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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Képviselő-testületi 
ülés szeptember végén

A mézfogyasztás fontosságát népszerűsítették

Nyolc lovagrend bevonulásával vette kezdetét szeptember 29-én a 
Berettyó újfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, valamint a Bihari Méz-
lovagrend szakmai találkozója, méz- és eszközvására. A hetedik alka-
lommal megtartott Bihari Mézes Napon ezúttal is a mézfogyasztás fon-
tosságára hívták fel a figyelmet.
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A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. vég
elszámolási záró anyaga, a víziközmű 
rendszer hosszútávú fejlesztési terve, 
beszámoló az első félévi gazdálkodás
ról és új közbeszerzés megindítása a 
Zsinagóga felújítása kapcsán. Többek 
között ezekről tárgyaltak a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen.

1,6 milliárd forintból 
fejlesztett a 

TAMA Hungary Kft.
12.000 négyzetméteres rak 
tárcsarnokkal bővült a Tama 
Hungary Kft. berettyó újfalui 
üzeme, melynek ünnepélyes 
avatását szeptember 26-án 
tartották.
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A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. vég-
elszámolási záró anyaga, a víziközmű 
rendszer hosszútávú fejlesztési terve, 
beszámoló az első félévi gazdálkodás-
ról és új közbeszerzés megindítása a 
Zsinagóga felújítása kapcsán. Töb-
bek között ezekről tárgyaltak a szep-
temberi képviselő-testületi ülésen.
A polgármesteri hivatal még az 1992-ben ho-
zott határozatnak megfelelően ebben az évben 
is meghirdette a „Kulturált Lakókörnyezetün-
kért” pályázatát. Ennek ünnepélyes eredmény-
hirdetésével kezdődött az ülés. Az Ügyrendi, 
Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bi-
zottság tagjainak a helyszíni bejárást követően 
meghozott döntése alapján első helyezett Tik-
ász András Hétvezér utcai, második helyezett 
Duró Ferenc Táncsics utcai és Vágner Tamás 
Radnóti utcai, harmadik helyezett pedig Csillag 
Jánosné Tóth Árpád utcai portája lett.
Muraközi István az elmúlt időszakról szóló 
polgármesteri jelentésében felhívta a figyelmet 
a Kormány szeptember 25-én hozott határoza-
tára, melyben nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Berety-
tyóújfaluban felépítendő Büntetés-végrehajtás 
Egészségügyi Központját és az ehhez szüksé-
ges forrást is biztosítja.
Előterjesztés volt a képviselők előtt a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. végelszámolási záró 
anyagának elfogadásáról. Az ülésen megismer-
hették a pénzügyi bizottság véleményét, mely 
szerint nem javasolják elfogadásra az önkor-
mányzati tulajdonú cég záró anya-
gát. A társaság felügyelő bizottsága 
elfogadta a dokumentumot. A vég-
elszámolás már harmadik alkalom-
mal volt a testület előtt, ennek oka, 
hogy 2017-ben a könyvelés és a 
rögzítés során számszaki tévedést vétettek, és 
ennek a technikai hibának köszönhetően egy té-
telt nem megfelelő költségnemhez könyveltek. 
Kusai Tamás könyvvizsgáló hozzászólásából 
kiderült, a képviselők számára elkészült jelen-
tés – mely nem része a könyvelésnek – emel-
lett egy összeadási hibát is tartalmazott. Ezeket 
azonban korrigálták és ez végösszeg szerűség-

ben nem jelent eltérést. Hagymási Gyula az elő-
ző három alkalomra tekintett vissza, amikor a 
testület előtt volt a végelszámolás. A képviselő 
a júniusi és augusztusi zárójelentés számszaki 
hibái mellett felhívta a figyelmet az előterjesz-
tés részeként olvasható ügyvédi levélben leírt 
sorra, mely szerint két helyre került könyvelés-
re a tétel, mely a korrekció után már csak egy 
helyen szerepel. Így azonban ennek az összeg-
nek a képviselő szerint meg kell jelennie az 
eredményben, hiszen csökkent a cég kiadása. 
Kusai Tamás válaszában elmondta, nem történt 
ilyen, nem került egy számla kétszer könyve-
lésre. Végül a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
végelszámolási záró anyagát hat igen, egy nem 
és három tartózkodás mellett fogadták el.
Berettyóújfalu víziközmű rendszereinek 2019-
2033. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terve-
iről is tárgyaltak a jelenlévők. A napirendhez 
kapcsolódó képviselői írásbeli interpellációról 
is szó volt. Szántai László a város nyugati ré-
szében kiépült vákuumos szennyvízelvezető 
rendszer elemeként működő két gépház kör-
nyezetében (a Bem utcán és a Tán-
csics téren) tapasztalható szagha-
tás és zaj megszüntetéséről tett fel 
kérdést. Véleménye szerint hibás 
döntés volt a 2000-es évek elején 
a vákuumos rendszer mellett dön-
teni. Bondár Sándor válaszában arról beszélt, a 
jelenlegi vákuumos rendszer túlterhelt, ez rész-
ben a csapadékvíz szabálytalan bekötéseiből, 
illetve a zárt rendszer hiányából adódik. A gé-
pek folyamatosan túlterheltek, magas hőfokon 
üzemelnek, ami a hatásfok csökkenésével jár. A 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. igazgatósági tag-
ja szerint ez az oka az általuk is 
ismert problémának. Hozzátette, 
ebben az évben a biofilter teljes 
töltetcseréjét is elvégezték, de ez 

csak akkor jelenthet javulást, ha megszűnik a 
csapadékvíz bevezetése a rendszerbe. Murakö-
zi István szerint az adott helyzetben megoldás 
lehet, hogy a víziközmű szolgáltató által a vá-
ros irányába fizetendő bérleti díjat teljes egé-
szében a rendszer felújítására fordítanák. Ehhez 
ütemtervet és fontossági sorrendet kell készíte-
ni. Az ivóvízhálózat is szóba került. Az ülésen 

elhangzott, a minőségjavító program a meglévő 
azbesztcement tartalmú csövek cseréjét nem 
tartalmazza, hanem új kutak fúrására és a víz 
tisztítására terjed ki. Bondár Sándor ezzel kap-
csolatban elmondta, a vas- és mangán tartalmú 
víz nem káros az emberi szervezetre, azonban 
esztétikai okokból ezeket a komponenseket is 
el kell távolítani a nyersvízből. Erre várhatóan 
elegendő lesz a biológiai szűrés. Az új kutakat 
pedig olyan mélységbe tervezik, ahol a víznek a 
legkevesebb a vas és mangán tartalma.
Beszámolót olvashattak az önkormányzat 2018. 
I. félévi gazdálkodásáról. A dokumentumban 
szereplő adatok szerint hitelállománnyal nem 
rendelkezett a város, a folyamatosan növekedő 
iparűzési adó bevételnek köszönhetően az in-
tézmények működése kiegyensúlyozott, stabil 
és biztonságos. Az első félévben sem rendelke-
zett 60 napon túli szállítói állománnyal az ön-
kormányzat. A tervezett bevételek 47%-ban, a 
kiadások 22,5%-ban teljesültek.
Az előző évekhez hasonlóan támogatták a kép-
viselők, hogy az önkormányzat csatlakozzon 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz, erre a célra 
6 millió forintot nyújt a jövő évi 
költségvetéséből.
Újra közbeszerzési eljárást ír ki 
az önkormányzat a Zsinagóga fel-

újítása és kiszolgáló épület építése tárgyában. 
A korábbi eljárást májusban eredménytelenné 
nyilvánította a testület, mivel a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő 
a szerződés megkötéséhez. Muraközi István 
kiegészítésében elmondta, jelenleg is folynak 
tárgyalások a kormánnyal, hogy a hiányzó for-
rást a beruházáshoz biztosítsa. Úgy tűnik, ezek 
sikeresek lesznek – tette hozzá a polgármester. 
Az új eljárás becsült értéke viszont meghaladja 
a háromszáz millió forintot, ezért egy más típu-
sú eljárás megindítása szükséges.
Az ülés végén egy nyertes projektről számolt 
be a polgármester. E szerint az Élesddel közö-
sen benyújtott RO-HU 179 kódszámú pályázat 
sikeres, így 72.500 Euró fordítható a városháza 
nagytermének és előterének felújítására, vala-
mint a város honlapjának fejlesztésére. Mindez 
5%-os önerő felhasználásával a jövő év első fe-
lében készülhet el. K.Zs.

A 42. számú főút mentén létesítendő 
Büntetés-végrehajtási Egészségügyi 
Központ megvalósíthatósága érde-
kében a településrendezési eszközök 
részleges módosítására van szükség.
Szeptember 28-án a város honlapján is elérhető 
tervezetről és az előzetes tájékoztatási doku-
mentációval kapcsolatban tartottak lakossági 
és partnerségi egyeztetést. A városháza nagy-
termében Muraközi István a fórumon felidézte, 
a bv. egészségügyi központ számára az önkor-
mányzat részéről átadott területekről már ko-
rábban született döntés. A mostani egyeztetés e 
területek átminősítéséről szól az elkészült ter-

vek alapján. A polgármester említést tett a Kor-
mány szeptember 25-én hozott határozatáról, 
melyben nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánította a Berettyóújfaluban 
felépítendő Büntetés-végrehajtás Egészség-
ügyi Központját és az ehhez szükséges forrást 
is biztosítja. A határozat szerint a Kormány 
egyetért azzal, hogy az egészségügyi központ 
Berettyóújfalu területén kerüljön kialakításra. 
Krisztik János a szabályozási terv módosításá-
nak okairól szólt, illetve bemutatta a 16 oldalas 
dokumentációt is. A városi főépítész elmondta, 
a településrendezési eszközök módosítását az 
teszi szükségessé, hogy a különböző területek 
más-más építési övezeti besorolásba tartoznak. 
A fórumon szó volt a 42-es főút városi beveze-

tő szakaszáról is. A tervek szerint két ütemben 
alakítanának ki öt becsatlakozású csomópontot, 
elsőként jelzőlámpás biztosítással, majd kör-
forgalmat építenének. A tervezett ütemezéssel 
kapcsolatban a fórumon elhangzott, a szabályo-
zási terv jóváhagyását és a telekalakítást köve-
tően az építési, engedélyezési eljárást még eb-
ben az évben elvégeznék. 2019 első félévében a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása történne 
meg, a tényleges beruházás pedig 2019 nyarán 
kezdődne, és 2020 végére fejeződne be.
A képviselő-testület a fórumot követően fogja 
kialakítani álláspontját azzal kapcsolatosan, 
hogy az állam részére átadott területek a jelen-
legi több típusú övezeti besorolásból egy külön-
leges intézményi területre változzon. K.Zs.
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Képviselő-testületi ülés szeptember végén

Egyeztető fórum a bv. egészségügyi központtal kapcsolatban

Berettyóújfalu vízi-
közmű rendszerei-
nek 2019-2033. évre 
vonatkozó gördülő 
fejlesztési terveiről is 
tárgyaltak

