Erdélyi
Gábor-díj kitüntetés annak a Berettyóújfaluban élő és alkotó személynek, illetve működő
csoportnak adományozható, aki, illetve amely

Ebben a hónapban a József Attila- és BajcsyZsilinszky-lakótelepek területén folytatódott a
veszélyes fák eltávolítása, illetve az idős példányok fiatalító gallyazása.
Elkezdődött a Bihari Természetbarát Egyesület
által szervezett faültetési akció, melynek során
a város öt pontján összesen 50 facsemete kerül
elültetésre kisiskolások segítségével. Kollegáink a területek előkészítésével, az ültetőgödrök
kiásásával és beöntözésével, a szükséges ültető
közeg biztosításával segítik a program lebonyolítását.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az őszi
munkák során keletkezett zöldhulladékot no
vember hónapban is ingyenesen lehet leadni

a Széchenyi utca 67. szám alatti zöldhulladék
gyűjtőponton. A szállításhoz szükséges zsákokat a Városháza portáján, illetve a gyűjtőponton lehet átvenni. A hulladék leadására hétfőtől
péntekig 7:30 és 14:00 között, míg szombaton
8:00 és 12:00 között van lehetőség. Vasárnap és
ünnepnapokon a gyűjtőpont zárva tart.

tevékenységével a város kulturális életét gazdagította, vagy a közművelődés területén
szolgálta, szolgálja az itt élőket.
A kitüntetés 3 évente – legközelebb 2023-ban
– egy személynek, illetve csoportnak adományozható, és a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepi rendezvényen kerül
átadásra.
A Képviselő-testület a 2022. decemberi ülésén dönt az Erdélyi Gábor-díj odaítéléséről.
Amennyiben élni kíván a felterjesztés lehető-

ségével, kérem, hogy a rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az elismeréssel kapcsolatos
írásbeli javaslatát indoklással 2022. november
30. (szerda) 14.00 óráig beérkezően szíveskedjen benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György u. 17-19. Polgármesteri Kabinet), vagy
elküldeni a murakoziistvan@berettyoujfalu.hu
e-mail címre.
A szóbeli, illetve indoklás nélkül beérkezett javaslatok nem kerülnek előterjesztésre.
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Romániából is érkeztek a Bihari Számadó Napokra
Huszonnegyedik alkalommal adott otthont a sportcsarnok a Bihari Számadó
Napoknak. A kétnapos rendezvény a város, illetve a térség egyik legkiemelkedőbb
eseménye, a bihari térségben élő vállalkozók seregszemléje. Az alkalomra idén a
romániai Szilágy megyéből is érkeztek.
A programsorozat megemlékezéssel kezdődött
a Kálvin téren. A tavaly felavatott emléktáblánál az 1914 és 1918 között életüket vesztett
berettyóújfalui iparosokra és kereskedőkre emlékeztek, koszorúkat helyeztek el. Az emlékműnél Majláth József református lelkipásztor,
illetve Rákóczi Jenő római katolikus plébános
kért áldást.
A nagyszabású kiállítást a Bajnóca Népdalkör
jóvoltából dalcsokor nyitotta a sportcsarnokban.
A kiállítókat és a látogatókat Halász János köszöntötte, aki a Városok, Falvak Szövetségének 16 éve működő hálózatáról beszélt. A több
mint 30 településből álló szövetség elnöke mint
mondta, céljuk a meglévő közösségi kapcsolatok erősítése, valamint újabb kapcsolatrendszerek kialakítása, melyekből együttműködések
születnek.
„Fontos, hogy a vállalkozók találkozhassanak,
tapasztalatot cserélhessenek” – fogalmazott
Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, aki a helyi és a szilágysági vállalkozók közötti kedvező kapcsolat megteremtésének jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Pajna Zoltán beszédében hangsúlyozta, az hogy
Szilágy megyéből is érkeztek a Bihari Számadó
Napokra, azt mutatja, a rendezvény szervezői
igyekeznek a megye és akár az ország határain
is túllépni, ami mérvadó a gazdaság fejlődése
szempontjából. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke azt is kiemelte, noha a számadás és a következő hónapok tervezése nem
egyszerű, Bihar fejlődése az elmúlt 20 évben
megmutatta, a hátrányokból is lehet előnyöket

kovácsolni.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több mint két évtizede támogatja a Bihari
Számadó Napok megvalósítását. Ez alkalomból
a kamarák egy jelképes ajándékot vehettek át.
Miklóssy Ferenc köszöntőjében a hazai vállalkozók fontossága kapcsán kiemelte, az idehaza
előállított termékek a világjárvány során felértékelődtek. A HBKIK elnöke beszédében az ös�szefogásra, illetve Magyarország versenyképes
humán tőkéjének és termőföldjeinek jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Dr. B. Csák István hangsúlyozta, bízik benne,
a kiállítás hatására a fiatalság is kedvet kap a
hagyományos termékek előállításához. A NAK
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság vidékfejlesztésért felelős alelnöke ugyanis mint mondta, a
világjárvány idején bebizonyosodott, a hosszú
ellátási láncok sérülékenyek, a helyben előállított termékek nagyban hozzájárulnak élelmiszerellátásunk biztonságához.
Muraközi István köszöntőjében úgy fogalmazott, a több mint két évtizedes hagyományra
visszatekintő rendezvény kiváló alkalom, hogy
az itt élők bemutathassák tevékenységüket,
eredményeiket. A polgármester hangsúlyozta, a
rendezvényen kiállítók széles palettája mutatta
be termékeit: a Bihari Népművészeti Egyesülettől kezdve egészen a Tama Hungary Kft.-ig.
A kézműves élelmiszerek, használati tárgyak
mellett agrárjellegű vállalkozások, illetve a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum is bemutatkozott. A település határain túlról többek között
Körösszegapáti és Pocsaj ismertette produktumait, melyeket a Start közmunkaprogram résztvevői állítottak elő.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezetének új elnöke,
Győrfi Sándor hangsúlyozta, az egész országból és a határon túlról is fontos a vállalkozók
bevonzása a térségbe. Hozzátette, megtisztelő

