Új eszközök a
gyógyításban

Diákolimpián bizonyíthattak az úszók

Ultrahang és CTG készülékekkel, terheléses EKG-val,
defibrillátorral, vérvételi
centrifugával, illetve egyéb
hasznos eszközökkel gazdagodott a Gróf Tisza István Kórház járóbeteg szakellátó részlege.
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Képviselő-testületi
ülés november végén
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Gálaműsorral ünnepelt a Bihar Néptáncegyüttes 5

Új képviselő eskütétele, rendeletalkotás és módosítás, két új bizottsági elnök
megválasztása, előterjesztés az önkormányzat harmadik negyedévi gazdálkodásáról. Üléseztek a képviselők november végén.

Könyvbemutató és
fotókiállítás
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Csillagfényes karácsony 10

Nagyszabású gálaműsorral, zsúfolásig megtelt nézőtérrel és az őket
megillető vastapssal ünnepelték a Bihar Néptáncegyüttes 45 éves
fennállását november 23-án a művelődési ház színháztermében.

Örömökben gazdag, békés ünnepeket kíván a Berettyó Kulturális Központ!
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Az utolsó döntést is meghozták a Bv. kórház ügyében
Elfogadták a november 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Bv.
Egészségügyi Központ telekalakításának és a szabályozási terv módosításának ügyében előterjesztett határozati javaslatokat.

Az utolsó, az állami tulajdonba adásról szóló
szerződéskötés előtti döntést is meghozták a
jelenlévők hét igen és egy tartózkodás mellett
(egy képviselő nem vett részt a szavazásban),
mely így már a tavaly májusi területátadási
döntés óta nyolcadik alkalommal volt a képviselők előtt. Az elmúlt másfél évben – emlékeztetett Muraközi István polgármester – lakossági
fórumok, partnerségi egyeztetés, helyi népszavazás és kormányrendelet is született a beruházás kapcsán. A polgármester azt mondta, mára
megnyugodtak a kedélyek a Bv. kórházzal kapcsolatban, jól mutatja ezt, hogy az első időszak
felfokozott, politikai okokból gerjesztett hangulatával szemben a szeptemberben megtartott
lakossági fórumon 12-en voltak és sem szóban,
sem írásban vélemény, módosító javaslat nem
érkezett. Hozzátette, az elmúlt hónapokban már
nyugodtabban folyhattak a tárgyalások, ülések
a témában. Muraközi István elmondta, jelenleg
a kiviteli tervek készülnek és várhatóan jövő tavasszal indulhat a nettó 6 milliárd forintos épí-

tési munka. Krisztik János főépítész ismertette:
az ügyben a partnerségi egyeztetés lezárult és
az állami főépítész november 7-i záró szakmai
véleményében jóváhagyta a településszerkezeti
és szabályozási terv módosítását.

Nyugdíjba vonul a házi gyermekorvos
Az ülésen döntöttek Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr. Mitrán Ildikó Mónika házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződésének december 31-i napjával történő
közös megegyezéssel való megszüntetéséről is.
A gyermekorvos októberben jelentette be, hogy
2019. január 1-én nyugdíjba vonul. Az általa
eddig ellátott praxis ezután betöltetlenné válik,
a működtetésének kötelezettsége ezért a város
önkormányzatához kerül. Dr. Nagy Bertalan
Józsefné praxisára eddig nem volt jelentkező,
ezért a jelenleg praktizáló két gyermekorvos,
Dr. Hodosi Julianna és Dr. Kin Ágnes fogja helyettesíteni. Az erről szóló megállapodást 2019.
december 31-ig kötötték meg. A háziorvosi
praxist a szerződés értelmében a gyermekorvos
hat hónap alatt még értékesítheti, ezután a 12
hónapot meghaladóan tartósan betöltetlen körzet finanszírozása hatvan százalékos mértékűre
csökken. Dr. Nagy Bertalan Józsefné továbbá
kérte az iskola és ifjúság egészségügyi feladatok elvégzésére vonatkozó szerződésének megszüntetését is. A testületi ülésen a polgármester

Közmeghallgatás a képviselőtestületi ülésen
A Járási Hivatal Fráter László-terme
volt az idei önkormányzati közmeghallgatás helyszíne. Harmadik éve
hagyományosan a várost érintő állami, uniós és saját erős fejlesztésekről
szóló polgármesteri beszámolót követően van lehetősége a lakosoknak felszólalni a városvezetés és a képviselőtestület előtt.
A közmeghallgatáson heten szólaltak fel. A leghosszabb ideig a Magdus László által felvetett
témáról, a kóbor, de nem gazdátlan ebekről volt
szó. Az Ölyvös utcán tapasztalata szerint nagy
testű kutyák vannak szabadon. Ebben az ügyben kérte az önkormányzat, illetve az ebrendész
hatásos közbenjárását. Azt mondta, nehezen találta meg, ki végzi ezt a munkát a városban. A
helyszínen a Kádár Vitéz Városvédő Egyesület
vezetője is tájékoztatta, de a város honlapján és
az évente megjelenő városi naptárban is megtalálható az elérhetőség – hangzott el a közmeghallgatáson – azzal együtt, hogy még láthatóbb
és elérhetőbb módon helyezik el a weboldalon.
A felszólaló megköszönte az Ölyvös utcán kérésére elvégzett útfelújítást, de a vízelvezető
árkok hiánya miatt ez hamar tönkremehet, ezért
az árkok megépítését is kérte.
Vas László írásba és pontokba szedett gondolatai között szólt arról, a polgármester szólítsa
fel a Berettyó Televízió vezetését, hogy minden
képviselő-testületi és szakbizottsági ülést, vagy
lakossági fórumot – legyen az bármilyen hos�-

szúságú – teljes egészében rögzítsen és adjon le
műsorában. Egy másik észrevételében jelezte,
szerinte – a takarékosság jegyében – a városi
ünnepségeken, megemlékezéseken nincs szükség moderátorra vagy levezetőre, aki felolvassa
a leírt szövegeket. Ezt megtehetné a polgármester is. Felszólalása végén a magát egy városvédő csapat tagjaként bemutató hozzászóló úgy
fogalmazott: a függetlenség megadja számára
a szabad gondolkodás és a beszéd felemelő érzését. Személyeskedő és a közmeghallgatáshoz
nem illő stílus és fogalmazás, a tisztelet meg
nem adása jellemezte a felszólalást – jegyezte meg Muraközi István. Ezért és annak okán,
hogy nem polgármesteri hatáskörbe tartoznak
a felvetett ügyek, illetve konkrét kérdés sem
hangzott el, válasz sem érkezett.
Bagdi László a József Attila lakótelep játszótér és park felújításával kapcsolatban mondta el
észrevételeit. A növények telepítése meglátása
szerint nem volt megfelelő, kevés vizet kaptak.
Az ivókút mellé egy vízvételi lehetőséget kért.
A Csendes temetőben a szomszédos telekről átjáró állatok több sírhelyet is megrongáltak. Ez
ügyben kérte Körtvélyesi Éva az önkormányzat
segítségét. Kovács Zoltán a Földesi utcai kerékpárút bekapcsolását kérte a város kerékpárút
hálózatába, ugyanis a főúton kiépített átkelő
hiányában balesetveszélyes átjutni. A kórház
eszközbeszerzésével kapcsolatban is hangzott
el kérdés, de mivel öt éve állami fenntartású és
tulajdonú az intézmény ebben – mint a polgármester megjegyezte – nem kompetens az önkormányzat és ez a fórum sem.
K.Zs.

elmondta: sok más településhez hasonlóan komoly feladat előtt áll az önkormányzat ebben
a témában. Mint mondta, több lépést is tettek
annak érdekében, hogy sikerüljön betölteni a
praxist, személyes megkeresések útján is, de
eddig eredmény nélkül. Lehetőségként önkormányzati lakás biztosítása is segíthet egy esetlegesen praxist vállalni kívánó fiatal orvosnak.
A város tett lépéseket a probléma megoldására
a szakorvosok felkutatásával, viszont nehezítő
körülmény, hogy a feladattal járó felelősséget
kevesen vállalják, vagy a munka elvégzéséhez
szükséges szakvizsgával és szakmai gyakorlattal nem rendelkeznek. Korábban, 2013-ban
Dr. Éliás Mária nyugdíjba vonulását követően
sem a tulajdonosnak, sem az önkormányzatnak nem sikerült értékesíteni a praxist, illetve
új orvost találni a betöltetlen helyre. Akkor a
városban meglévő másik három praxis között
osztották fel a területet. Ez azonban ebben az
esetben – mint ahogy az ülésen is elhangzott –
a jelenlegi fokozatosan csökkenő (degresszív)
finanszírozás miatt lehetetlenítené el a nagy
létszámú praxisok működtetését.
Kiegészült a Helyi Választási Bizottság. A
most elfogadott határozat szerint dr. Porkoláb
Lajosné és Dr. Gömöri György mellett az új
tag Dr. Ökrös Zoltán nyugalmazott címzetes
K.Zs.
főjegyző lesz.