Újra közbeszerzési 
eljárást ír ki az ön-
kormányzat a Zsina-
góga felújítása tár-
gyában
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12.000 négyzetméteres raktárcsarnok-
kal bővült a Tama Hungary Kft. berety-
tyóújfalui üzeme, melynek ünnepélyes 
avatását szeptember 26-án tartották.
A mezőgazdasági csomagolótermékek gyár-
tásával foglalkozó, izraeli tulajdonú TAMA 
cégcsoport berettyóújfalui gyára 2009-ben, 
megalakulása évében 46 fővel, 25.000 tekercs 

hálót és 4.000 tonna bálázó zsineget gyártott 
2.400.000 euró árbevétel mellett. Az évek so-
rán a dolgozói létszám 330 főre, a háló termelés 
320.000 tekercsre és a zsinegtermelés 16.000 
tonnára emelkedett 70 millió euró árbevétel 
mellett. A cégcsoporton belül a berettyóújfa-
lui gyár a legnagyobb és legeredményesebb. 
A folyamatos piackutatásnak, a világméretű 
marketingnek és az innovatív szemléletű ter-

mékfejlesztésnek köszönhetően folya-
matosan bővül megrendelőinek köre.
Az átadáson Győrfi Sándor ügyve-
zető igazgató beszédében elmondta, 
a cég filozófiájának központi eleme 
az innováció. Az igazgató ismertette, 
a bálazsineg termelés egy stratégiai 
terméke a helyi vállalkozásnak, a cég 
partnerei pedig prémium gépgyártók. 
A termelés növekedésével, valamint a 
raktározás és logisztikai kapacitás hi-
ány okán megnőtt az igény egy új rak-
tárépület kialakítására, melyben ezen-
túl 10.000 raklap tárolható – mondta 
az igazgató.
A helyi sikerekhez Győrfi Sándor és 
Antonio Silletti munkája nagyban 
hozzájárultak – emelte ki Amiram 
Mainz, a Tama Group GmbH beszer-

zési igazgatója. Úgy folytatta, cégünk nem 
csak magyar, hanem külföldi piacot is kiszolgál 
prémium minőségű termékeivel, Berettyóújfa-
luban is hosszú távra tervezünk. Kollégái mun-
káját magyar nyelven is megköszönte.
Tállai András miniszteri helyettes, pénzügymi-
nisztériumi államtitkár örömét fejezte ki, hogy 
szülővárosához, Debrecenhez közel a kelet-ma-
gyarországi régió is épül és fejlődik. – A mai 
nap üzenete, hogy megfelelő a politikai és gaz-
dasági közeg, érdemes tőkét befektetni, mely a 
magyar emberek munkája által meg fog térülni 
– fogalmazott Tállai András.
Köszöntőjében Muraközi István polgármester 
egy filozófus, Lao-Ce gondolatait osztotta meg 
a jelenlévőkkel: „Terebélyes fa hajszál-gyö-
kérből fejlődik, kilenc-emeletes torony, kupac 
földből emelődik, ezer-mérföldes utazás, egyet-
len lépéssel kezdődik”. A hosszú távú kapcso-
lat mindenkinek gyümölcsöző és fontos, hogy 
minél több termést hozzon ez a fa, bizony a 
termőföld is gazdag termést tud hozni – zárta 
gondolatait a polgármester. KHSz

Megújult épület várja a diákokat 
szeptember 11-től az esztári Irinyi 
Károly Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretein belül közel 750 millió forint érték-
ben vissza nem térítendő támogatásban részesült 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. A nyer-
tes projekteknek köszönhetően 16 iskola újulhat 
meg.
A pályázat részleteinek ismertetésére és három 
intézményben a felújított iskolák avatására ke-
rült sor szeptember 11-én. Az esztári iskolában 
megtartott sajtótájékoztatón Vitányi István ki-
emelte, a felújításnak köszönhetően a diákok és 
pedagógusok méltó körülmények közé kerültek. 
– Az élet és a fejlődés azonban itt nem áll meg. 
Esztárt érdemesnek tartottuk arra, hogy hama-
rosan egy újabb, multifunkcionális tornaterem 
építése kezdődjön meg – tette hozzá az ország-
gyűlési képviselő.
Kapornai Judit elmondta, komoly kihívás volt 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ számára, 
mely intézményeit érintően nyújtsa be pályázata-

it. – Az infrastrukturális beruházás mellett okta-
tási, tartalmi fejlesztéseket is végzünk, a digitális 
korszerűsítés is fő célunk. Az esztári intézmény 
iskolaépületében és tornatermében külső hőszi-
getelés, tető és homlokzati nyílászárók cseréje 
történt, megújultak a belső terek, az akadály-
mentesítés is megvalósult. Felújították az elekt-
romos, valamint fűtési rendszert, kialakítottak 
egy új számítógéptermet. Emellett informatikai 
és sporteszközöket, fejlesztő játékokat, tanulást 
segítő tudományos készleteket, könyveket, búto-
rokat vásároltak. A konyári II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola főépületének négy tantermében 
új padlóburkolatokat alakítottak ki. Az elavult 
elektromos szerelvényeket, régi fénycsöves lám-
patesteket korszerűekre cserélték és mai ener-
giatakarékos LED fényforrásokat is elhelyeztek. 
Ezenkívül informatikai eszközöket, bútorokat 
szereztek be. A magyarhomorogi Szabó Pál Ál-
talános Iskola emeletén lévő vizesblokkok teljes 
rekonstrukción estek át, burkolatok, szaniterek, 
ajtók újultak meg. Valamennyi tanteremben 
sor került a parketta burkolatának csiszolására, 
lakkozására. Megvalósult az aszfaltos pálya csa-
padékvíz elvezetése, megújult az udvari térbur-

kolat. Továbbá sporteszközöket és bútorokat vá-
sároltak – tudtuk meg a tankerületi igazgatótól.
Öröm és ünnep az esztáriak számára ez a mai 
nap – kezdte gondolatait Szécsi Tamás az iskola 
udvarán megtartott ünnepségen. – Elkötelezet-
tek vagyunk abban – folytatta a polgármester –, 
hogy az oktatásra a lehető legtöbb pénzt, figyel-
met, energiát belefordítsuk, mert azt gondoljuk, 
Esztárnak kifejezetten ez hozhatja meg azt a jö-
vőképet, amelyre várunk és vágyunk.
A felújított oktatási intézmény épületét Szabó 
Zsolt, az Esztári Református Egyházközség lel-
késze áldotta meg, amit ünnepélyes szalagát-
vágás követett. Az átadó ünnepséget az Irinyi 
Károly Általános Iskola tanulóinak műsora tette 
teljessé. Sz.M.
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Közel 750 millió forint iskolafejlesztésre

1,6 milliárd forintból fejlesztett a 
TAMA Hungary Kft.

Még igényelhető a téli rezsicsökkentés!
A Kormány július végén határozattal intézkedett azoknak a háztartások-
nak a téli rezsicsökkentéséről, amelyek nem rendelkeznek földgázszol-
gáltatói, illetve távhőszolgáltatói szerződéssel, azaz eddig még nem kap-
ták meg a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentési támogatást.
A háztartások a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, erre rendsze-
resített nyomtatványon igényelhetik a támogatást, melyben nyilatkoznak 
arról, milyen formában kívánják azt igénybe venni (tűzifa, szén, propán-
bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett).
Fontos tudnivaló, hogy egy lakcímről csak egy igénylést lehet benyújtani, 
mivel háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-

lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők közösségét kell érteni. Ugyan-
azon címről utóbb érkező igénylések befogadására nincs lehetőség, azt 
vissza kell küldeni az igénylőnek.
Az igényeket 2018. október 15-ig lehet benyújtani, melyet az önkor-
mányzat összesít és továbbít az Államkincstáron át a Belügyminisztéri-
umba. Az önkormányzat az állami támogatás megérkezése után kezdi el 
a támogatásról szóló igazolások kiállítását, egyidejűleg azok beváltási he-
lyéről is tájékoztatjuk a jogosultakat. Számításaink szerint az igazolások 
kiállítására legkorábban november, december hónapban fog sor kerülni, 
ezért ügyfeleink megértését, türelmét kérjük. Polgármesteri Hivatal

A csarnok avatását ünnepélyes keretek között szalag-
vágással zárták. (B-j. Muraközi István polgármester, 
Amiram Mainz beszerzési igazgató, Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő, Győrfi Sándor ügyvezető igaz-
gató, Tállai András miniszteri helyettes)

Fotó: KHSz
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A Gróf Tisza István Kórház gyer-
mekosztálya már másodjára kapott 
nagyobb összegű adományt a Tama 
Hungary Kft-től. 
A mostani 1,4 millió forintos felajánlásból hét 
klímaberendezést vásároltak a gyermekosztály 
beteg és orvosi szobáiba. A klímák hűtésre és 
fűtésre is alkalmas modern berendezések, a be-
tegellátásban fontos komfort szerepet töltenek 
be. Győrfi Sándor, a Tama Hungary Kft. ügy-
vezető igazgatója az átadón elmondta, a cég 

kiemelten kezeli a gyermekosztály támogatását, 
hiszen az üzemeikben sok a családos dolgozó. 
Hozzátette, a jövőben is ezen a területen, hely-
ben segítik majd a kórházat, a karitatív tevé-
kenység a TAMA cégcsoport cégfilozófiájának 
fontos eleme.
Dr. Muraközi Zoltán a gyerekosztály és a Gróf 
Tisza István Kórház nevében köszönetét fejezte 
ki a TAMA Hungary Kft-nek, hogy ilyen nagy 
összegű adománnyal segítik munkájukat. A fő-
igazgató szólt arról is, Győrfi Sándor az ebben 

az évben átvett Csorba György-díjjal járó ju-
talmát is felajánlotta adományként, így további 
egy klímaberendezéssel bővült az eredeti elkép-
zelés. KHSz

Nem előzmény nélküli a tehetséggon-
dozás témaköre a berettyóújfalui Jó-
zsef Attila Általános Iskolában. 
A 2017-2018-as tanévben már folyt egy komp-
lex tehetséggondozó szakkör és most, az új 
tanítási évben újra visszatért a téma egy teljes 
hétre. „A tudás fájának ezer virága” című pá-
lyázati programhét szeptember 24-én, az iskola 
aulájában ünnepélyes megnyitóval vette kez-
detét. Kapcsolódva az intézmény névadójához, 
az iskola énekkara József Attila: Kertész leszek 
című megzenésített művét adta elő, majd híres 
emberek tehetségről szóló gondolatait idézték 
fel a diákok. A projekt koordinátorai, Kocsis-
né Jován Ildikó és Magyar Emese elmondták, a 
rendezvényhét minden napja egy-egy téma köré 

szerveződött, melynek alapja a tehetséggondo-
zás. A koordinátorok szerint az intézményben 
folyó tanítói munka is jól tükrözi a hét alap-
gondolatát, hiszen ők is jó kertész módjára ne-
velik a gyerekeket és gondozzák tehetségüket. 
A tanítók kiemelték, a rendezvény elsősorban a 
családoknak szól, ők tudják segíteni a tanárok 
munkáját és elengedhetetlen feltételei a sikeres 
tehetséggondozásnak. A hét témái között szülői 
klubfoglalkozások, kísérleti nap, humán tehet-
ség nap, természettudományos nap és sportnap 
is szerepelt. A pályázat fontos pillére a flashmob 
volt, melyet a tanítók a gyerekekkel közösen 
adtak elő Berettyóújfalu főterén szülők bevoná-
sával. Kurtán Mónika, az intézmény igazgatója 
ismertette, a pályázat fontos részét képezi az 
iskolai életnek, praktikákat, módszereket tanít 
a szülőknek arról, milyen közeget biztosítsanak 
a tehetséges gyermekeknek. „Az iskola min-

dig is nagy hangsúlyt fektetett a 
tehetséggondozásra, pedagógiai 
programjában elkötelezett volt az 
esélyegyenlőség megteremtésére, 
ennek pedig része a hátránykom-
penzáció, valamint a tehetséges 
diákok segítése” – fogalmazott 
az intézményvezető. Az esemény 
családoknak szóló helyi, szem-
léletformáló program, melyre a 
Gyermekeink Jövőjéért Alapít-
vány pályázott. A rendezvény az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának támogatásával 800 ezer 
forintból valósult meg. KHSz.