Már négy emlékpad van a városban
Újabb emlékpaddal bővült Berettyóújfalu. Az apropót Nadányi Zoltán, Bihar vármegye egykori főlevéltárosának
születési évfordulója adta. A 130 évvel
ezelőtt született költő, műfordítóra volt
lakóházánál, illetve a régi vármegyeházánál is megemlékeztek.
A Kossuth utcai épület – melyben Nadányi
egykoron főlevéltárosként tevékenykedett –
ma egy emléktábla formájában őrzi emlékét.
A táblát kereken 40 évvel ezelőtt adták át. A
helyszínen a XX. századi magyar líra jeles
képviselőjének tiszteletére koszorúkat helyeztek el.
A megemlékezők a Tavasz körútra, Nadányi
egykori lakóházához is ellátogattak. A költő,
műfordító 1927 és 1941 között élt az épületben, ahol később Berettyóújfalu először ün-

nepelte a magyar költészet napját. A Tavasz
körúti háznál a költő emlékét Kocsis Csaba
népművelő idézte fel.
A Nadányi Zoltán nevét a 2000-es években
felvett művelődési háznál Muraközi István
köszöntőjében kiemelte, a költő több szállal is kötődött városunkhoz, ami az 1920-as
szomorú történelmi eseménynek, Trianonnak
köszönhető. A polgármester arról is beszélt,
Nadányi noha nem a legfajsúlyosabb témákban alkotott, mégis sikeres szerző volt. Kön�nyedebb témák foglalkoztatták, elégiái, trubadúrköltészete miatt vált híressé. Hozzátette,
emlékét Berettyóújfalu méltóképpen őrzi, az
emlékpad megörökíti munkásságát, valamint
az itt töltött évtizedeit.
A művelődési ház vezetője, Lisztes Éva az
ünnepi alkalmon kiemelte, az emlékpadon a
költő legismertebb műveinek címe, illetve híressé vált idézete („Él Bihar, élteti szent hite!”)
látható.
Az alkalom kötetlen beszélgetéssel zárult, melyen többek között Dr. Bakó Endre irodalomtörténész, Oláh András, a Partium folyóirat főszerkesztője, illetve Kocsis Csaba népművelő
is részt vett. A beszélgetés témájának középpontjában hazai, valamint határon túli kisvárosok, költők és folyóiratok álltak.
B.E

számára az új pozíció, mely által célja a térség
vállalkozóinak összefogása, érdekeik és kéréseik közvetítése.
A hagyományokhoz hűen idén is átadták a Nyíri
István-díjat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját, illetve a vásár- és termékdíjakat.
A Nyíri István-díjat Vadasné Kiss Angéla, az
1986-ban megnyílt Angéla Hotel tulajdonosa
vehette át a város, valamint a térség gazdaságának egészét szolgáló tevékenységének elismeréseként.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját
Szatmáriné Tóth Emese őstermelő érdemelte ki
a Bihar Díszfaiskola és Arborétum saját terméseiből előállított dzsemjeivel.
Termékdíjjal Molnár-Bohár Mónika mézeskalács-készítőt, illetve Tóth Zoltán egyéni vállalkozó, nyílászáró készítő, kereskedőt jutalmazták. A Termékdíjak közül az első helyezettnek
járó serleget Nagy Márta vehette át. A biharkeresztesi kistermelő másfél éve készít saját állományból származó alapanyagú sajtokat.
A Vásárdíjak harmadik, továbbá második helyezettje a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző
Egyesület, valamint az Északi Agrárszakképzési Centrum Brózik Dezső Tagintézménye lett. A
Vásárdíj győztesének járó díjjal a közel 10 éves
múltú Apáti Ízek Kereskedőházat jutalmazták.
A programsorozatot a már hagyományossá vált
színpadi előadások, illetve kulturális programok
tették teljessé.
B.E

Ajándékcsomag
egészséges ételekből
A XXIV. Bihari Számadó Napok egy nemes célú, rendhagyó eseményre is alkalmat adott. Az Aranytál Alapítvány általános iskolás tanulókat ajándékozott meg.
Az egyenként ötezer forint értékű ajándékcsomagok egészséges élelmiszereket tartalmaztak.
Pálfiné Papp Mária kuratóriumi elnök kiemelte,
az alapítvány az „Adományosztás az egészséges
táplálkozás jegyében” című pályázatára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 350 ezer, Beret�tyóújfalu Város Önkormányzatától 100 ezer
forintnyi támogatást nyert el. Az összesen 450
ezer forintos támogatás az Aranytál Alapítvány
egyik céljához, a hátrányos helyzetű gyermekek
étkezésének segítéséhez járult hozzá. A helyi,
állami fenntartású iskolák diákjai közül összesen 90 gyermek részesült ajándékban.
A tanulók az egészséges ételekből álló csomagokat iskoláikban vehették át, az október 14-i
eseményen az ajándékcsomagok átadása jelképes volt.
B.E
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„Forradalmáraink nem buktak el, nem voltak vesztesek”