Döntés született a téli
rezsicsökkentésről!
A Kormány 2018. november 27-én döntött
arról, hogy Berettyóújfalu 10.656.000 Ft
összegben részesül azoknak a háztartásoknak járó 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentési támogatás biztosítására, amelyek nem
rendelkeznek földgázszolgáltatói, illetve
távhőszolgáltatói szerződéssel.
Ezeknek az igényeknek a felmérése október 15-ig megtörtént, 888 igény érkezett,
melyre a fenti összeg biztosít fedezetet.
Most első lépésként azokkal a helyi vállalkozókkal köt szerződést az önkormányzat,
melyek vállalják a választott fűtőanyag
biztosítását az igénylők számára. Ezt követően minden igénylőt írásban értesít az
önkormányzat arról, hogy a tüzelőanyagra
való beváltást szolgáló „Igazolás” átvétele
a Polgármesteri Hivatalban mikor és hol
lehetséges.
Az átvett „Igazolás” az Önkormányzattal
szerződést kötött helyi vállalkozás(ok)nál
2019. december 15-ig lesz beváltható, kizárólag arra a fűtőanyagra, mely az igénylésben megjelölésre került.
Az értesítések kiküldésére és az igazolások
átvételére várhatóan 2019. január hónapban
kerül sor.
Polgármesteri Hivatal
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Képviselő-testületi ülés november végén
Új képviselő eskütétele, rendeletalkotás és módosítás, két új bizottsági
elnök megválasztása, előterjesztés az
önkormányzat harmadik negyedévi
gazdálkodásáról. Üléseztek a képviselők november végén.

bérbe adott lakások esetében a rendelet két évben maximálná a szerződést, mely legfeljebb
2 évvel meghosszabbítható, ha a bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a jogszabályokban
és a bérleti szerződésben előírt valamennyi
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,
Az MSZP-Együtt listájának harmadik hevalamint továbbra is megfelel a bérbeadás fellyéről Oláh Lajos jutott mandátumhoz a
A napirendi pontok előtt a Helyi Választási
tételeinek. Lényeges változás, hogy minden
testületben.
Bizottság elnöke ismertette, hogy az MSZPesetben pályázat útján kerülnének kiválasztásEgyütt listájának harmadik helyéről Oláh Lara a bérlők. Ezzel megszűnne a lakásigénylés gatlan tulajdoni lapján pedig a Körtvélyes
jos juthat mandátumhoz a testületben. Dr. Porrendszere, az arra jogosultak az üres lakásokra tanya elnevezés nem szerepel. Így nem névkoláb Lajosné átadta a megbízólevelet, melyet
vonatkozó pályázati kiírásokra nyújthatnak be változtatásról, hanem elnevezésről van szó
az eskütétel követett.
ajánlatot. A pályázati rendszert is a rendelet – hangzott el az előterjesztés kapcsán, illetve
A „Közös úton a jövőért” projekt részleteit
az is, hogy a Körtvélyes – mint Berettyóújfalu
szabályozza.
hallhatták a jelenlévők, ugyancsak a napirenAz előterjesztést valamennyi képviselő tá- egykori elődtelepülésének neve – a Körtvélyes
dek előtt. Az 50 millió forintos összköltségű, a
mogatta. A 2018-as költségvetési rendelet utca elnevezésében fennmarad. Pályázatot
Völgyköz városrészt érintő pályázat részeként
nyújt be az önkormányzat a Berettyóújfalui
hagyományőrző és közösségi programok, csa- módosítása is ott volt a napirendek között.
Civil Udvar meglévő épületegyüttesének fejEnnek
oka,
hogy
a
főösszeg
409
millió
forintládi-, egészség- és sportnapok, kompetencia
lesztésére és felújítására. Ahogy az ülésen is
tal
emelkedett,
az
államkincstáron
képzések valósulnak meg.
kb. 30 milliós össz- keresztül utalt pályázati támoga- elhangzott, a Civil udvar egy összetett beruA képviselők elfogadták azt a haköltséggel egy óriás
házás keretében újulna meg, ami három eltétározatot, mely szerint a Herpály- csúszda épülne, a ter- tások beérkezésével. A módosítás
rő pályázati forrást jelent. Ezek összesen 120
az
ezekhez
rendelt
kiadásokat
is
Team Kft. vagyonkezelésébe kerül vek szerint 2020-ra
millió forintot tesznek ki, ebből valósulna meg
tartalmazta.
a régi Titász pálya, a jelenleg paraz épület külső és belső felújítása, nyílászáró
Az
önkormányzat
harmadik
negyedévi
gazkolóként és KRESZ parkként működő terület.
Itt a cég saját erőből fejlesztené a szomszédos dálkodásáról szóló előterjesztés tárgyalásakor cserék, hőszigetelés, az elektromos- és fűtési
Bihar Termálligetet, kb. 30 milliós összkölt- elhangzott, a működési bevételek (76,82%) és rendszer korszerűsítése, valamint a térburkolat
séggel egy óriás csúszda épülne, a tervek sze- a kiadások (68,94%) is az időarányos tervezés- felújítása. Balázs József képviselő, az Ügynek megfelelően alakulnak. Az összes bevétel rendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztérint 2020-ra.
A gyermeklétszám miatt megnövekedett teen- (57,63%) és kiadás (33,70%) azonban jelentős si Bizottság elnöke írásban bejelentette, hogy
dők okán a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde dol- elmaradást mutat, melynek oka, a Civil udvar egy ös�- 2018. december 1-től kezdődően
gozói létszámának egy fővel történő emelését hogy mindkét oldalon beépítésre szetett beruházás ke- az elnöki tisztségéről lemond. A
újulna meg, határozati javaslatban új elnöknek
kérte az intézmény vezetője. Ehhez a testület kerültek a felhalmozási célú pályá- retében
ami három eltérő páhozzájárult. Elhangzott, az állami finanszíro- zatok bevételei és kiadásai. Ezek lyázati forrást jelent Nagy Istvánné képviselőt javasolta
a polgármester, melyet elfogadtak
zás is kedvezőbb, így lehetőség van az új óvó- azonban ténylegesen még nem
minden esetben teljesültek. A működési és a jelenlévők. A Pénzügyi Bizottság élére is új
női álláshelyre.
Az önkormányzati lakások bérletére vonatko- felhalmozási költségvetést emiatt csak külön- képviselőt jelölt a polgármester a korábbi elzó 2014-es rendeletet a lakások és helyiségek külön lehet és kell értékelni. Döntés született nök, Nagy Sándor képviselő halála miatt. Ezt
hasznosítása jelenlegi rendszerének tapasz- arról, hogy a tulajdonos kérelme alapján Be- a posztot a jövőben Szántai László tölti be.
talatai alapján célszerű valamelyest újrasza- rettyóújfalu külterület 0101. hrsz.-ú ingatlant Az ülés végén szó volt az esős időszak miatt
bályozni – mondta Dr. Körtvélyesi Viktor az Micskei majornak nevezik el. A Körtvélyes rossz állapotú útalapos, vagy emelt műszaki
erről szóló napirend kapcsán. A jegyző a leg- tanyaként ismert terület a Központi Címnyil- tartalommal felújított utcákról, melyek helyrefontosabb változásokat is ismertette. Mind a vántartásban megtalálható, de ott a névhez állítása – mint elhangzott – most még kisebb
szociális helyzet alapján, mind a piaci elven helyrajzi szám nincs rendelve, az érintett in- összegből valósulhatna meg.
K.Zs.