Alapításának 85. évfordulóját ün-
nepelte a Gróf Tisza István Kórház 
Szülészet-nőgyógyászati osztálya szep-
tember 7-én.
A jeles alkalomra ünnepség és tudományos ülés 
keretében emlékeztek a kórház Böszörményi 
Nagy Géza termében. 
Az eseményen köszöntőt elsőként Suba László 
mondott. Az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-

pont térségi igazgatója a szülészet-nőgyógy-
ászati osztályon zajló magas színvonalú munkát 
emelte ki beszédében. Hozzátette: rövidesen 
kiírásra kerül egy pályázat, amelynek keretében 
a családbarát szülészetek nyerhetnek támogatást 
és erre a berettyóújfalui osztály is jelentkezhet.
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntőjé-
ben néhány személyes emlékét osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Dr. Bedő Tibort, a szülészet-nő-
gyógyászat egykori, és Dr. Osváth Péter jelen-
legi osztályvezető főorvosát többek között arról 
kérdeztük, mit jelent az osztály életében az eltelt 
85 év. – Azt, hogy visszanézünk egy kicsit és 
erőt gyűjtünk a továbbiakhoz. Ilyenkor jön rá az 
ember, mennyi minden történt vele, a munkatár-
saival és hogy nem is vagyunk mi olyan rosszak 
– mondta el Bedő Tibor. – A kórház életében 
nagyon fontos a szülészet-nőgyógyászati osz-
tály, mint az egyik alapszakma – folytatta Os-
váth Péter –, a másik lényeges dolog, hogy 85 
évig a részleg folyamatosan a Bihari lakosság 
megelégedésére működött. Szerettük volna egy 

kis házi esemény keretében megünnepelni, hogy 
sikerült ezt a 85 esztendőt úgy átvészelni, hogy 
nagyon sok kórház ez idő alatt, főleg az utóbbi 
években elvesztette jelentőségét, bezárták, mi 
pedig fejlődünk, bővülünk, egyre inkább a kor 
követelményeinek igyekszünk megfelelni és ezt 
szeretnénk a közönségnek is megmutatni – tette 
hozzá az osztály jelenlegi vezető főorvosa.
Az ünnepség keretében egy rövid, tudományos 
program hangzott el a szülészet-nőgyógyászati 
osztály tevékenységéről. Az előadók felidézték 
a múltat és felrajzolták azt a jövőképet, ahol a 
részleg szeretne tovább fejlődni, hogy minél 
színvonalasabb szülészeti és nőgyógyászati el-
látást tudjanak biztosítani.
Az eseményen virággal köszöntötték a nyugdíj-
ba vonult dolgozókat. Az örökös tagságot szim-
bolizáló kulcsot Dr. Bedő Tibor kapta meg. Dr. 
Halasi György főorvos és Gurmainé Tóth Mar-
git osztályvezető főnővér munkájuk elismerésé-
ül emlékérmet vehettek át. Sz.M.

Adomány a gyermekosztálynak
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Előtérben a tehetség

85 éves a szülészet-nőgyógyászati osztály

BURSA HUNGARICA
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 201/2018. (IX. 27.) önkor-
mányzati határozatában döntött arról, hogy 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok („B” típusú pályázat) támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében, az EPER-Bursa rendszerben 
történő rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2018. 
november 6.
(Az EPER-Bursa rendszer a https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető 
el.) A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes.
A pályázati kiírások szövege Berettyóúj-
falu Város hivatalos honlapjáról (www.
berettyoujfalu.hu) tölthető le a „Helyi pályá-
zatok” menüpont alatt.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Fotó: KHSz
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A BERÉPO Nonprofit Kft. immár 
hetedik alkalommal kedveskedett 
családi nappal a Fényes-ház lakói-
nak és hozzátartozóiknak. 
A napsütéses péntek délutánt Karalyos Krisz-
tina ügyvezető igazgató gondolatai nyitották 
meg. Az igazgató úgy fogalmazott, céljuk 
a közös együttlét életre hívásával az volt és 
ma is az, hogy a generációk kapcsolata meg-
maradjon, és kötetlen formában töltsenek el 
egy délutánt, megismerve az idősek ottho-
na életét, mindennapjait. Az idősek arcára a 
legnagyobb mosolyt gyermekeik, unokáik 
és családtagjaik csalják – zárta gondolatait 
Karalyos Krisztina. A délutánon elsőként a 
városi zeneiskola növendékeinek játéka csen-
dült fel, majd a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesületének népdalköre és a Mátyás utca 
lakói is műsort adtak. A Fényes-ház lakói-
nak minden évben nagy ünnep ez a délután, 
amikor a családdal együtt, szeretteik körében 
szórakozhatnak. Az idősek otthona és gondo-
zóházában összesen 50 ellátottról gondoskod-
nak. K.Zs.

Huszonegy állomásból álló (2 fővá-
rosi, 19 vidéki) országos projekt-
bemutató rendezvénysorozat vette 
kezdetét 2018. szeptember 10-én Buda-
pesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
a „Múzeumi és könyvtári fejleszté-
sek mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-
VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú 
projekt, „A mi múzeumunk” című mú-
zeumi komponenséhez kapcsolódóan.
Ennek a rendezvénysorozatnak a 8. vidéki 
állomása városunkban, a Bihari Múzeumban 
volt 2018. szeptember 19-én. A Múzeumok 
a pedagógusokért című program keretében a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Ok-
tatási és Módszertani Központ (MOKK) és 
a múzeumi koordinátori hálózatának szerve-
zésében a hazai múzeumi szféra fejlesztését 
megvalósító kiemelt projekt pedagógusokat 
támogató eredményeit és fejlesztéseit, ki-
emelten a Múzeumi àla carte adatbázist mu-
tatták be az előadók.
Muraközi István, Berettyóújfalu város pol-
gármestere köszöntőjében örömmel emelte 
ki, hogy ilyen nagyszámú tanító jött el az ese-
ményre. Ahogy eddig, úgy most is érdeklőd-
nek a múzeumi programok és Berettyóújfalu 
új kulturális tere, a Bodorka NépmesePont 
helyszíne és programjai iránt.
Fülöp Andrea, a MOKK koordinátori refe-
rense és Knob Alexandra, a MOKK kommu-
nikációs munkatársai vázolták fel a Skanzen 
kiemelt projektjét és a pedagógusoknak szóló 
akkreditált képzéseit. Majd Kállai Irén Hajdú-
Bihar megyei múzeumi koordinátor bemutat-
ta a most megújult adatbázist, a Múzeumi àla 

carte felületet a Bihari Múzeum példáján. Az 
öt éve működő, de most megújult, mobilra 
is optimalizált, akadálymentesített, felhasz-
nálóbarát felületen a pedagógusok hasznos 
információkat, segítséget találnak kirándulá-
sok, tanulmányutak szervezéséhez. A felüle-
ten több mint 550 hazai múzeum több mint 
2500 múzeumi programjáról és 1000 kiállí-
tásáról kaphatnak naprakész információkat a 
pedagógusok.
Végül a régi múzeumépületben, a Kossuth u. 
36. szám alatt a nyár elején megnyílt Bodorka 
NépmesePontot a Berettyó Kulturális Köz-
pont EU-s projektjének két szakmai vezetője 
és megvalósítója, Kolozsvári-Donkó Rebeka 
és Rácz Anikó mutatta be előadás formá-
jában. A frissítők, sütemény, gyümölcsök 
elfogyasztása után pedig együtt átsétálva a 
NépmesePontba, a pedagógusok személye-
sen is felfedezhették a mesés helyszínt.
Élményeken kívül minden résztvevő peda-
gógus a Hajdú-Bihar megyei múzeumok és 
a Skanzen-MOKK szórólapjait is tartalmazó 
teli mappán és tollon kívül egy powerbankkal 
is gazdagodott. A szervezők nevében is kö-
szöni a pedagógusok érdeklődését és szere-
tettel várja munkatársai nevében is az iskolai 
csoportokat. 

Kállai Irén, 
a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, 

Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátor

Az egy évtizedes hagyománynak meg-
felelően ebben az évben is elkezdődött 
a bihari múzeumpedagógiai tanév, 
sokadik éve közös szervezésben a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központtal. 
Idén a Berettyó Kulturális Központ legújabb 
egységébe, a pályázati forrásból megvalósított 
Bodorka NépmesePontba várták a berettyóújfa-
lui és püspökladányi járás 21 iskolaigazgatóját, 
akik nem is egyedül érkeztek, hozták kollégái-
kat is, így 30 igazgató, pedagógus előtt mutat-
ták be ismertetőiket a felkért muzeális intézmé-
nyek vezetői, munkatásai.
Muraközi István polgármester köszöntőjében 
nagy örömmel fogadta, hogy olyan nagy érdek-
lődés kíséri ezt a programot, hogy már szűkös 
a népmesepont foglalkoztató terme. Reményét 
fejezte ki, hogy minden pedagógus megtalálja 
az új helyszínben is a lehetőséget arra, hogy a 
gyerekeknek újabb, élményszerű programokat 
biztosíthasson a város kulturális intézménye.
Kapornai Judit bevezető előadásában kiemelte 
azt a sikeres együttműködést, amit a tankerületi 
központ a Bihari Múzeummal és már két éve a 
négy járás muzeális intézményeivel is folytat. A 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója 
elmondta, maga sem gondolta, hogy olyan nagy 
sikere lesz a múzeumpedagógiai foglalkozások-
nak, mint ahogyan azt a tavalyi évben láthatták. 
Tankerületi szinten megszervezték azt, hogy az 
intézmények igazgatói megismerhették a múze-
umok kínálatát. A tankerületi központ finanszí-