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartottak ünnepi eseményeket városunkban október 23-án.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk
A 66. évfordulón a programok sorát ezúttal is
ünnepi istentisztelet nyitotta a református templomban. Szabóné Nagy Andrea igehirdetésében
azt hangsúlyozta, emlékeznünk kell a múltra.
– Isten igéje a Zsoltárok könyvének 46. részéből szólt hozzánk, mely így hangzik: Isten a mi
oltalmunk és erősségünk. A történelem során
nagyon sok harcban volt részünk, a magyar nép
azonban minden egyes alkalommal fel tudott
állni azáltal, hogy Isten mindig a nemzet mellett
volt, védelmezte azt. Ezért esett a választásom
erre az igére – tudtuk meg a lelkésztől.
Szabadságvágyuk egységbe forrasztotta a
nemzetet
A megemlékezés az ’56-os emlékműnél folytatódott, ahol Muraközi István ünnepi gondo-

latait azzal kezdte, immáron 33 éve szabadon
is emlékezhetünk a magyar történelem azon
eseményére, amely a 20. századunk egyik legmeghatározóbb sorsfordulója volt. – Emlékeztet minket, 21. századi magyarokat, hogy akkor
– nem először, illetve nem is utoljára – ismét
olyan helyzet alakult ki Magyarországon, amikor a külső agresszornak a hazai bírák és hóhérok is a kezére játszottak. Magyar életeket
áldoztak fel a megfelelni akarás, az egyéni hatalom megszerzésének oltárán. A polgármester
arról is beszélt, a forradalom kitörésének napja
alkalmat ad a ma élőknek, hogy a forradalom
hőseire, áldozataira kegyelettel emlékezzenek,
emlékük előtt fejet hajtsanak. – A pesti srácok
és lányok félelmet nem ismerve szálltak szembe a nemzetet irányító kommunista vezetéssel,
valamint az országot megszállva tartó szovjet
hadsereggel. Az elkeseredés, az igazságérzet, a
nemzet sorsának jobbra fordításának lehetősége
megsokszorozta erejüket, elszántságukat, és a
magyar ember szabadságvágya egységbe forrasztotta az ország népét – hangzott el. A városvezető beszédét azzal folytatta: „Szoktuk mondani, csak a jövő biztos, a múlt az bizony néha
változhat. Nekünk, magyaroknak nem egyszer
megadatott ezt a „múltat” megváltoztatni. Szabadságharcaink leverésének tényét nem tudjuk
eltörölni, de sikerült felragyogtatni azt az egykori célt, amiért oly sokan fizettek az életükkel,

A II. világháborúban odaveszettekre emlékeztek
A II. világháború berettyóújfalui és dolog, ugyanakkor az emlékezés valamiképpen
berettyószentmártoni áldozataira gon- mégis „visszahozza” a II. világégés alatt történteket, illetve a számunkra fontos személyeket:
doltak vissza október 17-én.
A megemlékezés a Bihari Múzeum épületénél
kezdődött, ahol Szőke Richárd Rajmond emlékbeszédében felidézte, borzalmas, mennyi
civil áldozatot kívánt a hatalom a II. világégés
idején. Az intézmény történész-segédmuzeológusa mellett Rákóczi Jenő plébános, valamint
Majláth József lelkész is megemlékezett az áldozatokról. Mindketten áldást kértek az elhunytakra és a gyászba borítottakra.
A jelenlévőket a II. világháború helyi polgári áldozatainak emlékére állított Kálvin téri emlékmű koszorúzását követően istentisztelet várta
a református templomban, ahol Majláth József
hirdetett igét. – Emlékezni mindig fájdalmas

elhunyt szeretteket, családtagokat, rokonokat,
ismerősöket, felebarátokat – hangzott el a lelkésztől, hozzátéve: az emlékezés egyben kötelezettség is. – Kötelesség önmagunk és azok
iránt, akik elmentek előttünk a minden élők útján. Ez a legtöbb, amit adni tudunk nekik ezen
a napon. Visszaemlékezünk a hősökre, akik életüket adták a hazáért és mindnyájunkért.
A megemlékezésen jelen volt az 1944 októberében a Vörös Hadsereg által meggyilkolt
hitoktató lelkész, Oláh Zsigmond lánya. Dr.
Csejtei Istvánné Dr. Oláh Ildikó édesapja domborművénél azt mondta, városunkban évtizedek óta október 17-én gondolnak vissza a II.
világégés helyi áldozataira. Gondolatait azzal

Fáklyás felvonulás
az emlékezés napján
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek november 4-én. A megemlékezők a Nadányi Zoltán
Művelődési Háztól az ’56-os
emlékműig sétáltak, kezükben
az emlékezés lángját hordozó
fáklyákkal. A Kurucz Imre által tervezett műnél a Széchenyi
István Tagiskola diákjai verseket szavaltak, melyek a 66
évvel ezelőtti tragikus eseményeket idézték fel.