Igazgatási szünet

Hírek a KÖSZI-ből

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2018. (I. 25.) önkormányzati
határozatával a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében
2018. december 17. (hétfő) napjától - 2018. december 28. (péntek)
napjáig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Berettyóújfalui Polgármesteri
Hivatal csökkentett köztisztviselői létszámmal ügyeletet tart. Ügyfélfogadás kizárólag hétfőn délelőtt 8-11 óráig, illetve csütörtökön délután 13-16 óráig lesz, más időpontokban szünetel. Az azonnali ügyintézés kizárólag az anyakönyvi ügyekre korlátozódik.
Megértésüket tisztelettel köszönjük!
Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

Téli szünidei gyermekétkeztetés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata a téli szünet munkanapjain, 2018. december 27-28-án
és 2019. január 2-án biztosítja – szülői igénybejelentés alapján
– a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkezést. A Képviselő-testület korábbi
döntése alapján az előző két kategóriába nem tartozó gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is igénybe vehetik
a lehetőséget, szintén szülői nyilatkozat alapján. A lehetőségről
minden érintett szülő levélben kapott tájékoztatást.
Igénylők az őszi szünidőben: az ingyenes őszi szünidei étkezés
keretében 187 gyermek ebédjéről gondoskodtunk. Közülük 51
gyermek étkezését az önkormányzat saját forrásból biztosította.
Minden kedves Olvasónak békés karácsonyi ünnepeket, nagyon
jó egészséget és boldog új évet kívánunk!
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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Megérkeztek a járóbeteg szakellátó
részleg új eszközei
Ultrahang és CTG készülékekkel, terheléses EKG-val, defibrillátorral, vérvételi
centrifugával, illetve egyéb hasznos eszközökkel gazdagodott a Gróf Tisza István
Kórház járóbeteg szakellátó részlege.
Kórház járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak
fejlesztése” című pályázat keretében történt,
63,1 millió forintból. Az eszközöket a radiológia, urológia, ortopédia, nőgyógyászat, kardioA műszerek és használatuk bemutatására de lógia szakrendeléseken, a terhesambulancián és
cember 3-án került sor a kórház Böszörményi a központi laboratóriumban fogják használni.
A defibrillátort, terheléses EKG-t, ultrahang,
Nagy Géza termében.
A készülékek beszerzése „A Gróf Tisza István CTG és EKG készülékeket a Medirex Zrt-től,

Mintakórteremmel a magas szintű
szakmai oktatásért
Elkészült és fel is avatták a Beret�tyóújfalui SZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági
Szakgimnáziumának mintakórtermét,
melyben a szakképzéshez szükséges
eszközpark is rendelkezésre áll.
A nyitóünnepségen Mihucz Sándorné tagintézmény-vezető úgy fogalmazott: egészségügyi szakképzésünk fejlesztése egy újabb
mérföldkőhöz érkezett, felavathatjuk új mintakórtermünket. - Iskolánkban mindig is nagy
hangsúlyt fektettünk a gyakorlatorientált képzésre. Az iskola egészségügyi szakgimnáziumában tanuló diákok szakmai gyakorlatukat
évtizedek óta a Gróf Tisza István Kórházban
töltik, a mentőápolók gyakorlati képzése pedig több éve az Országos Mentőszolgálat
Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetével
együttműködve történik. A nappali és a felnőttoktatásban a növekvő tanulólétszámot és
eszközállományt már nem tudta megfelelően
kiszolgálni a két meglévő demonstrációs terem, ezért bővítésre volt szükség. Így került
kialakításra az egészségügyi folyosó, ami
három egészségügyi szaktantermet és a most
átadott mintakórtermet foglalja magába. Az
iskola hosszú távú stratégiájában fontos helyet tölt be az egészségügyi szakképzés, amit
egyrészt indokol a kórház és a mentőszolgálat
felől érkező folyamatos igény a szakember
utánpótlás biztosítására, másrészt ez a stratégia illeszkedik a város hosszú távú fejlesztési
koncepciójához is, amely a „Berettyóújfalu –
az egészséges város” nevet viseli, és gerincét
a turisztikai és szabadidős szempontok mellett
a gyógyászati fejlesztés jelenti.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, mint
fenntartó maximális elvi és anyagi támogatást
nyújt ehhez a munkához. Idén 8 millió forintot költött az intézmény különböző egészségügyi eszközökre, makettekre, szimulátorokra,

amelyek remek lehetőséget biztosítanak a
szemléltetésre, tapasztalásra, gyakorlásra. A
tagintézmény-vezető kiemelte: a tavaly megfogalmazódó gondolat, miszerint egy mintakórtermet is létesítsen az iskola, azzal a céllal valósult meg, hogy a tanulók az alapvető
szakmai fogásokat biztonságos, kockázatmentes körülmények között sajátíthassák el. Úgy
kezdjék meg külső szakmai gyakorlatukat,
hogy megfelelő és magabiztos alapokkal rendelkeznek. Ehhez pedig most már minden lehetőség adott.
Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart a
Gróf Tisza István Kórházzal, a környező szociális intézményekkel és az Országos Mentőszolgálattal, hogy elindulhassanak közvetlenül
a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakképzések, illetve a már alkalmazásban állók
továbbképzését kívánják ezzel segíteni. Az
átadón elhangzott: a felmerülő igények kielégítésére a közeljövőben a meglévő szakmák
mellett mentésirányító és betegkísérő szakmát
is indít az intézmény felnőtteknek, ehhez a
tárgyi és személyi feltételek már adottak. Az
intézmény sport ágazatban a 2016/2017-es
tanévben indított először osztályt, ugyanis a
célok között szerepel a városban és a környező településeken működő sportegyesületekkel
való együttműködés mélyítése is. A bővülő
gyógyturizmus keltette munkaerőpiaci igények alapozhatják meg a regeneráló balneoterápiás masszőr, majd sportedző végzettséget
adó szakgimnáziumi képzésben a létszám bővítését. Az avató ünnepségen Tóthné Farkas
Piroska, az intézmény egészségügyi tagozatának munkaközösség vezetője szakmai előadásában szólt az új kórteremről és annak eszközparkjáról. Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási
igazgató köszöntőjében beszélt a kórház és az
Arany János Gimnázium szoros együttműködéséről, majd ünnepélyes szalagátvágás után
vették birtokba az új mintakórtermet. A nap
további részében szakmai előadásokat hallhatKHSz.
tak a résztvevők.

a vérvételi centrifugákat, valamint autoklávot a
Dialab Kft-től, a véna scannert a Röntgen Kfttől szerezte be a kórház. Az intézményben még
várható eszközbeszerzés, a projekt 2019 márciusában fog befejeződni.
A szakrendelő építészeti munkái is véget értek,
november 29-én megtörtént az épület műszaki
átadása.
Sz.M.

Regionális beszállítói
rendezvénysorozat
Beszállítói roadshowra várták az érdeklődő régióbeli kis- és középvállalkozásokat a Nadányi Zoltán Művelődési Házba november 7-én.
A rendezvénysorozat, melynek harmadik állomása volt Berettyóújfalu, egyedülálló lehetőséget biztosít a régió beszállítói tevékenységre alkalmas vagy alkalmassá válni kívánó
cégei számára a nagyvállalkozások értékláncába történő bekapcsolódásra, vagy az arra
történő tudatos felkészülésre.
Muraközi István köszöntőjében úgy fogalmazott, az eseménynek kiemelkedő jelentősége
és nagyon fontos célja van. Helyben jobb körülmények biztosítása, ezáltal a helyben maradás, az élet feltételeinek javítása. A beszállítói rendezvénysorozat ipari ágazati fókusza
a fémmegmunkálás, a műanyag feldolgozás
és a felületkezelés. Az esemény záró alkalma
november 14-én Debrecenben volt, egy nagyszabású konferencia keretében.

Nagy Zsolt Csaba: Versek című könyvét
mutatták be a Sinka István Városi Könyvtárban november 27-én. A mű – melynek
kilenc évvel korábbi előzménye a Szentjánosbogárnyi világ c. szerzemény – az író
kibővített verseskötete. Az alig huszonhat
évesen, váratlanul elhunyt szerzőre Füredi
Józsefné pedagógus és Pál Lászlóné, volt
középiskolai évfolyamtárs emlékezett, kötetét Szító Sándorné, a Nadányi Zoltán Olvasókör vezetője mutatta be.
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45 éve gyarapítják Berettyóújfalu értékeit –
gálaműsorral ünnepelt a Bihar Néptáncegyüttes
Nagyszabású gálaműsorral, zsúfolásig
megtelt nézőtérrel, és az őket megillető
vastapssal ünnepelték a Bihar Néptáncegyüttes 45 éves fennállását november
23-án a művelődési ház színháztermében.
Az elhivatottságáról és összetartásukról híres
együttes ünnepét a jubileumi esten a két táncelőadásra újra összeállt „Öreg Biharosok” fellépése, a Berettyóújfaluban működő és a vendég
együttesek előadása, a népzene rangos zenekarának muzsikája és az alapító köszöntése tette
teljessé. A jubileumi alkalmon Muraközi István
polgármester is köszöntötte a táncegyütteseket.
A polgármester felelevenítette az akkori 3-as iskola művészetoktatásának tevékenységeit, mely
- mint fogalmazott - egy sikerkorszak kezdete
volt a hetvenes években. A polgármester beszélt
a jubileumi gálaestet megelőző gyermek szóló
néptáncversenyről is, ahol már az utánpótlás
és a fiatal generáció örökíti tovább nemzetünk
táncait.
Nyolc berettyóújfalui táncegyüttes ropta a táncot.
A gálán számos tájegység, köztük Kassa-környéki, nagyiváni, dobronyi, szatmári, magyar
palatkai, kékcsei, tyukodi és berettyóújfalui
táncokat vittek színpadra a fellépők: a BajnócaBihar, a Rengő, a Peszterce, a Baraboly, Jakab