rozás szempontjából teljesen melléállt ennek az 
ügynek. Kapornai Judit biztosította az igazgató-
kat és pedagógusokat arról, hogy ezután is szá-
míthatnak az iskolák a tankerület támogatására, 
amennyiben múzeumpedagógia programokra, 
múzeumokba látogatásra vagy az iskolákba ki-
helyezett alkalmakra igényelnek forrást, s idén 
a korábbi keret kiegészül egy 3 millió forintos 
hazai pályázati forrással is. Kapornai Judit hoz-
zátette: több ezres látogatószámot eredményez, 
hogy iskoláik diákjai részt vesznek a foglalko-
zásokon, ezáltal megismerik a helyi értékeket, 
nevezetességeket, így nagyon fontos, hogy eze-
ken a programokon részt vegyenek a tanulók.
Török Péter, a Bihari Múzeum új vezetője vá-
zolta a múzeum előtt álló feladatokat. A terve-
zett új kiállításokról, a felújításról és a múzeum 
jövőbeli közművelődési és múzeumpedagógiai 
tevékenységéről is röviden tájékoztatta a ven-
dégeket, végül az idei Múzeumok Őszi Feszti-
válja programjait ismertette.
Kállai Irén megyei múzeumi koordinátor a 
MOKK pedagógusok számára is hasznos hon-
lapját, s az azon belül működő megújult múzeu-
mi a’la carte felületre hívta fel a figyelmet, ahol 
több mint 550 múzeum 1000 kiállításából, 2500 
múzeumpedagógiai programjából válogathat-
nak a kirándulást vagy tanulmányi utat szervező 
pedagógusok.
Ezután bemutatkozási lehetőséget kapott né-
hány múzeumpedagógia kínálatot nyújtó me-
gyei intézmény. Először a Derecskei Gyümöl-
csöst Hajdu-Gergely Judit mutatta be vetítéses 
előadással, majd a püspökladányi Karacs Fe-

renc Múzeum igazgatója, Győrfi Lajos és a Haj-
dúszoboszlói Fazekasház vezetője, Kiss Jácint 
vázolták kiadványuk segítségével múzeumpe-
dagógia kínálatukat.
Végül Kolozsvári-Donkó Rebeka és Rácz Ani-
kó, a népmesepont szakmai vezetői mutatták 
be eddigi tevékenységüket és az előttük álló 
feladatokat, terveiket. Ezt követően mindenki 
megtekinthette az Bodorka NépmesePont épü-
letét, mesés és kézműves tereit.
A regisztrációkor minden igazgató mappában 
kapta meg a megye valamennyi múzeumának 
ajánlatait, s a jelenlévőkkel a program végén 
frissítő, kávé, sütemény mellett beszélgetéseket 
is folytathattak.
Az idei sikeres programon összesen 47 fő vett 
részt (30 pedagógus, 3 média munkatárs mel-
lett 12 múzeumi munkatárs és 2 fő protokoll 
vendég). A rendezvény a Múzeumok Minden-
kinek Program – Múzeum okoktatási-képzési 
szerepének erősítése – Központi módszertani 
fejlesztés című projekt fenntartási időszakában 
valósult meg. BH

X. Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitó

A családdal együtt 
szeretteik körében

A mi múzeumunk
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Berettyóújfalu már negyedik alkalom-
mal csatlakozott az Európai Mobili-
tási Hét programsorozathoz, melynek 
célja a környezetbarát és fenntartható 
városi közlekedés népszerűsítése. 

Ez alkalomból szeptember 21-én húsz vállal-
kozó kedvű általános iskolás fiatal érkezett a 
Berettyó-parti „Nagy-fa” árnyéka alá, négy be-
rettyóújfalui iskolából. A szervezők, Berettyó-
újfalu Város Önkormányzata és a Bihari Ter-
mészetbarát Egyesület idén a „mix and move” 
jelige jegyében állították össze a mozgásos fel-
adatokat. Volt 500 méteres váltó futás, mely a 
tanárok segítségét is igényelte, tekertek az ifjak 
a Berettyó-part meredek részein a töltés tetejé-
re, lazításképpen puzzle-t raktak, majd száznál 
is több lufit durrantottak el ajándékokért cse-
rébe. – Aki a mai napon a rendezvényen részt 
vesz, már nyertesnek mondhatja magát – fogal-
mazott Muraközi István polgármester. Megye-

si Ibolya projektkoordinátor elmondta, céljuk 
minden évben az egészséges életmód, a sport, 
a közösségi közlekedés népszerűsítése, kihasz-
nálva a helyi adottságokat és a határon átnyúló 
kerékpáros közlekedés adta lehetőségeket. A 
diákok nem távoztak üres kézzel, eredményeik 
elismeréseként hátizsákot, passztartót, emlék-
érmet, pólót, oklevelet, csokoládét és pizzát 
kaptak. A legeredményesebbek a berettyóújfa-
lui Mobilitási Hét programon a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola felső tagozatosai lettek. 
Az országos rendezvénysorozathoz szeptember 
16. és 22. között több mint 200 település csatla-
kozott. KHSz.

A Magyar Vöröskereszt Berettyóúj-
falui Területi Szervezete az elsőse-
gélynyújtás világnapja alkalmából 
„Veletek az életért” címmel szakmai 
konferenciára várta szeptember 12-
én a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
nagytermébe a pedagógusokat, védő-
nőket és óvónőket. 
A szervezet célként fogalmazta meg, hogy 
szakmai és módszertani ismertekkel bővítsék a 
pedagógusok tudását. A Magyar Vöröskereszt 
egyik fő feladata az elsősegélynyújtás nép-
szerűsítése, ezért oktatásokkal, bemutatókkal 
és versenyekkel igyekeznek megismertetni az 
elsősegélynyújtás fontosságát. A rendezvény 
megnyitóján Muraközi István polgármester és 
Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ igazgatója is köszöntőt mondott. A 
polgármester úgy fogalmazott, a konferencia 
is egy eszköz, hogy többen tudjanak és akarja-
nak segíteni embertársainkon, ha arra szükség 
van. A tankerületi központ igazgatója kiemelte, 
különösen fontos, hogy az intézmények tartsák 
a kapcsolatot a Vöröskereszt helyi szervezete-
ivel, hiszen a pedagógusok gyakorlati szinten 
sajátíthatják el az elsősegélynyújtást, melyre a 
mindennapokban is szükség lehet. A tankerüle-

ti központ 2013 óta ápol szoros kapcsolatot a 
helyi szervezettel. – Hasznos és nem unalmas 
tájékoztatókat, foglalkozásokat, élményszerű 
képzéseket kapnak a diákok és a pedagógusok 
a Vöröskereszt munkatársaitól – fogalmazott 
Kapornai Judit.
Kulcsfontosságú az elsősegélynyújtó szerepe
Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentő-
szolgálat regionális igazgatója előadásában 
elmondta, céljuk az életmentés ügyének nép-
szerűsítése. Nem kizárólag az idős embereket 
érinti a hirtelen szívmegállás, ezért az elsőse-
gélynyújtó szerepe a legkritikusabb. Úgy fo-
galmazott, az idővel futunk versenyt, hiszen a 
hirtelen szívmegállás bármikor bekövetkezhet, 
hatalmas károkat okozva a szívben. A túlélési 
lánc első kulcsfontosságú szereplője maga az 
elsősegélynyújtó. Az igazgató felhívta a figyel-
met arra, a laikus újraélesztést minél hamarabb 
meg kell kezdeni, késlekedni nincs idő. Berety-
tyóújfaluban több ponton is megtalálhatóak 
félautomata defibrillátorok, melyeket időben a 
helyszínre tudnak szállítani a közösségi segít-
ségnyújtó alkalmazásokkal (Szív City alkalma-
zás). Az előadásban elhangzott, a pedagógusok 
szerepe és elsősegélynyújtó ismeretei nagyon 
fontosak a mindennapokban, az alapvető élet-
mentő eljárásokat ismerniük kell, hiszen bár-

mikor bekövetkezhet a hirtelen rosszullét az 
iskolákban.
Ismerjük fel, ha segítségre van szükség
Ujvárosy András, az Országos Mentőszolgálat 
vezető mentőtisztje előadásában ismertette a 
mentési lánc fő állomásait, melyek a felisme-
rés, segélykérés (112-es hívószám) elsősegély-
nyújtás, mentő-ellátás, mentő-szállítás, illetve 
a kórházi sürgősségi ellátás lépéseiből állnak. 
Ujvárosy András példákon keresztül mutatta be 
a mentési láncot, melyet a mindennapokban is 
kell alkalmazni.
A konferencián elhangzott: városunkban két 
bázis óvoda és három bázis iskola is működik, 
mely program egy nyitott szakmai hálózat, 
célja a Vöröskereszt által képviselt értékek és 
tevékenységeinek terjesztése a legkisebbek kö-
rében. KHSz.

Ezentúl a berettyóújfalui mentők 
esetkocsijában is megkezdődhet a fo-
lyamatos újraélesztés azzal a speciális 
készülékkel, melyet az Országos Men-
tőszolgálat Alapítványa helyi önkor-
mányzatok és támogatók felajánlása-
iból vásárolt meg 5,5 millió forintból.
Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentő-
szolgálat regionális vezetője az átadáson el-
mondta, az eszköz újraélesztés alatt fenntartja 
a beteg keringését, amíg a mentő megérkezik 
a Debreceni Kardiológiai Klinikára, ahol újra-
élesztés közben végzik el a szívkatéteres be-
avatkozást, ezzel a beteg lehetőséget kap arra, 

hogy a keringés visszatérjen. Az eszköz 12 
órán át működik, miközben hálózatról is tölt-
hető. A mentősök munkáját nagyban megköny-
nyíti az eszköz, hiszen teljesen kiváltja a kézi 
kompressziót és fenntartja a mesterséges vérke-
ringést. Dr. Korcsmáros Ferenc ismertette, az 
eszköz pumpa részét a 90-es években magyar 
találmány alapján fejlesztették ki és tökélete-
sítettek a mai harmadik generációs modellre, 
mely a röntgen vizsgálat alatt is biztonsággal 
használható. Megyeszerte öt készüléket hasz-
nálnak az esetkocsikban, így a települések nagy 
része már lefedett. Az eszközt éppen a berettyó-
újfalui mentőállomás átadásának 40. évforduló-
ján vehették birtokba. KHSz.