börtönökben töltött évekkel, keserves mellőzésekkel, nélkülözéssel. A korábban a nyertesek,
vagy inkább legyőzők által megírt történelmet
az elbukottak, a vesztesek csak ritkán tudják a
világgal átértékeltetni, újraíratni. Mi magyarok
azon kevesek közé tartozunk, akiknek ez megadatott történelmünk során. Ez pedig csak azért
sikerülhetett, mert a mi forradalmáraink nem
buktak el, nem voltak vesztesek” – véli Muraközi István, aki szerint az idő múlásával a szabadságharcosok iránti felelősségünk egyre nagyobb, hogy meghallgassuk, illetve közkinccsé
tegyük mindazt, amit ők tudnak, és ránk kívánnak hagyományozni.
Hősök emléke
Az idei ünnepi műsort – mely a „Hősök emléke” címet viselte – Lakatos Viktória és Lévai
Attila, a Békéscsabai Jókai Színház színészeinek előadásában láthatták a jelenlévők. Az
ünnepi alkalom most is koszorúzással ért véget. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
berettyóújfalui résztvevői és képviselői mellett
az önkormányzat, helyi, oktatási intézmények,
a történelmi egyházak, rendvédelmi szervek,
politikai pártok, társadalmi szervezetek képviselői, valamint a város polgárai helyeztek el koszorúkat az ’56-os emlékműnél. Az eseményen
közreműködött az ifjúsági fúvószenekar Hegedűs Imre vezényletével.
SzSzM
folytatta, rendkívül hálás a Berettyóújfalui
Református Egyházközségnek, hogy továbbra
sem felejtkeznek el az édesapjáról. Az egykori lelkész lánya azonban nem csak emiatt érez
hálát. – Nagy- és édesapám, akik mindketten
református papok voltak, példát mutattak nekünk, és az utánunk jövő generációknak is az
emberek iránt érzett felelősség, együttérzés, segíteni akarás, a betegek és idősek támogatása,
istápolása tekintetében. Ezek a dolgok minden
korban hatalmas feladatok, mondhatni hazafias
kötelességünk – fogalmazott Dr. Csejtei Istvánné Dr. Oláh Ildikó.
Miután a megjelentek elhelyezték a megemlékezés virágát és koszorúit Oláh Zsigmond
domborművénél, a református templom melletti hősi halottak emlékművéhez vonultak, ahol a
hajdani hitoktató lelkész családja mellett váro
sunk intézményeinek képviselői szintén koszorúkat helyeztek el.
SzSzM

VII. Kabos Endre-emléknap
A háromszoros olimpiai aranyérmes magyar
vívó Kabos Endrére emlékeztek. A november 4-ei alkalmon résztvevők előbb a városi
sportcsarnok bejáratánál található emléktáblát
koszorúzták meg, majd a Kálvin téren annál a
tölgynél helyezték el a megemlékezés koszorúit, melyet a sportoló az 1936-os olimpiai bajnoki címének tiszteletére ültetett el városunkban.
Az emléknap a Zsinagóga Kultúrtérben zárult,
ahol a jelenlévők az elegáns bajnok életével és
munkásságával ismerkedtek meg.
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Kiállítás kedves emlékekből

Kedves emlékeket bemutató festményekből nyílt tárlat a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. Az apropót Tóth Sándor Holló László-díjas
festőművész, pedagógus 85. születésnapja adta. A „Színek és fények”
címet viselő kiállítás november 17-ig
tekinthető meg a Bihar Vármegye
Galériában.
A tárlatmegnyitó résztvevőit Muraközi István
köszöntötte, aki úgy fogalmazott, többszörösen
is kitüntetett. Általános iskolai tanítója a festőművész felesége, Tóthné Klárika volt, majd
középiskolai tanulmányai során Tóth Sándorral
is megismerkedett. Városunk polgármestere
hangsúlyozta, ezeknek a tanóráknak a hangulata egy életén át elkísérik őt.
A tárlatot megnyitó Kolozsvári István kiemelte,
a festőművész Hencidától Berettyóújfaluig tar-

tó életútja az európai kultúra és képzőművészet
sok ezer kilométerét, illetve sok ezeréves múltját foglalja magába. A festőművész, pedagógus
egykori tanítványa arról is beszélt, diákok nemzedékei kerültek ki Tóth Sándor keze alól a négy
évtized alatt. Kolozsvári István mint mondta,
néprajzosként, muzeológusként, illetve kultúrmunkásként is elsajátíthatott egy ma is érvényes
gondolatot hajdani tanárától: „A művészet megtaníthat mindenre. Az odafigyelésre, az igényességre, és még a tudományos gondolkodásra is.”
Az ünnepelt festőművész a jeles alkalmon hírlapunknak elárulta, mindig a maga örömére alkotott, de boldoggá tette, hogy festményei mások
tetszését is elnyerték. A festészettel a mai napig
a szépségre, annak kifejezésére törekszik. Sosem volt célja a feltűnés, alkotásai által az emberek lelkéhez szeretett volna eljutni, közelebb
hozni számukra a természetet, az épített világot
és a városokat.
A hencidai születésű Tóth Sándor 50 éve él
Berettyóújfaluban. A festészet iránti szeretete
gyermekkorától ered. Első szakmai ismereteit a Tanárképző Főiskola rajz szakán szerezte,
és immár 65 éve él a festészet iránti szenvedélyének. Alkotásain – egy 1966-os párizsi utazásának hatására – a francia impresszionizmus
szelleme, színvilága, komponálási módszere
tükröződik.
A festmények tematikáját illetően Tóth Sándornak több nagy „szerelme” is van. Az utazásai
során látottak mellett csendéletet, illetve a hazai

Közösségekben alkotók vándorkiállítása
Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar és
Hajdúböszörmény képzőművészeti alkotótáborainak válogatott anyagából
tekinthettek meg kiállítást az érdeklődők a Makk Kálmán Mozi galériájában.
A vándortárlatot Tamus István nyitotta meg. Az
október 14-ei alkalmon a grafikusművész azt
mondta, egy nagyon komoly anyag gyűlt össze
a négy művésztelepről a rendkívül tehetséges
társaságnak köszönhetően. Tamus István be-