Barbara és Dancza István, Turzó Renáta és Vámosi István, az „Öreg Biharosok”. Kísérőjük a
Szeredás Népzenei Együttes volt. A közönség
- az est vendégeinek - a földesi Szélrózsa Hagyományőrző Egyesületnek is tapsolhatott. A
népzene, néptánc és népdal, mellyel a beret�tyóújfalui egyesületek tagjai adják tovább a
Kárpát-medence tánckultúráját, őrzik a hazai
néptánckincset immár 45 éve töretlenül, jelentős értéket jelentenek városunkban - mondta a
gálaesten Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház igazgatója, aki maga is „Öreg Biharos”. A nézőtéren köszöntötték Bak Istvánné
Ildi nénit, az együttes mozgatórugóját és alapítóját, a táncosokat évtizedekig zongorán kísérő
Sándor Zeréndné Marika nénit és Bak Juditot,
aki éveken át vezette a Bihar Néptáncegyüttes
gyermek, majd felnőtt csoportját.
Negyvenöt év, szakmai sikerek, bővülő létszám
1973 óta, szervezett formában, Bak Istvánné
irányításával folyt a szakmai munka, és a lelkesedés azóta is töretlen. Az alapító 18 évesen
kezdte a táncoktatást Berettyóújfaluban, majd
Pap Dezső, az egykori 3-as iskola igazgatójának
invitálására 13 taggal indította el az együttest.
A megalapítás egy szép karrier kezdete is volt:
a Biharosok létszáma évről évre bővült, volt
olyan időszak, hogy 80-an is táncoltak egyszerre az együttesben. Ildi néni büszke arra, hogy a

táncosok az általános iskolai tanulmányaik befejezése után is visszajártak és generációknak
örökítették tovább a táncokat. Mint mondta: „a
jelenleg működő nyolc tánccsoport mindegyikében táncolnak egykori Biharosok vagy gyermekeik, unokáik”. Számos külföldi szereplésen,
az akkori Csehszlovákiában, Jugoszláviában és
Németországban is öregbítették Berettyóújfalu
hírnevét a Biharosok. Hat alkalommal vettek
részt antológián és bejárták Magyarország, valamint Erdély nevezetes városait is. A biztos
szakmai munka megtartásáért a Bihar 2017ben egyesült a Bajnóca Néptánc Egyesülettel, a
felnőttcsoport Bihar néven kiváló táncoktatókkal működik tovább.
Virágok, emléktárgyak, közös tánc, ének és sok
köszönet fejezte ki a néptáncegyüttes és az alapító iránti tiszteletet és megbecsülést, melyet a
gálaműsor végén a közönség elismerő vastapssal jutalmazott.
KHSz

A jubiláló véradókat köszöntötték Jubilál a Bihari Diabétesz Egyesület
A véradók napja alkalmából a
Magyar Vöröskereszt Beret�tyóújfalui Területi Szervezete
jubiláló véradóit köszöntötte a
Járási Hivatal Fráter Lászlótermében.
A november 30-án megtartott ünnepségen Ujvárosy Andrásné, a
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar
Megyei Szervezetének igazgatója köszöntőjében kiemelte: nem is
igen van nagyobb tett a véradók önkéntes és nemes tevékenységénél.
Dr. Korcsmáros Ferenctől megtudtuk, városunkban már évek óta
egy hangulatos délután keretében
ismerik el az önzetlen, többszörös
véradókat. – Minden évben november utolsó péntek délutánja az a
nap, amit arra használunk fel, hogy
megköszönjük a véradóknak azt az
áldozatos tevékenységet, melyet a
mindennapi véradás kapcsán beteg
embertársaik gyógyítása érdekében fejtenek ki. Közel 160 jubiláló
véradót, közöttük kettő 90-szerest
köszöntöttünk. Ők közel 300 életet

mentettek meg egyenként, ez pedig
egy olyan szám, ami mindenképpen köszönetet, hálát és elismerést
érdemel – mondta el. – Tekintettel
arra – folytatta –, hogy mind a betegek, mind a betegségek száma, és az
ország vérigénye is fokozatosan nő,
ezért nekünk arra kell törekednünk,
hogy ez a közel 500 ezer egységnyi
vér levételre kerüljön. Ebben óriási
szerepe van a véradóknak, a véradás
szervezőknek, az önkénteseknek
és a Magyar Vöröskereszt munkatársainak, mert e nélkül az együttműködés nélkül ezt a számot nem
tudnánk biztosítani. Egy véradási
esemény kapcsán három emberi életet lehet megmenteni, három beteg
egyénen lehet segíteni. Feladatunk
az, hogy a fiatalságot próbáljuk meg
elkötelezetté tenni és folyamatosan
frissíteni a véradó állományt ahhoz,
hogy az életkor és az esetleges betegségek miatt kiszoruló véradókat
pótolni tudjuk, mert erre a közel
500 ezer egységnyi vérre évek alatt
szükség van – tette hozzá a Magyar
Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezetének elnöke.
Az ünnepségen minden kitüntetett
elismerő oklevélben és tárgyi ajándékban részesült. A megjelenteket
vacsora mellett zenei program, a
Real Time duó és zeneiskolai növendékek műsora is szórakoztatta.
Sz.M.

Ünnepi diabétesz világnapi
rendezvényt tartott a Bihari
Diabétesz Egyesület annak
apropóján, hogy 25 évvel ezelőtt, 1993-ban alakultak az
akkori kórház vezetőségének
kezdeményezésére.
Pap Sándor, az egyesület elnöke
töretlen lelkesedéssel negyed évszázada vezeti az egyesületet és
vallja, a betegségben érintettek
egy-egy rendezvény vagy összejövetel alkalmával tanulnak legtöbbet a diabéteszről, mely ma
már világszerte 400 millió embert érint. Az évente novemberben megtartott, a diabétesz világnapjához kapcsolódó eseményen
Muraközi István köszöntötte a
jubiláló egyesületet és annak tagjait. Berettyóújfalu polgármester
arról beszélt: ma már szinte minden családban előfordul a betegség, melyre ha egy fenntartható
állapotként tekintünk, akár évtizedekig teljes értékű életet tudnak élni. Az ünnepi eseményen –
mint az egyesület egyik legfőbb
támogatója – a Gróf Tisza István
Kórház igazgatója és több orvosa
is részt vett és előadást is tartott.
Muraközi Zoltán főigazgató arról szólt: nagyszerű dolog, hogy
huszonöt éve működik egy ilyen
egyesület
Berettyóújfaluban,
melyhez az intézmény igyekszik
minden segítséget megadni. Dr.

Lugosi Anna diabetológus főorvos a hypoglikémia megelőzéséről, tüneteiről és kezeléséről
értekezett. Ötleteket, tippeket
Dr. Nagy Réka diabetológus
adjunktus adott a cukorbetegek
helyes táplálkozásának betartásához. Ma Magyarországon 35
ezer látássérült él, melynek hátterében a diabétesz állhat. Erről
már előadásában Dr. Tőrös Attila
szemész főorvos beszélt. Levezető elnök Dr. Gyenes István
gasztroenterológus főorvos volt.
A diabétesz nap most sem csak
a betegeknek szólt, a szervezők
minden évben felhívják a figyelmet a prevencióra, a cukorbetegség korai felismerésére, a hatásos kezelésre, a szövődmények
megelőzésének fontosságára. Az
egyesület egyik tagja, Balogh
Sándorné az ünnepi alkalomra a
negyedévszázad történeteinek,
tapasztalatainak és élményeinek
összefoglalójával készült. A bel
gyógyászati osztály dolgozói
vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszint mérést is végeztek.
KHSz.
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100 éve ért véget az I. világháború