Mix and move – mobilitás Berettyóújfaluban

„Veletek az életért” – elsősegélynyújtásról pedagógusoknak

Újraélesztő készülék a 40. évfordulóra
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Dr. Korcsmáros Ferenc mutatta be az új 
életmentő eszközt

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1542
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1540
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1536


2018. október 7

Vitéz Kádár Istvánra emlékeztek 
szeptember 28-án, aki 360 évvel ez-
előtt, 1658. szeptember 23-án vesztet-
te életét, miközben három napon át 
védte Berettyóújfalut a Berettyó mel-
lett, a malomgátnál a többszörös túl-
erőben lévő tatár sereggel szemben.
Fejét nyílvessző találta el. Lova egészen a 
bakonszegi határig vitte, emberei ott temették 
el. 2011. szeptember 23-án pedig Berettyó-
újfalu főterén avatták fel Kádár vitéz lovas 
szobrát, Györfi Lajos szobrászművész alko-
tását.
A megemlékezés előtt a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola 3-4. osztályos 
tanulói a főtér négy helyszínén ismerkedtek 
meg Kádár vitéz korával és életével. A játékos 
feladatok egy részét a Kádár István és korát 
bemutató múzeumpedagógiai füzetben ol-
dották meg a diákok, amelyben viselettel és 
fegyverzettel kapcsolatos kérdésekre is vála-
szolniuk kellett a gyerekeknek.
A vetélkedő után Kádár István leszármazottja, 
Kádár Gyula, Muraközi István polgármester, 
a Berettyó Kulturális Központ nevében Kállai 
Irén intézményvezető, Török Péter, a Bihari 
Múzeum vezetője, Máté József vállalkozó, 
valamint civil szervezetek – Kádár Vitéz 
Városvédő, Fejlesztő és Kulturális Egyesü-
let, Borosjenői Kádár István Hagyományőr-

ző Íjász Egyesület – képviselői helyezték el 
a megemlékezés koszorúit és virágait Kádár 
vitéz szobránál, a Berettyóújfalui Arkadas 
Baranta Sport és Hagyományőrző Egyesület 
díszőrsége mellett. Sz.M.

A Polgármesteri Hivatal a 153/1992./ 
X.29/ számú önkormányzati határo-
zatnak megfelelően ebben az évben is 
meghirdette a Kulturált lakókörnyeze-
tünkért pályázatát. A pályázaton 13 in-
gatlan vett részt.
Ebben az évben az előző évhez képest hama-
rabb került sor a bejárásra, így sikerült elkerül-
ni az aszályos időszakkal járó negatívumokat. 
Nem tapasztaltak a kedvezőtlen csapadékhiá-
nyos időjárás miatti hervadásokat, kiszáradá-
sokat, a növények, virágok, cserjék és bokrok 
nem voltak kiégve, elszáradva, megjelenésük-
kel, látványukkal díszítették, tették széppé kör-
nyezetüket.
A korábbi évek bevált gyakorlatának megfe-
lelően a pályázaton résztvevő ingatlanokat az 
Ügyrendi, Közrend-védelmi és Településfej-
lesztési Bizottsági tagok egy részéből kiala-
kított csoport 2018. június 27-én a helyszínen 
megtekintette és megállapította a sorrendet, 
helyezéseket. A helyszíni bejáráson résztvevő 
bizottsági tagok döntése alapján első helyezett 
Tikász András (Hétvezér u.), második Duró 
Ferenc (Táncsics u.) és Vágner Tamás (Rad-
nóti u.), harmadik Csillag Jánosné (Tóth Á. 
u.) ingatlana lett. A díjak, illetve oklevelek a 
szeptember 27-i önkormányzati Képviselő-tes-
tületi ülésen kerültek átadásra.

Sinka István 1944-45-ben néhány hónapig 
Csömör, a Budapest mellett található tele-
pülés egyik tanyáján élt, amit a Magyar 
Irodalompártoló Társaság vásárolt meg 
számára három és fél hold földdel együtt. 
A háború elől azonban rövid időn belül el 
kellett menekülnie. A település őrzi a költő 
emlékét, 2013-ban kopjafát állíttatott tisztele-
tére, a községi könyvtár felvette a költő nevét. 
Szeptember 21-én könyvtárunk névadójára 
emlékezve az olvasókör tagjai és a könyvtár 
dolgozói ellátogattak Csömörre, ahol megte-
kintettük a könyvtárat, eszmecserét folytat-
tunk a könyvtárak helyzetéről, mindennapjai-
ról, a településen élő hagyományokról. Rövid 
megemlékezést követően megkoszorúztuk a 
költő tiszteletére felállított kopjafát. Az ün-
nepi könyvhéten a gyermekkönyvtárban járt 
Kiss Attila író, akit – meghívásának eleget 
téve – felkerestünk Csömör melletti tanyáján. 
Az árnyas fák hűvösében megpihenve hall-
hattunk terveiről, a Zengő Nyíl Íjászegyesület 
tevékenységéről. A Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban az Önarckép álarcokban, Arany János 
emlékkiállítást tekintettük meg. Az interaktív, 
érdekességekkel tűzdelt kiállítás a 2017-ben 
200 évvel ezelőtt született költőre emlékezik 
műveit felelevenítve, életének tárgyi emléke-
it, valamint a műveit életre keltő bábokat köz-
szemlére téve.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Is-
meretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiu-
ma támogatta. Lackó Györgyné

„A tábla emlékeztesse a jelen és utókort arra, 
hogy e repülőtereken gyakorlatoztak azok a 
bátor és ifjú pilóták, kik ma már nyolcvanas-
kilencvenes éveikben járnak, akik hűséggel 
szolgálták a hazát, valamint azokra a bajtár-
sakra, akik már az égi kötelékben róják örök, 
véget nem érő őrjáratukat” – tisztelgett Lovas 
Károly nyugállományú ezredes, a Kablay La-
jos Repülő Bajtársi Egyesület elnöke a Kilián 
György Repülő Hajózó Tiszti Iskola vegyes-
ezrede berettyóújfalui emléktáblájának avató-
ünnepségén. 
Emlékezni érkeztek szeptember 28-án a be-
rettyóújfalui Bihari Gyermekotthoni Központ 
épületéhez az egykori bajtársakra, a tiszti isko-
la vegyes-ezredére, a hajózó és műszaki állo-
mányra, az 1950-es évek fiatal repülőgép veze-
tőire, akik Berettyóújfalu és Földes határában 
lévő reptereken kezdték meg repülőgép-vezető 
pályafutásukat. Az emléktábla avató ünnep-
ségen Lovas Károly emlékeztetett, 1952-ben 
alakult a vegyes-ezred Szolnokon, mely csata 
és bombázó repülőgép-vezetőket képzett. A 
vegyes repülő-ezred 1953. november 10-én 
Berettyóújfaluba települt, az Esze Tamás lakta-
nyába. A repülő-század pedig Földesre, barak-
kokba. A repülőkiképzések 2,5 évig működtek 
a reptereken. Az egykori pilótáknak a berettyó-
újfalui és földesi repterek jelentették az otthont, 
a munkahelyet, pályafutásuk kezdetének kiin-
dulópontját. E repterek mindegyike jelentős 
hatást gyakorolt a fejlődésben lévő légierőre, 
és korszerű tudással rendelkező csata és bom-
bázó repülőgép-vezetőket bocsátott a csapatok 
részére, valamint Berettyóújfalu gazdaságára 

is hatást gyakorolt oly módon, hogy munkát és 
megélhetést biztosított a település polgárainak. 
Közös kulturális rendezvényeket szerveztek, 
számos házasság is köttetett, mely elmélyítette 
a hadsereg és polgárok közti kapcsolatot. Ám 
1955-re a repülőtechnika olyan rohamos fejlő-
dési tendenciát mutatott, hogy az itt alkalma-
zott gépek ideje lejárt és nem lett szükség az itt 
folyó képzésekre. A berettyóújfalui vegyes-ez-
redet 1955. május 1-jén végleg megszüntették. 
A honvédségi történelmi helyszínen a korszak 
élő tanúja, a 87 éves Kálmánchelyi László 
nyugállományú alezredes, a vegyes repülő-
ezred csatarepülő-századosa is részt vett az 
emléktábla avatón (a vele készült interjú meg-
tekinthető a Berettyó Televízió műsorában). A 
Debrecenben született repülőgép vezető-oktató 
a városban teljesítette katonai pályafutásának 
két évét. Az emléktáblát Muraközi István és 
Lovas Károly leplezte le, majd a Magyar Légi-
erő indulójának dallamaira koszorúkat helyez-
tek el a táblánál. KHSz.

Kádár vitézre emlékeztek

A legszebb porta

Sinka Istvánra emlékeztünk

Emléktáblával adóztak a bajtársak előtt
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Kocsis András és Kocsis Csaba zenei 
előadása mellett kiállítás formájában 
is megelevenedtek a Mátyás mesék 
és más történetek a Bihar Vármegye 
Képgalériában. A tiszafüredi Vackor 
Varroda tagjainak alkotásaiból nyílt 
tárlat szeptember 26-án.
A varroda 2003. január 7-én alakult meg a Ko-
vács Pál Művelődési Központ kiscsoportja-
ként. Hat fővel indultak, de a társaság létszá-
ma folyamatosan változik. A tagok elsősorban 
nyugdíjasok, Koncz Károlyné vezetésével 
– több mint tíz esztendeje – hetente egyszer 
összejönnek és alkotnak. Egyszerű hobbinak 
indult, bábokat készítettek, majd irodalmi áb-

rázolással is elkezdtek foglalkozni. 2007 óta 
mutatnak be ismert irodalmi alkotásokat és 
népszerű olvasmányokat. Megjelenítették a 
János vitézt, Kormos István Vackor meséi is 
megelevenedtek. Nagy siker volt a Toldi és 
2017-ben a Háry János, amelyet városunkban 
is kiállítottak a Mátyás mesék mellett. A tárlat 
apropója a szeptember 30-i magyar népmese 
napja volt. Emellett a mézzel kapcsolatban 
– a szeptember 29-i Bihari Mézes Naphoz 
kapcsolódóan – Móra Ferenc: A nyughatat-
lan méhecske című művéből is vállaltak egy 
jelenetet a tiszafüredi alkotók. A tárlatot Ko-
lozsvári-Donkó Rebeka rendezte be, mivel a 
varroda tagjai nem tudtak eljönni.
A kiállításmegnyitót Rácz Anikó mesemon-

dása színesítette, aki a Mátyás király lusta 
húga című történetet mesélte el. A tárlaton 
látványelemként helyet kapott Szoboszlai Jó-
zsef üvegkaptára, melyet egy korábbi kiállítá-
son már láthatott a közönség. A mesék világát 
megelevenítő Vackor Varroda bábfiguráit ok-
tóber 3-ig tekinthették meg az érdeklődők a 
Bihar Vármegye Képgalériában. Sz.M.