Megjelent a múzeum
legújabb évkönyve
Október 13-án ismerhették meg az
érdeklődők a Bihari Múzeum 27. évkönyvét.
Az ezúttal hat tanulmányt tartalmazó kötetet
Kiss Tamás tanár, Szőke Richárd Rajmond történész-segédmuzeológus, valamint Csarkó Imre
történész mutatta be a jelenlévőknek. A könyvben néprajzi, történet- és irodalomtudományi,
illetve muzeológiai monográfiák szerepelnek,
melyek a múzeum munkatársainak, továbbá az
intézménnyel már évek óta kapcsolatban álló
személyek írásai.
A Bihari Múzeum 27. évkönyvének megjelentetésével az intézményben dolgozók célja továbbra is ugyanaz, mint a kezdetek kezdetén:
bemutatni a közgyűjteményben zajló gyűjtő- és
feldolgozó munkát, valamint naprakész információkat szolgáltatni a régió tudományos eredményeiről.
SzSzM

szélt továbbá az alkotótáborok tematikáiról is. –
Mindegyik város esetében az volt a koncepció,
hogy a munkák valamilyen mértékben sugallják az adott település hagyományát, szokásait.
Nádudvaron a fekete kerámia volt a központi
téma, Hajdúböszörményben a Bocskai emlékek, a hajdúk letelepítése, valamint a Maghy
Zoltán Művész- és a Káplár Miklós Emlékház
állt a középpontban. Kabán a híres meteorit
jelenléte, a tölgyes szerepe, illetve a templom

tájakat is szívesen megörökíti. Minden alkotásához szép emlékek, személyes élmények fűzik,
így mindegyik ugyanolyan kedves számára.
A festőművész színesben látja a világot és az
életet is. Mint mondta, a lelke akkor boldog, ha
a világot színesben láthatja. Erre utal legújabb
tárlatának címével is: „a szín teszi a képet hangulatossá, a színek pedig a fényben élnek”. Első
kiállításának szülőfaluja, Hencida adott otthont.
Azóta az ország több pontján – többek között
a megyében és Budapesten –, valamint Beret�tyóújfalu olaszországi testvérvárosában, illetve
Európa nagy városaiban is megcsodálhatták
már festményeit.
Tóth Sándor ma már visszaemlékezései által
ábrázolja utazásainak élményeit, továbbra is
aktív, vannak ötletei. Ahogyan fogalmazott,
amíg él és az ecset ki nem esik a kezéből, addig
festeni fog.
A művelődési ház az ünnepi alkalmon egy régi
hagyományt élesztett újjá. Két szerencsés személy tombolasorsolás révén a Holló László-díjas festőművész egy-egy alkotásával gazdagodott.
A megnyitó a tárlat bemutatásával zárult. Tóth
Sándor alkotásairól egyenként beszélt, kiemelve a kertjüket ábrázoló festményt, amely eddig
még soha nem szerepelt kiállításban. Hangsúlyozta, a képen látható kert összesítve mutatja
be a múltat, 50 év tevékenységét, családjával
együtt töltött pillanatait, életük útját.
B.E
érdekessége ihlette meg az alkotókat, míg Berettyóújfaluban többek között Makk Károlyról
is készültek munkák, de a bivalycsorda szintén
„hatott” a művészekre. Ezek mellett a napraforgó „végigkísérte” az összes alkotótábort,
mivel egy adott tematikát tudtunk feldolgozni
általa – tudtuk meg. A résztvevők – az egyedi
rajzoktól kezdve a sokszorosított grafikákon át
az akvarell festményekig – sokféle technikával
dolgoztak a művésztelepeken.
A képzőművészeti alkotótáborok az „Együtt,
közösségben Hajdú-Biharban” c. TOP-os projekt keretében valósultak meg.
SzSzM

Operett-előadás a szépkorúak ünnepén
Operett-előadással köszöntötték a
szépkorúakat. Kállay Bori érdemes
művész, a Budapesti Operettszínház
színművésze, illetve Jenei Gábor és Simon Boglárka, a Madách Színház művészei egy szórakoztató, zenés műsorral
örvendeztették meg az ünnepelteket. A
sportcsarnokban többek között Lehár
Ferenc, Kálmán Imre, Huszka Jenő
operettjeiből csendültek fel dallamok.
A vendégeket köszöntő Muraközi István hangsúlyozta, a szépkorúakra nem csak az idősek
napján, hanem minden esetben figyelmet kell
fordítani, mellettük lenni és segíteni őket,
hogy gondtalanul, egészségesen élhessenek.
A polgármester azt is kiemelte, a hagyomá-

nyokat
követve
a szépkorúak köszöntése – a felmerült nehézségek
ellenére – idén
sem maradhatott
el, hiszen köszönet
jár nekik, amiért a
következő generációt felnevelték,
tanították.
Az „Ajk az ajkon” című operett-előadás célja – ahogyan Jenei Gábor színművész fogalmazott – az érzelmek, emlékek felelevenítése,
ugyanis a közösség építőereje, illetve a zene
ereje gyógyító hatású.
B.E
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Emléktábla avatás és könyvbemutató
a művelődés hetén