A múltidézés napja volt november 21-e a berettyóújfaluiak és
berettyószentmártoniak
számára,
akik az I. világháború befejezésének
100. évfordulójáról emlékeztek meg.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyó Kulturális Központ és
a Berettyóújfalu-Szentmártoni Református Egyházközség „Csak egy nap a
világ…” címmel, egész napos programsorozattal készült a jeles alkalomra.
A délelőtt folyamán filmvetítésre várták a település általános és középiskolás diákjait, akik
az 1914-es magyar győzelmet bemutató Halhatatlanok – Limanova című dokumentumfilmet
tekintették meg.
A megemlékezés délután a Kálvin téri világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Bagdi
László történész-muzeológus idézte fel a ma
már történelmi távlatokban létező évek emlékét. – A nagy háború áldozatai, hősi halottaink
a legbecsesebb és legnemesebb dolgot adták,
amit egy katona valaha is nyújthatott hazájának: életüket áldozták Magyarországért. Ebben
a világégésben Magyarország – akkori katonai
és gazdasági súlyához mérten – erőn felül vette
ki a részét. A háború négy éve alatt több mint 3

millió ember járta meg a szerb, a galíciai vagy
az isonzói – a legtöbb esetben mind a három –
frontot. Ez a háború hazánk számára a magyar
történelemben addig példátlan veszteségekkel
járt: 661 ezer áldozat, több mint 740 ezer hadirokkant és 730 ezer hadifogoly. Berettyóújfaluból a háború alatt több mint 400 embert soroztak be és a bevonultak közül csaknem kétszázan
többé nem tértek vissza. Magyarország a nagy
háborút elvesztette, de egy valamit nem lehet
elégszer kihangsúlyozni: ezt a csatát nem a katonáink vesztették el. Ez a vereség a legkevésbé múlott a fronton harcoló magyar katonákon,
sőt, ha a nagy háború végső kimenetele csakis a
honvédeken áll vagy bukik, hazánk a győztesek
oldalán fejezi be a világháborút. Ők azok tehát,
akik minden tiszteletet megérdemelnek, hiszen
a háború nagy részében állandó túlerővel szembenézve, hiányos felszereltséggel és ellátással
is olyan bravúros győzelmekre voltak képesek,
mint például a gorlicei vagy caporettói áttörés,
Przemysl várának visszafoglalása, későbbi védelme, a limanovai győzelem és még hosszasan
lehetne folytatni a sort – hangzott el a visszatekintésen.
Igei szolgálatot Majláth József református lelkipásztor és Rákóczi Jenő végzett. A római
katolikus plébános elmondta: a világháború áldozatai mind hősök voltak. Majláth József Ady
Endre: Imádság háború után című versét mondta el, majd kért áldást a csatában elhunytak emlékére. A megemlékezésen Turzó Boglárka bihari katonadalokat énekelt, amit a világháborús
áldozatok emlékére állított szobor koszorúzása
követett.
A nap a berettyószentmártoni református
templomban ökumenikus istentisztelettel és
békeimával folytatódott. Muraközi István emlékezésében elmondta: – a gazdasági és hatalmi érdekkörök küzdelme több mint 10 millió
ember életét követelte. A pontos szám ma sem

ismert. Itt, Berettyóújfaluban sem. Ma azok nevei hangoznak el, akiket a legújabb kutatások is
igazoltak. Az áldozatok mögött viszont eleven,
máig ható veszteség húzódik meg. Ma, amikor
népességmegtartó-erőről, a településeink vonzerejének növeléséről beszélünk, már nem gondolunk arra, milyen áldásos időszakban élünk,
hogy mekkora kincs a béke. Hogy mekkora erőt
adhat, ha nem engedjük magunkat újra alárendelt félként belekergetni a gazdasági világelit
érdekharcaiba. Az újfalui és szentmártoni áldozatok emléke, az utánuk hátramaradt családtagok kitartása is erre kötelez minket. Ők
azokban a körülményekben is képesek voltak
gondoskodni az özvegyekről és árvákról, fel
tudtak építeni egy működőképes országot –
mondta el a polgármester. Az istentisztelet
– melyet Dr. Kovács Krisztián református lelkipásztor tartott – végén az I. világháborúban
elesett berettyóújfalui és berettyószentmártoni
hősök neveit sorolták fel.
A megemlékezés a Hunyadi Mátyás Tagiskolában ért véget, ahol „Lehullottak a falevelek”,
Magyarország az első világháborúban címmel
előadás és kerekasztal-beszélgetés várta az érSz.M.
deklődőket.

Előtérben az interaktivitás Másokon segíteni
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ idei célkitűzései
mindenki feladata
között szerepel a diákok interaktivitásának támogatása.
Ennek a célkitűzésnek a teljesítése
érdekében
november
első
hétfőjére az alsós évfolyamok diákjainak népmesei témájú
színházi előadásokat szerveztek. A Nadányi
Zoltán Művelődési Ház színháztermében ös�szesen csaknem félezer diáknak játszotta el a
Fazekas Mihály által írt Lúdas Matyi történetét a Debreceni Színjátszó Stúdió. A fiatalok
az őszi szünet után szívesen kapcsolódtak be

a játékos műsorba. A Berettyóújfalui Járásban fenntartott valamennyi általános iskolából összesen 440 tanuló nézhette meg az
előadást, mely alkalomra a helyszínt a művelődési ház ingyenesen biztosította. Az egész
tankerületi központban minden járási székhelyen megszervezték az interaktív előadást,
amelyen összesen kb. 2330 diák vehetett
részt. A kedvező visszajelzésekre alapozva további magyar művek bemutatását is tervezik
KHSz.
hasonló formában.

Fáklyás felvonulás
November 4-én, az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak emléknapján
este fáklyás felvonulás indult a Kálvin téri
56-os emlékműtől. Az október 23-i és az
azt követő események során elesett áldozatokra emlékezve a fáklyás menet a Makk
Kálmán Mozi udvaráig vonult. Itt Szilágyi
Andor filmjét, a forradalmat követő megtorlás legfiatalabb áldozatáról, Mansfeld
Péterről szóló, „Mansfeld” című filmet
láthatták.

A Magyar Katolikus Karitász berettyóújfalui csoportja 2016 óta Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan
kenyérosztást szervez a berettyóújfalui
katolikus templomban.
A szentmisén Rákóczi Jenő plébános úgy fogalmazott: másokon segíteni nem az egyes ember,
hanem mindenki feladata. A plébános szólt a
karitász tevékeny segítségéről és Szent Erzsébet
a nehézsorsúak felé irányuló szolgálatáról is. A
karitász csoport által összegyűjtött és helyi vállalkozások által felajánlott 121 kenyeret és 100
cipót a plébános megáldotta, majd a karitász
csoport a rászoruló családoknak és az egyházközség tagjainak adományozta. A szentmise végén a berettyóújfalui karitász csoport vezetője,
Györgyfiné Kulcsár Zita beszámolt tevékenységükről, elért eredményeikről és jövőbeni céljaKHSz.
ikról.
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Berettyóújfalu valamennyi
polgárának és a Bihari Hírlap
minden olvasójának
Áldott Karácsonyt és
eredményekben gazdag
boldog új esztendőt kíván
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata nevében

Muraközi István
polgármester

„ADOMÁNYBÓL AJÁNDÉK”
Felhívás karácsonyi ajándékok gyűjtésére

Gyűjtsünk és ajándékozzunk helyben!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a
Bihari Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
hagyományosan azzal a szándékkal hirdet karácsonyi adománygyűjtési akciót,
hogy az összegyűlt felajánlásokat helyben,

Berettyóújfaluban élő családok részére juttathassák el.
A gyűjtés időtartama: 2018. december 1. – december 17.
Felajánlásaikat az alábbi helyen és időpontokban várjuk:
Bihari Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2. (régi „vasúti iskola”) hétfőtől péntekig, 8.00–15.00 óra között.

A következő felajánlásokat várjuk:
- tartós élelmiszerekből álló csomag (liszt, kristálycukor, étolaj, konzervek stb.)
- még hordható állapotban lévő ruhák, cipők
(Kérjük, aki ruhát adományoz, írja rá a csomagolásra, hogy milyen nemű és korú gyereknek vagy felnőttnek adhatjuk!)

- minden olyan eszköz, ami az óvodában vagy iskolában kell (toll, rajzlap, gyurma, ragasztó, színes ceruzák, füzet, ceruzahegyező stb.)
- könyvek
- játékok

Pénzadományt nem tudunk elfogadni!
Az összegyűlt ajándékokat december 24-ig eljuttatjuk az érintett családoknak.

Amennyiben az Ön számára fontos, hogy a velünk egy közösségben élőkön is segíteni tudjunk, kérjük, juttassa el felajánlásait hozzánk!
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II. Berettyó Gyermek Szóló Néptáncverseny
Turzó Boglárka széki népdalcsokra nyitotta a Bajnóca Néptánc Egyesület által
szervezett, második alkalommal megrendezett Berettyó Gyermek Szóló Néptáncversenyt.