12 éve október első hetében zajlik a 
könyvtáros szakma egyik legjelentő-
sebb eseménye, az Országos Könyv-
tári Napok, amikor az egész ország-
ban a hét minden napján más-más 
programmal várják az érdeklődőket 
a könyvtárak. 
Az idei év eseménysorozata a családok, va-
lamint a kulturális örökség évéhez kapcsoló-
dott. A kínálat ebben az évben is gazdag volt: 
családbarát könyvtár, tudásátadás-tudásegye-
sítés, könyvtári kreatívok, olvasó-sokk, örök-
ség és emlékezet, könyves vasárnap – játék-
források. A Sinka István Városi Könyvtárban 
Roxie Blue: Üdv a fedélzeten c. könyvének 
bemutatójával kezdődött a hét, majd az Al-
föld folyóirat szerkesztőinek előadásában 
emlékeztünk meg az újholdasokról, az Újhold 
folyóirat elindítójáról, Lengyel Balázsról, a 
100 évvel ezelőtt született Széchenyi-díjas 
műkritikusról, íróról, aki feleségével, Nemes 
Nagy Ágnessel alapította meg az Újhold fo-
lyóiratot, melyhez a fiatal írónemzedék szá-
mos tagja csatlakozott: Mándy Iván, Pilinszky 
János, Rába György, Gyárfás Miklós, Örkény 
István. Legismertebb munkatársai voltak a 

szerkesztők mellett: Szabó Magda, Karinthy 
Ferenc, Hubay Miklós. Szintén 2018-ban len-
ne 100 éves Mándy Iván. A Nadányi Zoltán 
Olvasókör tagjai, a diákok és minden jelen-
lévő örömmel vette kézbe az Alföld folyóirat 
legutóbbi számait, melyekből mindenki ka-
pott ajándékba egy-egy példányt. A folyóirat 
főszerkesztője és szerkesztője, dr. Szirák Pé-
ter és dr. Fodor Péter bemutatta a megújuló 
orgánumot, ami időnként tematikus számokat 
közöl, kapcsolódik irodalmi megmozdulá-
sokhoz, teret ad interjúknak, publikációknak, 
vitáknak is, nyitott a kortárs szerzők sokszínű 
alkotásai felé is. Az Újhold-ankét a Nemzeti 
Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környe-
zetkultúra Kollégiuma támogatásával való-
sult meg.
A Bihari Barangolók Olvasókör foglalkozá-
sán az 1848/1849-es forradalom és szabad-
ságharc vértanúinak özvegyeiről emlékezett 
meg vetítéssel egybekötött előadás és beszél-
getés formájában.
Az Információs Központban az Otthonosan a 
NET-en! rendezvénysorozat keretében Bön-
gészővel a citera körül c. internetes játékon 
vettek részt a Csiga-Ház dolgozói és felnőtt 
lakói, akik a játék során az egyik népi hang-
szerrel, a citerával ismerkedtek. A rendez-

vény végén más húros hangszerek mellett 
felvételről megszólalt a citera is. 
Az alsó tagozatos gyerekekhez Bosnyák 
Viktória író-műfordító látogatott el, aki vi-
dámságával, közvetlenségével, ötletességével 
rabul ejtette a gyerekeket, akiktől záporoztak 
a kérdések az íróhoz, s akik a rendezvény vé-
gét nehezen vették tudomásul, szerettek volna 
még több időt eltölteni az íróval.
A könyves vasárnapon az Otthonosan a NET-
en! rendezvénysorozat újabb programján Vir-
tuális sétára vártuk az érdeklődőket.
 Lackó Györgyné

„Magyar népmesét kell a gyermekek kezébe 
adni, mert az a magyar nép lelkét, örömét, bá-
natát, mindennapjait tárja a gyermekek elé.” 

Ezzel a gondolattal kezdődött a Sinka István 
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a nép-
mese napját ünneplő mesemondó verseny. Idén 
a helyi általános iskolák diákjain és óvodásain 
kívül a bakonszegi Zöldliget Óvodából és a 
szentpéterszegi Mesevilág Óvodából is érkez-
tek mesemondók.
A versenyt négy korcsoportban hirdettük meg: 
óvodások, első-második, harmadik-negyedik 
osztályosok, valamint felső tagozatosok részé-

re. A négy korosztályban 44 mesemondó mond-
ta el a közönségnek a Mátyás királyról szóló 
népmesét. 
A zsűri tagjai – Rácz Anikó, a Bodorka Népme-
sepont vezetője, Pappné Kiss Katalin, a Bihari 
Gyerekesély Iroda munkatársa, Solymosi Ru-
dolfné nyugalmazott könyvtáros, népművelő, 
Korompainé Mocsnik Marianna múzeumpe-
dagógus és Lackó Györgyné könyvtárvezető 
-  rendhagyó módon, új értékelési szempontok 
figyelembevételével arany-, ezüst- és bronz-
szalagos oklevéllel, könyvvel, apró ajándékkal 
jutalmazták meg a mesemondókat. Közülük 
kilencen képviselik iskolájukat október 7-én a 
Könyves Vasárnapon Debrecenben, a Méliusz 
Könyvtárban.
Szeretettel gratulálunk minden mesemondónak 

és felkészítőnek a nagyon szép eredményhez.
Az érdeklődők a mesemondók minősítését 
megtalálják a könyvtár honlapján: https://
sinkakonyvtar.wordpress.com.
Vezendiné Borbély Margit gyermekkönyvtáros

Mátyás mesék és más történetek

Közös tudás – közös hozzáférés Berettyóújfaluban

Mesék Mátyás királyról
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Roxie Blue szerzőt a könyvbemutatón 
Muraköziné Kiss Ildikó és B. Kiss Andrea 
kérdezte
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Hagyományteremtő szándékkal ren-
dezték meg szeptember 15-én a Tájak-
Házak-Ízek Fesztivált. 
Az egész napos eseménynek a Morotva liget 
adott otthont, ahol a szervezők minden korosz-
tály számára biztosítottak programot a kikap-
csolódásra és szórakozásra. Többek között fő-
zőverseny, gyerekműsor, óriáspalacsinta-sütés, 
valamint zenei produkciók várták az érdeklődő-
ket. – Első alkalommal szerveztük meg a Tájak-
Házak-Ízek Fesztivált – ismertette a részleteket 
Lisztes Éva. – Terveinkben az szerepel, hogy 
2018-tól évente, ősszel a Morotva ligetben sze-
retnénk folyamatosan megtartani ezt a rendez-
vényt. Tájak azért, mert nem csak Magyaror-
szág, hanem a határ túloldala is megmutatkozik. 
Házak az épített örökséghez kapcsolódóan. Az 
ízeket illetően pedig főzőversenyt szerveztünk, 
ami első alkalommal nagyon jól sikerült, össze-
sen 35 csapat nevezett határon belülről és azon 
túlról is – mondta a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház vezetője.
A főzőversenyre nevezett csapatok között akad-
tak olyanok, akik több ételt is készítettek, így 
a döntésnél nem volt könnyű dolga a négytagú 
zsűrinek. Opóczky Istvánt, a zsűri elnökét arról 
kérdeztük, milyen szempontok alapján értékel-
ték az elkészült ételeket. – Az első szempont a 
megjelenés (csapatok és sátrak kinézete, fel van-
nak-e öltözve elegáns, egyforma ruhába, van-e 

díszasztal a sátraknál). Második az étel neve, 
kinézete, tálalása, állaga, illetve hogy valóban 
az az étel készült-e, amire a vendég gondolt, mi-
vel az ember először mindig a szemével eszik. 
Ezt követte az íz – mondta el az életműdíjas 
mesterszakács. A főzőverseny eredményhirde-
tésén mind a 35 résztvevő csapat dísztányért és 
emléklapot kapott, a zsűri különdíjakat is osz-
tott ki, az első három helyezett értékes ajándé-
kokban részesült. A harmadik helyen Gáborján 
község önkormányzata, a másodikon Mezősas 
község önkormányzata végzett, az elsőnek járó 
díjat a háromtagú mezőpeterdi csapat vihette 
haza. A nyertes társaság tagjai évek óta főznek 
együtt, több versenyt is megjártak már közösen.
A délelőtt folyamán néptáncosok lepték el a 
színpadot. A 2009-ben alakult és 2013 óta be-
jegyzett egyesületként működő Bajnóca Nép-
tánc Egyesület mindegyik – Kökörcsin, Boróka, 
Cserbóka és Bihar – csoportja fellépett a feszti-
válon. Őket a több magas rangú kitüntetésben 
részesült Holló együttes követte. A szekszárdi 
zenekar harminc év alatt tizenkét gyerekeknek 
és felnőtteknek szóló albumot jelentetett meg. 
A Morotva ligetbe Vásárfia című gyermekmű-
sorukkal érkeztek. A jó ebédhez örökzöld slá-
gerek és nóták szóltak Karcagi Nagy Zoltán és 
testvére, Andy előadásában.
A folytatásban a Fiatal ÉnekeseK 
(Kiss Alexandra, Ujvári Orsolya) 
és Gyányi István műsora követke-
zett, akik közel két éve énekelnek 
együtt. A fesztiválra retro és mai 
pop slágerekből álló repertoárju-
kat hozták el, amelyben néhány 
swing dal is felcsendült. A Kö-
römvirág együttes négy éve léte-
zik. Fontos törekvésüknek tartják, 
hogy a zene által ők is hozzáte-
gyenek egy jelentős szeletet a 
hagyományok ápolásához, őrzé-
séhez. A Hollóének Hungarica 

középkori zenékkel érkezett a fesztiválra. Az 
együttes az eredeti középkori dallamok mellett 
modern átdolgozásokat is előad nép- és világ-
zenei stílusban. Fellépéseiken fúvós, húros, 
valamint ütős hangszereiken muzsikálnak. A 
tiszapéterfalvi Kokas Banda 2006 szeptemberé-
ben alakult népzenei örökségünk és népdalkin-
csünk megőrzése, népszerűsítése, továbbadása 
céljából.
A nap során kísérőprogramként Kádár Ferkó fo-
tószínháza, népi játszótér, kézműves vásár, óri-
ás virágoskert, a helyi szakképző intézmények, 
a Bodorka NépmesePont játszóháza, illetve óri-
áspalacsinta-sütés várta az érdeklődőket. A pa-
lacsinták – amiket különleges módon fordítot-
tak meg – két méter átmérőjű sütőn készültek. 5 
kg liszt, 40 db tojás, 1 kg cukor, 5 liter tej és az 
5 liter ásványvízből készült édességből hetven 
személy ehetett. A töltelékhez 1 kg kakaóra és 5 
üveg lekvárra volt szükség.
Az esti produkciók sorát Molnár György és 
koncertzenekara nyitotta. Sztárvendégük a 
Tájak-Házak-Ízek Fesztiválon Nádas György 
színész volt. Sasvári Sándor énekes, színmű-
vész egy különleges lovas műsorral érkezett.        
A napot Pély Barna, a United együttes énekes-
gitárosának szólókoncertje zárta. Sz.M.