Emléktábla avatással folytatódott „A művelődés hete – a
tanulás ünnepe” rendezvénysorozat városunkban. A Bihari Népfőiskola által szervezett programon annak az ifjabb
Rimanóczy Kálmánnak állítottak emléket, aki a Kossuth
utca 42. szám alatti lakóházat tervezte.
Az október 26-ai alkalmon Muraközi István azt mondta, a Kossuth
utcai épület egy jeles tervező keze munkáját dicséri. A polgármester
hozzátette: büszkeséggel tölti el őt, illetve a településen élőket, hogy
mostantól egy tábla őrzi a lakóház falán a nagyváradi építész emlékét,
és hirdeti a monarchia korának egyik építészeti örökségét.
Dr. Fleisz János az avatáson úgy fogalmazott, az ilyen eseményeken
múltunknak egy-egy emlékét szerezzük vissza. A történész szerint idősebb Rimanóczy Kálmán és fia munkabírásból és -szeretetből példát
mutatott másoknak. – Ifj. Rimanóczy Kálmán egyike a legjelentősebbeknek, aki mint tervező és kivitelező határozta meg sok település, köztük szülővárosa arculatát.
Fleisz János legújabb köteteit is bemutatták
Az október 26-ai történések sorában könyvbemutató is szerepelt. Az
érdeklődők Fleisz János október elején megjelent Nagysándor József
tábornok, „A magyar függetlenségi gondolat egyik legkövetkezetesebb
híve” című kötetét ismerhették meg. A művelődési házban megtartott programon Kiss László tanár beszélgetett a nagyváradi szerzővel,
melynek során kiderült, a történész legújabb könyvének megírásához a
lokális mellett budapesti és bécsi levéltárakból gyűjtötte össze a szükséges dokumentumokat, információkat. – Nagysándor József Nagyvárad szülötteként ugyan csak 10 évet tartózkodott a romániai városban,
de az emléke élénk, és számunkra nagyon fontos. Habár nem volt a
legkiemelkedőbb hadvezér, de hazaszeretete jóval magasabbra „emelte”, hiszen akár ötször is képes lett volna feláldozni magát a honért és
a szabadságért. Ezzel pedig nemcsak a magyarságnak, hanem az egész
emberiségnek példát mutatott – tudtuk meg Nagyvárad aradi vértanújáról Fleisz Jánostól.
Az eseményen szó esett a történész „Nagyvárad gazdasága” c. szerzeményéről is, amely a romániai város gazdasági fejlődésének szakaszait
és sajátosságait mutatja be 1900-tól 1950-ig.
SzSzM

LEGYEN NEKED IS MALACOD!

NOVEMBER 4-12.

NAPI
1 x 1 MILLIÓ FT

NAPI
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

ráadás 10 millió Ft

NAPI
1 x 1 MILLIÓ FT

NAPI
1 x 1 MILLIÓ FT

NAPI
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

ráadás 10 millió Ft

ráadás 5 millió Ft

A hónap legszerencsésebb
időszaka, összesen
90 millió forint pénznyereménnyel!

Részletek a lottózókban
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

hirdetés

#maradjonjáték

Karácsony Sándor emberi, nevelői
szemlélete
„A jövőbe vetett hit optimizmusa…” címet viselő előadás
nyitotta „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” elnevezésű
rendezvénysorozatot. Karácsony Sándor egyetemi tanár, író
emberi és nevelői szemléletét, illetve munkásságának jelentőségét Harangozó Imre mutatta be.
A tanár, néprajzkutató fiatal tanítóként került kapcsolatba Karácsony
Sándor legkiválóbb tanítványával, Lükő Gáborral, akin keresztül személyes élményt szerezhetett a híres egyetemi tanár neveléséről, oktatásáról. Így örömmel vállalta az előadást, melynek címében Karácsony
Sándor egy híressé vált mondatát idézte, miszerint a pedagógusok legfontosabb tulajdonsága a jövőbe vetett hit optimizmusa.
Harangozó Imre úgy véli, a földesi születésű Karácsony Sándor gondolkodása mély, filozofikus, de gyökeres volt. Bármi, amihez közelített, annak társaslélektani, gondolati, illetve közösségi hátterét is
figyelte. Hozzátette, életpályájának a magyar pedagógia, a tanítás, továbbá a magyar lét alapjának kellene lennie.
A Bihari Népfőiskola által rendezett előadáson az is elhangzott, a régi
műveltség folyamatosságát a népi kultúra hordozza. Karácsony Sándor
volt az első, aki rendszerszerűen felvetette a problémát, mely szerint
a nevelésnek a gyökerekre, a közösségi lélekre és megnyilvánulásra,
illetve hazánk kulturális örökségére kell épülnie.
B.E

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Interreg
V-A Románia-Magyarország Program