Az idei megmérettetésre Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Csongrád
megyékből, valamint két határon túli városból, Nagyváradról és Krasznáról közel 150
táncoslábú gyermek érkezett a Nadányi Zoltán
Művelődési Házba. A november 18-ai eseményen Muraközi István köszöntőjében kiemelte,
a néptánc hagyományoknak, illetve oktatásnak
– több évtizedes múltja miatt – van helye, jelene
és jövője Berettyóújfaluban.

Ebben az évben közel 80 produkciót láthattak a
nézők a színpadon. Turzó Renátától megtudtuk,
a gyerekek négy korcsoportban mérték össze
tudásukat. – A tavalyi évben azért indult el a
verseny, hogy összefogja a kistérséget és lássuk
azt, hogyan tud ez a terület fejlődni, hova jutnak
a gyerekek évről évre. Viszont úgy kinőtte magát az esemény, hogy idén Hódmezővásárhelytől Ibrányig jöttek versenyzők, sőt, még határon
túlról is érkeztek hozzánk. Minden gyermek
egy szabadon válaszható táncot hozott magával
– tette hozzá a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke. Turzó Renáta – az egyesület kapcsán – elmondta: a Tóth Ferenc Koreográfiai Versenyen
az ifjúsági csapat arany minősítést, a Vass Lajos

„Bé van a lélek zárva”
– könyvbemutató és fotókiállítás
Újabb állomásához érkezett a
Biharországi esték. Ezúttal fotókiállítás és könyvbemutató
is volt. A felütést békéscsabai
színművészek megzenésített
versei adták, melyeket Harangozó Imre „Szabadlélek” című
verseskötetének sorai ihlették.
A néprajzkutatóként ismert, de
most fotósként és íróként is bemutatkozó alkotó november 12én megnyílt tárlatának címe: „Bé
van a lélek zárva”. A kiállítás
központi témája a csángó magyarság viseleteinek, arcainak és
hétköznapjainak megjelenítése
volt. Az esten a Bajnóca Népdalkör is ebben a viseletben adta
elő népdalénekeit. Az újkígyósi
tanár, néprajzkutató gyűjtőútjai
során bejárta a Kárpát–medencét,
kutató, feltáró munkát végzett
Moldvában azzal a céllal, hogy
az ott élők értékeit, kultúráját
megismerje és megismertesse. A
Bihar Vármegye Képgalériába
most harminc év fotódokumentációját hozta el a néprajzkutató.
Harangozó Imre rajz szakos tanárként figyelt fel arra, képeiben
van esztétikum, és ezeket érdemes kiállításokon bemutatni. A
kiállításra szánt képek nem tudják végigkísérni azt a változást,

ami Moldvában lezajlott, de az
alkotó megpróbál ízelítőt adni a
régi moldvai magyar világból,
ami nemcsak a magyaroknak
vagy a románoknak nagyon fontos, hanem egész Európának egy
régi Európa-képet mutat meg. A
képek szereplőit a néprajzkutató
személyesen ismeri, harminc év
alatt kölcsönösen megszerették
és megismerték egymást. Moldvában mintegy 250 ezer csángó
élt, akik közül ma 70-80 ezren
beszélnek magyarul és bár az
anyanyelvük már nem a magyar,
mégis bennük él az identitás. A
csángók nem követik azt a nemzetképet, amit a nagy francia forradalom nyomán Európa népei,
nemzetei a nacionalizmus révén
megismertek, hanem egy sokkal
ősibb identitást – ami Moldvában maradt fent – vallanak. Ebből
kíván az alkotó egy apró darabot
mutatni képein, gyűjtőmunkáin
keresztül. Harangozó Imre saját
bevallása szerint csak néprajzosként dokumentál, nem fotográfusként használja fényképezőgépét.
A tanár szenvedélyesen beszél
nemzeti kincseinkről, legyen az
népzene, népviselet, építészet
vagy képzőművészet. A Bihar
Vármegye Képgalériájának falain
olyan képek kaptak helyet, melyeken megjelenik a karakter, a
csángóság jellemző arcai - mondta megnyitójában Holló Barna
textilművész, a néprajzkutató jó
barátja. A tárlatnyitót követően
bemutatták Harangozó Imre: Szabadlélek című verseskötetét is.
KHSz.

Népzenei Versenyen a Bajnóca Népdalkör Vass
Lajos nívódíjat kapott.
A néptáncverseny zsűrijében Kácsor István és
Kácsor-Ignácz Gabriella néptáncpedagógusok,
valamint Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője kapott helyet. A produkciók
értékelésénél a táncanyagot és az előadásmódot
vették elsősorban figyelembe a zsűri tagjai.
Minden versenyző bronz, ezüst vagy arany minősítéssel gazdagodott, valamint a kimagasló
teljesítményt nyújtó gyerekeknek kiemelt arany
minősítést ítélt oda a zsűri. A fellépőket a debreceni Szeredás Népzenei Együttes kísérte. A
verseny után táncház várta a gyerekeket, a napot kötetlen szakmai beszélgetés zárta. Sz.M.

Kék Péntek a diabétesz világnapja alkalmából
A diabétesz világnapja alkalmából november 30-án
Kék Pétekre várták a cukorbetegségben érintetteket és
hozzátartozóikat.
Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület
2012 óta minden évben megszervezi a rendezvényt, melyen megemlékeznek az inzulin feltalálójáról, szakmai előadásokat tartanak
a cukorbetegségről. Mint minden
évben, most sem maradt el a figyelemfelkeltő
kék-séta,
melyen a résztvevők kék
lufikkal és kék esernyőkkel
vonultak a művelődési háztól a Szent István térig. A
délután szórakoztató programjai között helyet kapott
a Berettyóparti Seniorok
tánca, a Rákóczi Tagóvoda
legkisebbjeinek műsora, a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
a II. Rákóczi Ferenc Álta-

lános Iskola citerásainak előadása,
Nagy Zsigmond verse és a Nagykereki Bocskai Dalkör népdalcsokra is. A szervező egyesület
a szakmai programokra is nagy
hangsúlyt fektet, idén Dr. Gaál
Zsolt kutatóorvos mutatta be az ismert diabétesz típusokon túl az 50
féle cukorbetegséget és kezelési lehetőségeit, a stresszkezelésről Dr.
Bessenyei Emília szemészorvos
értekezett. Az eseményen vércukor, koleszterin és vérnyomásmérésre is volt lehetőség.
KHSz.

Megérkezett a Mikulás
Hatalmas gyereksereg fogadta
december 5-én a fehér szakállú,
nagylelkű Mikulást. A „Van zsákodban minden jó” elnevezésű
rendezvényen mindenki kedvére
alkothatott. Kicsik és nagyok ragasztották, festették az adventi és
karácsonyfadíszeket. A jó hangulatú családi délutánra Kocsis Csaba zenei kíséretével ellátogatott a
Mikulás is, akinek a gyerekek elmondhatták kívánságaikat, elszavalhatták az ünnepre tanult versei-

ket és a kandalló melege mellett a
Télapóval készíthettek közös fotót
is. A Mikulás délutánról senki
nem távozott üres kézzel, a nagyszakállú minden gyereknek apró
ajándékkal kedveskedett. KHSz.
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Kiállításmegnyitó és az első adventi
gyertyagyújtás

Zeneszóval és kiállításmegnyitóval indult az első adventi este városunkban
december 2-án. Király Márta zongora
és a kiállító Csuka Tímea csellójátékával
vette kezdetét a Mozi Galériában január
15-ig látogatható tárlat.
A kiállítást Kaszanyitzky András nyitotta meg,
aki elsőként egykori zeneiskolai emlékeit osztotta meg Csuka Tímeával kapcsolatban. A városi zeneiskola egykori igazgatója elmondta: a
kiállító alkotásai meglepték őt. Auguste Rodin
szavait idézve – mely szerint „a szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk
meg” – úgy fogalmazott, Timi egy olyan alkat,
aki észreveszi, és van tehetsége ahhoz, hogy ezt
képpé formálja. Nemcsak azért, hogy eltöltse az
időt, hanem hogy nekünk egy szűrőn keresztül
örömszerzésként átadja. Mivel mindenki boldog
akkor, ha szépeket lát – mondta el.