Gali Tibor zenei előadásával 
vette kezdetét Nánássy Barna-
bás, a Sárrét festőjének képe-
iből álló kiállítás szeptember 
18-án. Az egykor Berettyóúj-
faluban tanító, jelenleg Kabán 
élő rajz- és művésztanár alko-
tásai tekinthetőek meg a Mozi 
Galériában.
A tárlatot megnyitó Gali Tibor el-
mondta, barátságuk Nánássy Bar-
nabással 1969-ben a gimnázium-
ban kezdődött. A kabai Old Boys 
együttes vezetője szerint a tájkép, 
csendélet és elvont absztraktizálás 
van jelen a kiállított festményeken. 
A művésztanár Nánássy Barnabás 
gyermekkora óta fest, korábban 
külföldön is alkotott. Berettyóúj-
falui tárlatára harminc képét hozta 
magával. – Elég sokféle technika 
és téma jelen van ezen a kiál-
lításon, negyven év terméséből 
válogattam. Főleg tájképek, de 
vannak régi, nonfiguratív alko-
tások és egy pár virágcsendélet 
is. A tájképek nagyobb részén 
a Sárrét, Hortobágy, Tisza, 
Alpok, illetve a Kárpátok sze-

repel. Festményeim egy részén 
a nyugalom, korábbi, ifjabb kori 
műveimen inkább a lázadás van 
jelen, de azóta színben és for-
mában is kezdek megnyugodni. 
Általános és középiskolában is 
festettem már, Németországban 
is alkottam, majd a Nyíregyházi 
Főiskolára kerültem földrajz-rajz 
szakra. A tanítást 1984-ben Be-
rettyóújfaluban kezdtem. Bényi 
Árpád akkor alakította az úgyne-
vezett Bihari Stúdiót, ahova én is 
jártam, amíg elengedtek az isko-
lából – mondta el Nánássy Barna-
bás, akinek a ’80-as években volt 
már tárlata városunkban.
Nánássy Barnabás tájképekből, 
csendéletekből és nonfiguratív 
festményekből álló kiállítása ok-
tóber 15-ig látogatható a Mozi Ga-
lériában. Sz.M.

Berettyóújfaluban 2018. szeptember 15-én az Arany János Gimná-
ziumban 1958-ban végzett „a” és „b” osztályának diákjai 60 éves 
érettségi találkozójukat tartották. Megkoszorúzták az ALMA MA-
TER névadójának és két tanárának – az iskolában elhelyezett – dom-
borművét. Megtekintették a 10 évvel ezelőtt általuk ültettet – most 
már terebélyes – dísz kőrisfájukat. Fájdalommal emlékeztek elhunyt 
tanáraikra és osztálytársaikra. 
A csoportképen láthatók balról jobbra. Felső sor: Kapitány Ferenc, 
Szilárd Tibor, Borsós László, Nyitrai István, Ujhelyi Sándor, Bagosi 
Lajos, Vitális Gyula. Középső sor: T. Nagy Éva, Szepesváry Ildikó, 
Sándor Ildikó, Kovács Zsuzsa, Kasza Klára, Papp Lenke, Üveges 
Mária. Ülő sor: Szabó Piroska, Bedő Erzsébet, Hajdú Mária, Dúró 
Vilma.

Tájak-Házak-Ízek Fesztivál

Megnyílt Nánássy Barnabás kiállítása60 éves érettségi találkozó
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.
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Nyolc lovagrend bevonulásával vette 
kezdetét szeptember 29-én a Berety-
tyóújfalu és Vidéke Méhészek Egye-
sülete, valamint a Bihari Mézlovag-
rend szakmai találkozója, méz- és 
eszközvására. 
A Nadányi Zoltán Művelődési Házban meg-
tartott Bihari Mézes Napon ezúttal is a mézfo-
gyasztás fontosságára hívták fel a figyelmet.
A hetedik alkalommal megtartott rendezvény 
részleteit Daróczi Lajos ismertette. – Az ese-
mény célja folyamatosan bővül. Induláskor 
kitűztük, hogy a mézet és a méhészetet nép-
szerűsítsük. Vannak olyan gyerekek, akik 14 
éves korukig nem találkoznak a mézzel, tehát 
rengeteg teendő van ez ügyben. Úgy gondolom, 
ma már egy üde, kellemes, édes színfoltja a vá-

rosnak a szakmai találkozó, igyekszünk minden 
korosztály számára programokat nyújtani – tud-
tuk meg a Bihari Mézlovagrend főkrónikásától.
Köszöntőjében Dr. Vitányi István kiemelte, az 
esemény hozzájárult ahhoz, hogy Berettyóújfa-
lu felkerüljön az ország turisztikai térképére, hi-
szen nem csak határon innen, hanem azon túlról 
is érkeztek méhészek. Az országgyűlési képvi-
selő reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy a 
hagyomány tovább folytatódik és minél többen 
fognak részt venni a későbbi találkozókon.
Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnöke elmondta, egyre népszerűbbek 
a szakmai találkozók. Emellett a hazai mézfo-
gyasztásról is szólt. – Magyarország méhészeti 
nagyhatalom, de nem a mézfogyasztás, hanem 
a méztermelés terén. Mi termeljük az Európai 
Unióban megtermelt méz 10%-át. Négyzetki-
lométerenként nálunk van a legtöbb (12) méh-
család, viszont csak fele mézet esszük, mint az 
uniós átlag, pedig a Kárpát-medencében termett 
méz csodálatos minőségű. 
2018 mézkirálynőjének a tápiószecsői Lesti 
Kittit választották, akinek egy éven keresztül 
legfontosabb feladata a mézfogyasztás népsze-
rűsítése. Bemutatkozása mellett programjáról is 
beszélt a szakmai találkozón.
Az embert mindig büszkeséggel tölti el, ha egy 
ilyen rendezvényen vehet részt – ezekkel a sza-
vakkal nyitotta meg a VII. Bihari Mézes Napot 
Muraközi István. Berettyóújfalu polgármeste-
re hozzátette: az eseménynek a nagyközönség 
számára mutató példája és szakmai jelentősége 
is van, hiszen nagyon sok családnak abból van 

bevétele, hogy méhekkel foglalkoznak, mézet 
állítanak elő.
A lovagrendek városban tett felvonulása után 
Majláth József református lelkipásztor kért ál-
dást a mézre és a méhészekre. Az idei alkalomra 
a helyi mellett Gyuláról, Bajáról, Székesfehér-
várról, Balassagyarmatról, Söjtörről, határon 
túlról Csíkszeredáról és Székelyudvarhelyről 
érkeztek mézlovagrendek.
Az eseményen lehetőség nyílt mézkóstolásra, 
valamint a mézek minősítésére is sor került. 
Négy kategóriában, 31 féle mézre lehetett sza-
vazni. Nyeste János az akác és málnás mézével 
a fajta kategóriában is az első helyen végzett. 
Vegyes kategóriában Aranyos Attila erdei ve-
gyes méze lett a legjobb, a különleges mézért 
járó díjat citromos-tormás mézéért Sáfián János 
vehette át. A rendezvényt kulturális műsorok is 
színesítették.
A nap folyamán méz- és eszközvásárlásra is volt 
lehetőség. A művelődési ház Erdélyi Gábor ter-
mében szakmai előadások várták az érdeklődő-
ket. Sz.M.

A 2018. szeptember 14-15-én meg-
rendezésre kerülő V. Kezdő Fel-
nőtt Néptáncosok Országos Talál-
kozóján Berettyóújfalut a Rengő 
Néptáncegyesület képviselte.
Az egész országból, illetve határon túlról is 
érkeztek csoportok Debrecenbe, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színház színpadára, hogy meg-
mutassák tánctudásukat.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóját Hercz 
Vilmos, a Debreceni Népi Együttes művé-
szeti vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere 
kezdte meg kedveskedő, figyelmes szavaival.
A két nap alatt összesen 27 fellépő együttest, 
több mint 600 táncost láthatott a közönség, 
illetve ki is próbálhatták 
magukat, hiszen táncház 
(hajdúsági, szilágysági, 
kalotaszegi és mezősé-
gi) is volt az ide láto-
gatók részére, valamint 
kézművesek, népi ipar-
művészek termékeiben 
is gyönyörködhettek, 
amit meg is vásárolhat-
tak, sőt, az éjszakába 
nyúló bálon is táncol-
hattak. A talpalávalót 
a Szeredás Népzenei 
Együttes szolgáltatta.
A második nap főként 

műhelymunkával, új táncok megismerésével, 
illetve viselet bemutatóval telt. A két napig 
tartó program este a Debreceni Népi Együttes 
– akik egyben a házigazda szerepét is betöl-
tötték – évadnyitó táncházával zárult, ahol a 
Bürkös Zenekar muzsikált.
Sok szeretettel fogadták a Rengő csapatát, 
sőt, a konferanszié „Berettyóújfalu büszkesé-
geinek” nevezte Őket, hiszen nagyon tetsze-
tős koreográfiát láthattak néptáncosainktól, 
amivel nagy sikert arattak. 
Nagyon megható volt látni ennyi hagyo-
mányőrző, a különböző tájegységeket fel-
vonultató, meseszép ruhákban pompázó tán-
cost.  

Kucskár Éva

Majd félezer diák vonult végig Berety-
tyóújfalu utcáin, a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola szüreti 
felvonulásán szeptember 27-én.
Az ifjúsági rendezvényt egy kisbíró lo vas-
kocsin dobolta ki. A Szent István térről a Piac 
térre érkező diákok, valamint az intézmény 
néptáncosai és citerásai bemutatókkal örven-
deztették meg nézőiket, akik nagy örömmel 
fogadták a menetet. A talpalávalót a Baka-
tor együttes húzta. Az intézmény igazgatója, 
László Vilmos Csongor lapunknak elmondta: 
a rendezvény célja az iskola népszerűsítése, 
a közösségformálás és a népi hagyományok 
megismertetése minél szélesebb körben. Az 
iskola udvarára visszatérve a tanulókat a szüle-
ikkel közös főzés, ugrálóvár, kézműveskedés, 
szőlőpréselés, mustkészítés, csillámtetoválás 
és népi játékok várták. KHSz

A mézfogyasztás fontosságát népszerűsítették

A Rengő Néptáncegyesület képviselte a várostSzüreti felvonulás a 
város utcáin

2018 mézkirálynőjének a tápiószecsői Lesti 
Kittit választották, akinek egy éven keresztül 
legfontosabb feladata a mézfogyasztás nép-
szerűsítése.

Fotó: KHSz

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1554
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1554
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1551
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Őszi szünidei gyermekétkeztetés: Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzata az őszi szünet 
munkanapjain, 2018. október 29-31-ig, hétfőtől 
szerdáig biztosítja – szülői igénybejelentés alap-
ján – a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére az ingyenes szüni-
dei étkezést. A Képviselő-testület korábbi dön-
tése alapján előző két kategóriába nem tartozó 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mekek is igénybe vehetik a lehetőséget, szintén 
szülői nyilatkozat alapján. A lehetőségről min-
den érintett szülő levélben tájékoztatást kapott.
NÉBIH minősítések: A Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal 2018 augusztusában és 
szeptemberében három, általunk üzemeltetett 
konyhán végzett minősítést. Örömmel számolok 
be róla, hogy az óvodások és a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola tanulói részére ételeket készítő 2. sz. 
főzőkonyhánk (Puskin u. 106.) ezen eljáráson 
89%-os minősítést kapott, az Arany János Kol-
légium és a Bessenyei György Szakgimnázium 
tanulóit ellátó 1. sz. ebédlőnk (Honvéd u. 10.) 
94%-os, míg a Hunyadi Mátyás Tagiskola gyer-
mekeit étkeztető 4. sz. ebédlőnk (Puskin u. 44.) 
95%-os minősítést kapott. 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Me-
gyei Egyesülete kiállítást rendez Berettyó-
újfalu Város Önkormányzata támogatásával.

Helye: Csiga-Ház
Szociális Szolgáltató Intézmény

Berettyóújfalu, Puskin utca 10.