Interreg
V-A
Program
A
berettyóújfalui
GrófRománia-Magyarország
Tisza István Kórház, az INTERREG V-A
Románia-Magyarország
Open Call keretében a nyertes ROHU357 kódszámú és az „Együttműködés
Program
kódszámú
„Együttműködés
a magas
szintű
egészségügyi
ellátás érOpen CallROHU357
keretében
a nyertes
ROHU357
kódszámú
éselőírások
az
„Együttműködés
kialakítása
a magas
szintű egészségügyi
betartása érdekében,
a
kialakítása
a magas
szintű
egészségügyi
előírások
betartása
érdekében,
akezelésében
dekében
a betegségek
megelőzésében,
felismerésében
és hatékony
betegségek
megelőzése, korai
korai
azonosítása
és hatékony
kezelése
révén a
megelőzése,
korai azonosítása
és hatékony
kezelése
Bihor-Hajdú-Bihar
Eurorégióban”
című
projekt.
abetegségek
Bihor-Hajdú
Bihar
Eurorégióban”
elnevezésű
pályázata
támogatástrévén
nyertaés sikeresen
Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban” című projekt.
megvalósult.
eMS kód: ROHU-357
eMS
kód:célja
ROHU-357
A
projekt
a Gróf
Tisza István Kórház esetében, hogy az elnyert támogatásból a Központi
Kedvezményezett:
Tisza István Kórház,
4100 Berettyóújfalu,
Orbán B. térOsztály
1.
Labor,
a KözpontiGróf
Gyógyszertár,
a SzülészetNőgyógyászati
és a Sürgősségi Osztály
Kedvezményezett:
tekintetében
szükséges
modern orvosi
eszközök
Gróf Tisza IstvánaKórház,
4100 Berettyóújfalu,
Orbán
B. tér 1. beszerzésre kerüljenek, illetve a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés
és tájékoztatás.
Vezető partner: Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Oradea).
Projekt partnerek: • Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu,
• Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.
A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórháznak a projekt költségvetése: 700.830,00 euro
595.705,50 EUR
ERFA összege (85%):
Hazai társfinanszírozás összege (15%):
105.124,50 EUR
A projekt teljes költségvetése:
3.000.000,00 EUR
A projekt időtartama:
2019. november 1. – 2022. december 31.
A projekt teljes költségvetése:
3 000megelőzésének,
000 Euro
Az eszközök beszerzésre kerültek és a magas gyakoriságú betegségek
korai
A projekt
ERFA támogatása:
azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltő és tájékoztató
anyagok
elkészültek.
A projekt teljes 2
költségvetése:
550 000 Euro
3 000 000
Euro
A projekt megvalósítása azért is nagy jelentőségű, mert ezáltal
a berettyóújfalui
Gróf Tisza István
Projekt partner teljes költségvetése:
A projekt
ERFA
700 830 Euro
Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala
javul, sőt
a támogatása:
kórházi
ellátásokat kiváltó,
2 550 000 Euro A projekt időtartama:
vagy rövidítő kezelések mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek.
Projekt partner 2019.11.01.-2022.01.31.
teljes költségvetése:
A projekt részcéljai, melyek megvalósultak, a következőek:
700 830 Az
Euroegészségügyi szolgáltatáshoz
való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélyegyenlőség
növelése.
A projekt időtartama: A projektpartnerek
A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által,
2019.11.01.-2022.01.31.
intézményi kapacitásának
megerősítése,
a partnerek közötti
know-how cserével az orvosi tevéRománia és
Magyarország társﬁnanszírozásával.
kenységek és az orvosi felszerelésekkel kapcsolatos technikai szakértelem tekintetében, valamint
az
egészségügyi
személyzet
speciális
képességeinek
fejlesztése
orvosi
konferenciákon
való
A projektet
az Európai
Unió támogatja
az Európai
Regionális Fejlesztés
Alap
által, egy
Partnerség
jobb jövőért
Románia és Magyarország
társﬁnanszírozásával.
részvétellel.
Az egészségügyi
ellátások fejlesztése a lakosság szükségleteihez
alkalmazkodva,
www.interreg-rohu.eu
a fekvőbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási
minőségének javítása.
Partnerség egy jobb jövőért
A pályázat segítségével a következő szakterületek fejlesztésétwww.interreg-rohu.eu
valósítottuk meg: a Központi Labor,
a Központi Gyógyszertár, a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály és a Sürgősségi Osztály. A pályázat
keretében beszerzett Labor műszerek a mikrobiológiai diagnosztika javítását, gyorsaságát, pontosságát szolgálják, jelentősen növelve a betegbiztonságot. A pályázat másik fő eleme a betegre
szabott gyógyszerelés kialakítása volt a Gróf Tisza István Kórházban, mely kialakításának a célja,
hogy elősegítse a gyógyszerek személyre szabott, biztonságos, ellenőrzött felhasználását, hozzájárulva a betegbiztonság, folyamatosság, minőségbiztosítás és gazdaságosság szempontjaihoz
egyaránt (Központi Gyógyszertár). A pályázat során beszerzett eszközök harmadik csoportja az
intenzív therápiás osztály és a műtétes osztályok beszerzendő műszereit tartalmazta (SzülészetNőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály). Ezek az eszközök szükségesek ahhoz, hogy a különböző műtétek a kor szakmai színvonalán legyenek elvégezhetőek.
Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán
felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg
232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza
nem térítendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában:
Satu-Mare, Bihor, Arad és Timis a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és
Csongrád-Csanád a magyar oldalon.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Partnerség egy jobb jövőért
hirdetés

www.interreg-rohu.eu

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

2022. november

Berettyóújfalui programok
Nadányi Zoltán Művelődési Ház
November 20. Bajnóca Néptánc Egyesület szóló
néptáncverseny
November 26. Vass Lajos népzenei verseny elődöntő

Test-Lélek-Harmónia előadás-sorozat
November 18. 17.00 A mikrobiom és az egészség –
Dr. Domokos Sándor előadása
November 29. 17.00 Mit üzen a lelked? Önismeret, önszeretet, öntisztelet – Dr. Buda László orvos,
pszichiáter és pszichoterapeuta előadása
December 9. 17.00 Miért nem mindegy, milyen magas
a vércukorszintem? – Dr. Domokos Sándor előadása

Kiállítás

December 12. 17.00 Igazgyöngy AMI tanári kiállítás a Bihar Vármegye Galériában
Adventi Esték a Nadányi Zoltán Művelődési Házban
November 21. 17.00 Erősné Bak Szilvia virágkötő
adventi kiállítása a Bihar Vármegye Galériában
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Klubfoglalkozások