A kiállító Csuka Tímea másfél éve kezdett el
komolyabban foglalkozni a festészettel. Azóta
180 alkotása született. Számára a festés a kikapcsolódás magasiskolája. – Világ életemben
szerettem festeni és rajzolni, de sose volt hozzá elég időm, hogy belemélyedjek. Zenész vagyok, eddig csellóztam, zenekarban játszottam,
gyereket neveltem, háztartást vezettem és úgy
látszik, most jött el az idő, hogy komolyabban
foglalkozzam a festéssel. A képeim az élményeimet és a fantáziámat tükrözik. Az élményeim
az életemből elkapott pillanatokat jelentik. A
képzeletemből kipattant minták, ábrák, virágok,
rajzok pedig mind az életem folyamán, fejemben felgyülemlett gyönyörűségek. Akrilfestékkel dolgozok, lakkozok, tussal rajzolom körbe
a formáimat. Nagyon szívesen festek virágokat,
de ezen kívül mindent kipróbálok – tudtuk meg
Csuka Tímeától, aki szeretné, ha alkotásai elgyönyörködtetnék az embereket.
Az első adventi alkalom új helyszínen, a Makk
Kálmán Mozi előtt folytatódott, ahol Muraközi
István elmondta, bár új színtéren, de a régi célokkal szervezik meg idén is az ünnepi vasárnapokat. – Talán a legszentebb négy hétnek nézünk elébe és sokan sokféleképpen élik ezt meg.
Célunk, hogy közösségként együtt legyünk és
egy-egy gyertya meggyújtásával a sötétségből a

fény irányába menjünk – tette hozzá a polgármester. Köszöntője után ünnepi fénybe borult a
Szent István tér a díszkivilágítás felkapcsolásával.
Advent első vasárnapján a Berettyóújfalui Református Egyházközség szolgált, igét Majláth
József hirdetett. Arról szólt, az adventi időszakot meghatározza a várakozás. A református
lelkipásztor szerint a szelídségnek, illetve alázatnak nemcsak adventkor és karácsonykor kell
meghatároznia életünket, hanem egész földi
életünk alatt. – Úgy várjuk méltóképpen mi is a
karácsonyt, Jézus születésének megünneplését,
ha ugyanúgy élünk, mint ő, fel vagyunk készülve minden jó cselekedetre – zárta gondolatait.
Az adventi koszorú első gyertyáját Kaszanyitzky
András, a városi zeneiskola egykori igazgatója
Sz.M.
gyújtotta meg.

Csillagfényes karácsony – virágkötészeti kiállítás
Magyari Anna, Magyari Luca és Turzó
Boglárka éneke nyitotta Erősné Bak
Szilvia karácsonyi hangulatú kiállítását
a Bihar Vármegye Képgalériában. A
„Csillagfényes karácsony” címet viselő
tárlaton virágkötészeti alkotások sokaságával találkozhatnak az érdeklődők.
A november 26-ai kiállítást Kovács-Győri
Zsuzsa nyitotta meg. – Talán nincs is még egy
olyan ünnepünk, mint a karácsony, ami szeretne a megszokottság szürke egyformaságától
eltérni, és amely évezredek óta nem veszített
varázsából. Sőt, úgy tűnik, napjainkban egyre
jobban elbűvöli az embert. Felékesíteni a lelket,
megenyhíteni a kérgességet, s nyitottabbá válni az örömhír befogadására – ebben segítenek

a kellékeink. Előkészíteni mindazt, amink van,
hogy méltó helye legyen a Megváltó születésnapjának. Megteríteni asztalt, hogy meghittebb
legyen a családi együttlét. Feldíszíteni ajtót,
hogy bátrabban kopogjanak be rajta az ünnepre érkezők. Ehhez ad segítséget – tavalyi nagy
sikerű kiállítása után – Erősné Bak Szilvia, aki
színeket, formákat, ötleteket, hangulatokat, inspirációkat kínál nekünk – mondta el a református lelkipásztor.
A karácsonyi kellékeket megalkotó Erősné Bak
Szilvia kedvenc időszaka az advent. Ebben az
évben is készült újdonságokkal, melyekkel továbbképzéseken ismerkedett meg és azóta már
hasznosítja is őket. – Idén is adventi koszorúkkal, asztal-, ajtó-, karácsonyfa- és egyéb függődíszekkel készültem. Főleg száraz termések, de
nagyon sok kötött anyagot is igénybe vettünk az

elkészítésükhöz. Ami újítás, a farmer. Egy farmernadrágot használtam fel adventi koszorú elkészítéséhez, emellett – szintén újdonságként –
boros- és pezsgőspohár díszeket is készítettem.
A karácsonyhoz a piros, arany színek mindig
hozzátartoznak, ebben az évben a legkeresettebb a púderrózsaszín, illetve ami új szín, a fekete – mondta el
az alkotó. A virágkötő hozzátette: az alkotás
öröme is benne
van a kellékek
elkészítésében
és akinek adjuk,
azt is boldoggá
tesszük ezáltal.
Sz.M.

Nagyváradi séta – Kocsis Csaba fotókiállítása
Újabb kiállítási anyaggal jelentkezik
Kocsis Csaba a Bella Costa Étteremben. Az „Adventtől vízkeresztig” címet
viselő tárlaton ezúttal nagyváradi sétára
invitálja az érdeklődőket fotográfiáin
keresztül.
A Biharországi
Esték sorozat keretében megrendezett, november
29-ei eseményt
Szűcs
László
nyitotta meg. A
Várad című fo-

lyóirat főszerkesztője beszédében kiemelte: a
kiállító Kocsis Csaba fényképein keresztül azt
mutatja meg, ami sajátos, ami csak Nagyváradra jellemző. Emellett többek között arról is
szólt, számára mit jelent a jó fotó. – Általában
a jó fotográfia számomra embereket vagy történeteket jelent. Csabához mind a kettő közel
áll. A portréi is nagyon izgalmasak, emberközeliek, ezek a felvételei viszont inkább történeteket mesélnek el. Ezekben a képekben érdekes
módon – hitelessé téve az anyagot – egyszerre
van ott a város múltja és jelene – mondta el
Szűcs László.
Kocsis Csaba 2005 óta állítja ki fotóit. A Bella
Costa Étterembe ebben az évben 30 alkotását
hozta magával. – Ez az anyagom több év mun-

kája. Berlin és Porcia három napé volt, ezeket
a képeket 2005 óta készítem. Vannak hangsúlyos épületek és érdekességek. Számomra
nem is a színtér, hanem maga Nagyvárad az,
ami különleges, hiszen – ha úgy veszem – egy
kicsit nekem ez a város a megyeszékhely,
Biharország központja, a kulturális örökség
– mondta a kiállító. Kocsis Csaba hozzátette:
december 10-én 15 debreceni fotografikáját állítják ki Debrecenben, úgyhogy elképzelhetőnek tartja, hogy ezt az anyagát fogja kibővíteni
és jövőre ez lesz a folytatás.
A nagyváradi felvételek vízkereszt napjáig, január 6-ig tekinthetőek meg. A ki
állításmegnyitót a Körömvirág együttes előadása tette teljessé.
Sz.M.
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Lisztérzékenyek bálja
A Lisztérzékenyek berettyóújfalui is meghallgathatták, aki civilben az egyik árucsoportja 2016 novemberében ala- házlánc helyi üzletének vezetője. Anna szép
kult Kathóné Papp Éva vezetésével. énekhangjával és saját dalaival örvendeztette
A csoport minden hónapban egy alkalommal
közös sütéseket, főzéseket szervez. Tevékenységük során nemcsak a gluténérzékenységgel
élők mindennapjait segítik folyamatos szaktanácsadással, gluténmentes termékek elkészítésének bemutatásával, kóstolókkal, hanem
bármely ételérzékenység étrendi „kezelését”
is az érdeklődők számára. A 2018. november
17-én megrendezett jótékonysági bál a beret�tyóújfalui csoport fennállásának két éves évfordulója volt. Az előző évben még 70, míg
idén 170 vendége volt a bálnak. A báli menü
minden eleme glutén- és laktózmentes, de a
legtöbb étel már allergénektől is mentes volt.
A bál Muraközi István polgármester köszöntőjével kezdődött, melyet Mihály Anikó előadása követett. Az esten Kmecz Anna műsorát

meg a jelenlévőket. A kitűnő produkció után
következett a tombolahúzás első köre, amit
még számos nyereményszelvény húzás követett, hiszen úgy tűnt, a nyeremények soha nem
fogynak el. Ebben az évben a sok gluténmentes
étel mellett a gluténmentes sör is az asztalra
került. A tombolára közel 400 felajánlás érkezett a helyi üzletetektől, cégektől, akik értékes
nyereményeket ajánlottak fel. A 200 forintért
vásárolható tombolaszelvények bevétele is a
helyi csoport működését támogatta. Ami egy
ilyen rendhagyó bálon jelentőséggel bír, az
természetesen számos gluténmentes és mindenmentes élelmiszer, melyet az országban
működő termékgyártók ajánlottak fel. A fődíj
is egy „mindenmentes” ellátást is biztosító Erdélyi panzió felajánlása volt. A bál bevétele

elsősorban a helyi táplálékallergiával érintett
gyerekek és felnőttek részére kerül felhasználásra, de bármilyen segítségre szoruló keresheti a csoportot. 2018-ban már szerveztek egy
sikeres „mentes” tábort a gyerekek részére,
melyből szintén hagyományt szeretnének teremteni és újra megszervezni a jövő évben is.
Köszönjük minden közreműködőnek, adományozónak, hogy a bál sikeres lebonyolításához
hozzájárult.
Lisztérzékenyek berettyóújfalui csoportja