Megnyitó: 2018. 11. 22., 10 óra

Megtekinthető: 2018. 12. 5-ig

Várjuk bármilyen fogyatékkal élők jelent-
kezését, elsősorban Berettyóújfaluból és 
a környező településekből, akik szívesen 
megmutatnák munkáikat, alkotásaikat má-
soknak is.
Jelentkezni lehet a Csiga-Ház Szociális 
Szolgáltató Intézménynél vagy az egyesület 
munkatársánál, Fejes Antalnénál a 06/20-
621-73-83 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2018. 11. 10.

Már több mint 30 éve emlékeznek és ünnep-
lik meg a zene világnapját a berettyóújfalui 
zeneiskolában. Ezt a hagyományt követte 
ebben az évben is a József Attila Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Intézménye is. 
A zeneiskola növendékei mellett tanáraik is 
felléptek a koncerten.

Hírek a KÖSZI-ből Fogyatékkal élők
munkái és alkotásai

Zenével ünnepeltek 
a zene világnapján 

90 éves a berettyóújfalui kórház 
90 éve, 1928. október 28-án kezdte meg működését  Berettyóújfalu-
ban Csonka Bihar vármegye Gr. Tisza István Közkórháza 106 ágy-
gyal. Épületeit az a Csanak József tervezte, aki az egy évvel koráb-
ban átadott leventeházat is. A korabeli helyi sajtó az új egészségügyi 
intézményt így jellemezte: „jelenleg Magyarországnak legmoder-
nebb közkórháza”. 

Képünkön: A kórház első sebész főorvosa, dr. Fényes Pál operál. 
További képek: http://berettyoujfalu.topoteka.hu/

Egy kép – egy történet

A Makk Kálmán Mozi műsora (október)
nap film címe dimenzió kezdés korhatár

8,9,10 Utoya, július 22. 2D 16 óra

 Napszállta 2D 18 óra

11,12,13,14 Izlandi amazon 2D 16 óra

11–17 Apróláb 3D 18 óra

15,16,17 Kékről álmodom 2D 16 óra

18,19,20,21 Határeset  2D 16 óra

 Venom 3D 18 óra

22,23,24 Eldorádó 2D 16 óra

 Horror park 2D 18 óra

25,26,27,28 A bűnös 2D 16 óra

 22 mérföld 2D 18 óra

29,30,31 Szoba gyerekkel kiadó 2D 16 óra

 Az a hülye szív 2D 18 óra

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1552
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Megrendelés és további információ: 
UPC Shop Berettyóújfalu  
Dózsa György utca 8-10. D (Körépület)
tel.: +36 20 595 1233
Nyitvatartás: kedd, szerda: 09.00–13.00;
csütörtök: 09.00–17.00; péntek: 09.00–16.00;
szombat: 08.00–12.00
www.upc.hu/fejlesztunk
tel.: 1221

Az ajánlat 2018. szeptember 11-től visszavonásig érvényes, új előfizetés esetén, 12 havi 
elkötelezettség mellett. Az Internet 500 internetcsomag garantált le- és feltöltési 
sebessége 100/5,5 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 600 Ft kedvezményt jelent az inter-
netszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. A csatornaszámok változtatásának 
jogát fenntartjuk. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek és az ePack-kedvezmény 
igénybevételi feltételei elérhetőek a www.upc.hu/epack oldalon vagy a UPC Shopban 
és a 1221-es telefonszámon.

Happy Home
Extra

4799
Ft/HÓ

A csomag tartalma:  
•  500 Mbit/s-os internet, 

szupergyors Connect Box wifimodemmel
•  95 digitális csatorna (26 HD-csatornával)
•  korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli 

telefonbeszélgetéssel
•  ePackkel, 12 havi elkötelezettséggel

legyen A te
ottHonod iS  
HAPPy HOMe!
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Születés
2018. augusztus
7. Simon Zsófia (Simon Csaba László – Dani Enikő) 

Házasságkötés
2018. augusztus
22. Méhes Róbert – Sipos Judit
25. Szatmári Szabolcs – Szoboszlai Fanni
2018. szeptember
15. Koronczi Zoltán – Balázs Ilona
15. Cano Zachariah Ezekiel Wesley – Hodosán Gabriella
22. Pap Tamás – Bartha Kitti
26. Balázs Gábor – Kovács Magdolna
29. Fejszés Dániel Lajos – Tornyi Blanka Violetta
2018. október 

6.  Galambos Sándor – Kovács Mónika

Elhunytak
2018. augusztus
13. Kapusi Sándorné (Kovács Éva Zsuzsánna) (1945.)

19. Drimba Mária (1940.)

18. Pintér Jánosné (Polonkai Erzsébet) (1939.)

18. Ecsedi Sándorné (Molnár Zsuzsánna) (1943.)

25. Györfi Bálintné (Hasznosi Mária Zsuzsánna (1937.)

25. Jámbor Sándor Mihály (1967.)

28. Tikász Ildikó (Pénzes Ildikó) (1970.)

28. Szalma Sándor (1958.)

28. Molnár Zsigmond (1956.)

28. Papp Gábor (1929.)
2018. szeptember
3. Mező Károly (1964.)

4. Elek Mihályné (Szívos Margit) (1924.)

8. Zákány Sándorné (Oláh Jolán) (1925.)

14. Karancsi Sándorné (Beregi Irma) (1928.)

25. Kása Géza (1950.)

27. Dorogi András Istvánné (Tóth Terézia) (1946.)

27. Dancs Erika Róza (1966.)

28. Duró Elek (1944.)

29. Gosztonyi Istvánné (Csontos Erzsébet) (1927.)

29. Veres Andrásné (Nagy Zsuzsánna) (1944.)
2018. október
1. Viger Lajosné (Kocsis Juliánna) (1931.)

3. Regényi Istvánné (Aranyi Piroska) (1937.)

Anyakönyvi hírek
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

Október 19.  17 óra Idősek Világnapja 
– Korda György és Balázs Klári műsora. 
Helyszín: Kabos Endre Városi Sportcsarnok

Október 20. 18 óra Évadnyitó táncház a 
Bajnóca Néptánc Egyesülettel

November 7. 19 óra Színházi esték I. 
(bérletsorozat): Mezítláb a parkban vígjáték 
– a Körúti Színház előadása. Jegyek, bérletek 
vásárolhatók a művelődési házban.

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
október 8. 17 óra „Szülőföldünk, Bihar-
ország” – a Bihari Népművészeti Egyesü-
let gyűjteményes kiállításának megnyitója. 
Megnyitja: Dr. V. Szathmári Ibolya etnográ-
fus. Megtekinthető november 7-ig.

Mozi Galéria
Nánássy Barnabás, egykor Berettyóújfaluban 
is tanító pedagógus festményeiből álló Sárrét 
című tárlat október 15-éig látható.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Október 11. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület klub-
foglalkozása
Október 16. 16.30 ÉDES Egyesület egyesületi 
napja
November 8. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület gyű-
lése
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó 
próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport pró-
bája, 16 órától a Papírfonó kör kézműves fog-
lalkozása.
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglal-
kozás.
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző 
torna az Erdélyi Gábor teremben.

Vendégségben Nyúl Péternél című 3 na-
pos programunkra várjuk a családokat. Meg-
elevenednek a szereplők, lesz pontszerző 
kincsvadászat, elemlámpás feladat, mese aka-
dályverseny, kukoricafosztás a gyerekeknek. 
A felnőtteket termelői piaccal és előadásokkal 
várjuk. Időpont: 2018. október 26-28. (péntek-
vasárnap). Helyszín: Bihari Múzeum
A programsorozatról bővebb információt a 
szervezőtől, Korompainé Mocsnik Mariannától 
lehet kérni a múzeum elérhetőségein keresztül.
III. Kabos Endre-emléknap
Időpont: 2018. november 5. (hétfő).Helyszín: 
Kabos Endre Városi Sportcsarnok és a Bihari 
Múzeum. Program: délelőtt kardvívás-bemu-
tató gyerekeknek a Békessy Béla Vívó Klub 
(Debrecen) sportolói részvételével. Délután 
emléktábla koszorúzása a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnoknál, a Hajdú-Bihar megye olimpi-
konjai című sporttörténeti tablókiállítás meg-
nyitója a Bihari Múzeum (4100 Berettyóújfalu, 
Kálvin tér 1.) időszaki kiállítótermében. A kiál-
lítást megnyitja: Dr. Fésüs László, a Hajdú-Bi-
har Megyei Sporttörténész Egylet alapító tagja, 
a kiállítás kurátora.

Október 13-án (szombat) 8-12 óráig papír-
gyűjtés a Diószegi Kis István Református Ál-
talános Iskolában.
Október 14-én (vasárnap) 10 órakor kezdő-
dő hálaadó Istentiszteleten emlékezünk meg 
templomunk megépítésének 210. évfordulójá-
ról a Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola szolgálatával (1805–1808). Igét hirdet: 
Derencsényi István püspökhelyettes.
Október 17-én (szerda) 10 órától Hálaadó Nap 
a Szivárvány Református Óvodában.
Október 17-én (szerda) 17 órakor Istentisz-
telet a templomban, melyen a II. világháború 
berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond 
lelkészre emlékezünk. 
Október 19-én (péntek) a Szegedi Látvány-
színház előadásokkal szolgál a Szivárvány 
Református Óvodában, a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskolában és a Berettyó-
újfalui Református Egyházközségben. Az elő-
adások címe: Aprócska csoda, Patak városának 
ékköve (Lorántffy Zsuzsánna).
Október 23-án (kedd) 10 órakor ünnepi Isten-
tisztelet a templomban. Ezt követően 11 órától 
városi megemlékezés és koszorúzás.
Október 31-én (szerda), a Reformáció Ünne-
pén 17 órakor ünnepi Istentisztelet a templom-
ban a Szivárvány Református Óvoda kórusának 
szolgálatával. Megtekinthető Magyar László 
István tanár-presbiter Biblia-kiállítása.
November 1-én (csütörtök) elhunyt szerette-
inkre emlékező Istentiszteletek a temetőkben. 
Téglaparti temető: 11 óra, Ökumenikus Isten-
tisztelet. Csendes temető: 14 óra, Ökumenikus 
Istentisztelet.

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség októberi hírei

A Berettyó Televízió műsorai: 
www.berettyotv.hu

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a város

lakosságát az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett 
ünnepi eseményekre október 23-án, 
valamint a forradalom és szabadság-

harc áldozatainak emléknapján tartan-
dó megemlékezésre november 4-én.

Október 23.
10 óra Ünnepi istentisztelet a berettyó-
újfalui református templomban
11 óra Megemlékezés az ’56-os emlékmű-
nél. „Az első lövés…” című ünnepi műsort 
előadja Szűcs Réka és Zádori Szilárd. 
Ünnepi beszédet mond: Muraközi 
István polgármester. Közreműködik 
az Ifjúsági Fúvószenekar, 
vezényel: Hegedűs Imre.
November 4.
16.30 Fáklyás felvonulás az 
’56-os emlékműtől, megemlé-
kezés a Makk Kálmán Moziban
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!
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