Minden hétfőn 18 órától a Peszterce Szabadidős Néptáncegyüttes próbája
18 órától a Baraboly Néptáncegyüttes próbája
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesület Népdalkörének próbája
Minden szerdán 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport
próbája
16 órától a Papírfonó kör foglalkozása
Kedd – csütörtök 14.30-tól egészségmegőrző torna
18.30-tól Wing Tsun Kung Fu edzés

Sinka István Városi Könyvtár

November 23. 14.00 Méregkeverők – a tiszazugi arzénos gyilkosságokról. Előadást tart: Dr. Mátay Mónika egyetemi adjunktus (ELTE -BTK)
Helyszín: BSZC Arany János Gimnázium és Technikum. Regisztráció: 06-30-716-42-43

ENDREI
JUDIT

no az én té

vé

Regisztráció és
további információ:

sinkakonyvtar@gmail.com
vagy

forrás: life.hu/eletmod/20201209-kiderult-mi-volt-endrei-judit-neve-mielott-hirados-lett.html

06 30 / 716 4243
vagy

személyesen a könyvtárban

A rendezvény
a Sinka István Városi Könyvtár szervezésében
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Mesekocsma
A Bodorka NépmesePont harmadik alkalommal megtartott programján a mesemondó Simándi László mesélt, míg Turzó
Boglárka népi énekes, illetve Nagy András
Balázs népzenész zenélt a jelenlévőknek. A
különböző borokat a Borháló munkatársai
mutatták be, és kóstoltatták a vendégekkel
a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult esten.

Sinka István-est Galánfi András
előadásában
A „Bölcsőtől a sírig” című est zárta „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” elnevezésű rendezvénysorozatot. A Kossuth-díjas
népművész, fafaragó iparművész, Galánfi
András közel 30 éve járja az országot a
Sinka Istvánt megidéző előadásával, melyre küldetésként tekint. A XX. század világa
installációkon, versek és dalok formájában
elevenedett meg.

Anyakönyvi hírek
Születés
2022. július

10. Bányai Olívia (Bányai Péter – Mile Viktória)
2022. október

5.
17.
20.
20.
29.
31.

Botos Bálint (Botos Imre – Kis Mária)
Gál Mendel Miron (Gál Adrián – Fehér Vivien)
Szoboszlai Abigél (Szoboszlai Zoltán – Mihály Evódia)
Borsós Flóra (Borsós Balázs – Kovács Petra)
Kecskeméti Viktória (Kecskeméti Kornél – Busa Natália)
Bartha Hajnalka (Bartha Imre – Brandtner Lilla)

Házasságkötés
2022. szeptember

28. Nagy Imre Péter – Milák Nikolett
2022. október

5.
8.
8.
12.
26.

Szilágyi Norbert – Kocsis Barbara Beatrix
Duró József – Szántó Edina
Orbán Péter Tibor – Angyal Tímea Dalma
Nagy Imre – Lévai Fruzsina
Molnár Sándor – Szücs Erzsébet Katalin

Elhunytak
2022. szeptember

24.
26.
29.
30.

Karancsi Lajosné (Király Mária) (1949.)
Mező Tibor (1968.)
Oláh Lajosné (Kálmán Mária) (1953.)
Szilágyi Józsefné (Lisztes Margit) (1939.)

2022. október
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SINKA ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR

November 27. 16.00 I. Adventi Esték: Nyári Aliz
adventi koncertje
December 4. 16.00 II. Adventi Esték: Dongó
együttes adventi zenés előadása
December 11. 16.00 III. Adventi Esték: Heit Lóri
és zenekara műsora
December 18. 16.00 IV. Adventi Esték: St. Martin
adventi koncertje

7

Népmeséket „árultak”
A vásárok hangulatát idézte meg a Bodorka
NépmesePont által szervezett, a Magyar
Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult Mesevásár. Az esemény célja a mesemondás öröme, az élőszavas mesemondás
hagyományának megőrzése, és az utánpótlás-nevelés volt. A résztvevő 11 diák könyvcsomaggal gazdagodott.

1.
3.
5.
9.
13.
15.
15.
18.
19.
20.
26.
27.
28.

Kürti Zoltán (1971.)
Fodor Lajosné (Székely Irén) (1936.)
Bánszki Jánosné (Makó Emese Anna) (1943.)
Ökrös Mihályné (Csarkó Zsuzsánna) (1930.)
Pekri Sándor (1946.)
Oláh Imréné (Csiki Erzsébet) (1944.)
Tar László (1945.)
Szatmári Imréné (Szőke Mária) (1942.)
Kovács Sándorné (Kiss Piroska) (1942.)
Czirjákné Hajzer Ilona Katalin (1957.)
Erdei Gyuláné (Monoszi Mária) (1942.)
Bordás László (1948.)
Nagy László (1946.)

2022. november

06. Lakatos Sándor (1979.)

A Berettyó Kártya Információs-Ajándékpont
munkatársai a Nadányi Zoltán Művelődési
Ház (Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
földszintjén várják ügyfeleiket és vásárlóikat
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 között Berettyó
Kártya kiadással és ügyintézéssel kapcsolatban,
továbbá Berettyóújfalut és térségét népszerűsítő
ajándéktárgyak, termékek és kiadványok árusításával. Érdeklődni: 06-30/454-8959

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztők: Szabó-Szutor Mónika, Bónácz Edit
Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Szentannay Mátyás
A szerkesztőség címe: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén

A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: Tóth Zoltán - LizArt Design
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft.
Felelős vezető, ügyvezető: Szabó Andrea
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