Kiállítás gobelin munkákból
Varga Dezső citerajátékával vette
kezdetét a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület tagjainak gobelin
munkáit bemutató kiállítás a Mozi
Galériában. A gobelinhímzés egy szövéstechnikát utánzó módszer, amely
a keresztöltés balról jobbra dőlő felét
használja alapöltésként.
A november 8-ai tárlatot az egyesület elnöke,
Dr. Szabó Irma nyitotta meg. Elmondta: ilyen
alkalom, mint ez a kiállítás, csak a legkiválóbbaknak adatik meg. Emellett a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesületről is beszélt.
– 22 évvel ezelőtt alakult meg az egyesület,
akkor tizennyolcan voltunk, most az ötvenet
meghaladja a taglétszám. Vegyes életkorú a

főleg hölgyek alkotta társaság, a legfiatalabb
tag 24 éves, a legidősebb már a 90-hez közelít. Főként szabadidős és kulturális jellegű
programok szervezésével foglalkozunk, a hagyományőrzés, közösségfejlesztés a fő témakörünk, de nagyon sok olyan tagunk van, akik
az alkotás valamilyen formáját szeretik, ezzel
töltik szabadidejüket. Az egyik a gobelin. Hatan (Bíró Gáborné, Dr. Boros Ádor Erzsébet,
Göncziné Nyitrai Mária, Imre Istvánné, Patai
Zsigmondné, Tóth Lajosné) foglalkoznak vele.
A kiállított alkotások hímzéssel, kanavánra készültek, elkészítésükhöz főleg pamutot használtak az asszonyok, akiknek többsége előre
rajzolt képeket varr, de van olyan is, aki séma
alapján dolgozik. Ahány alkotó, annyi téma.
Vannak, akik impresszionista festők alkotásait

Teltház fogadta Berettyóújfaluban Kovács Kati Liszt Ferenc-díjas énekesnőt november 22-én. Minden idők egyik legsikeresebb
magyar énekesnője, aki nem először járt városunkban, életműkoncertet adott a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. Az esten a
Kossuth-díjjal is kitüntetett előadóművész minden népszerű slágere
elhangzott a közönség nagy örömére.

hímzik, emellett madarakat, virágokat, csendéleteket, családi pillanatokat gondolnak el és
alkotnak meg – nyilatkozta Dr. Szabó Irma.
Hozzátette: a gobelinhímzés – mindkét technikája – elmélyülést, figyelmet, koncentrációt,
jó szemet vagy jó szemüveget igényel.
Az eseményt Bíró Ferencné versmondása tette
teljessé, aki Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt
van újra című költeményét adta elő.
Sz.M.

Ifjúsági koncert a Kodály Filharmónia együttessel. Különleges
hangversenyt kínált az általános iskolás korosztálynak a Kodály Filharmonikusok szimfonikus zenekari játéka. A programot a korosztályhoz szóló moderálás tette teljessé, a koncertek
műsora pedig kifejezetten az iskolások számára lett összeállítva.
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Mesék Biharországból – rajzpályázat gyerekeknek
Mesék Biharországból címmel hirdetett
rajzpályázatot a Sinka István Városi
Könyvtár óvodások és alsós általános
iskolások részére. Közel 150 illusztráció érkezett a könyvtárba, melyeket egy
kéttagú zsűri, Rácz Anikó és Kolozsvári-Donkó Rebeka értékelt. Az eredményhirdetésre november 12-én került
sor a gyermekkönyvtárban.
A Sinka István Városi Könyvtár hagyományosan, évről évre meghirdeti rajzpályázatát. Van,
amikor a népmese napjához vagy mesekönyvhöz
kapcsolódóan kérnek illusztrációkat, illetve van,
amikor verseket adnak meg, és azokhoz várnak
alkotásokat. Ebben az évben Bihari Csaba: Mesék
Biharországból című könyvének alapján írták ki a
pályázatot. Három mese (A Naptár Manók születése; Péntek Manó kincse; Kádár vitéz, Biharország
hőse) közül választhattak a gyerekek, melyekhez
tetszőleges technikával, A4-es méretben készít-

hették el rajzaikat. Nem csak berettyóújfalui fiatalok pályázhattak, a környező települések óvodásaitól, iskolásaitól is várták az illusztrációkat. A
helyi intézmények mellett a bakonszegi Zöldliget
Óvodából és a furtai Bessenyei György Általános
Iskolából érkeztek képek a könyvtárba.
Az eseményen a Mesék Biharországból című
könyvet is bemutatták. A 3-4. osztályos tanulóknak szóló kötetben az író Bihari Csaba – mivel
Biharországnak igen sok mondája van – az itteni
települések mondavilágát szerette volna a saját
látószögéből megjeleníteni és egy kicsit közelebb
vinni a gyerekekhez.
Az eredményhirdetésen Rácz Anikó elmondta,
nagyon változatos rajzokat kellett értékelniük. A
zsűri az 1-2. és 3-4. osztályosok kategóriájában
két-két első, második és harmadik helyet, valamint különdíjakat osztott ki. Az óvodások versenyében Hanganu Judit, az 1-2. osztályosok közül
Duró Borbála és Kovács Szonja, a 3-4. osztályosok kategóriájában Boros Gábor és Csávás Réka

végzett az első helyen. A díjazottak teljes listája
megtalálható a https://sinkakonyvtar.wordpress.
com honlapon.
A nyertesek különböző rajzeszközöket, írószerszámokat és rajzfüzeteket vehettek át az oklevelek mellett. A pályázat alkotásaiból álló kiállítás
december 21-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
Sz.M.

Hangversenyen mutatták be tehetségüket
Egy hagyomány újjáélesztéseként a berettyóújfalui zeneisko- haza és mutatták be tehetségüket
la volt növendékei tartottak hangversenyt november 23-án, a az újfalui zeneiskolásoknak. Szima
Gergő kürtön, Csetreki Imre, BorJárási Hivatal Fráter László-termében.
Az első ilyen jellegű hangversenyt 2000-ben tartották és tizennyolc év
elteltével hívták újra életre. Az esemény különlegessége az volt, hogy a
bemutatkozó ifjú zenészek a közelmúltban hagyták el a zeneiskola falait
és jelenleg is valamilyen zeneművészeti intézményben tanulnak. A zeneiskola tagintézmény-vezetője, Hegedűs Imre kiemelte: az iskola életében
nagyon fontos a hangverseny, hiszen példát állít a jelenleg is az intézményben tanuló diákok számára. A meghívott fiatalok szívesen látogattak

sos Máté Lajos és Szántó Bálint
trombitán, Miczura Erik Denton
hegedűn zenélt, Tornyi Blanka és
Papp Balázs pedig énekkel készült.
A műsorban a zeneiskola tanárai zongorán kísérték az egykori diákokat. A
hangverseny utolsó, meglepetés számaként trombita trióval, Szilágyi Péter egykori igazgató-karnagy növendékei: Csetreki Imre, Györgyfi Zsolt
és Hegedűs Imre zárták az estet.
KHSz.

Diószegi Kis István
Református Általános Iskola
Berettyóújfalu
Tel.: 06-54-402-039
www.dioszegi-refi.hu

HITTEL
SZÍV VEL
SZAKÉRTELEMMEL

Egyedüliként Berettyóújfaluban és környékén, csak nálunk

8. OSZTÁLY VÉGÉRE MINDEN TANULÓ
NYELVVIZSGÁT TESZ ANGOLBÓL

hirdetés

ANGOL-MAGYAR KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLY INDUL
A DIÓSZEGI REFIBEN!
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MVM KONCERTEK

ZONGORA
2019 MÜPA - BÉRLET
YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ
GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:

AZONGORA.HU OLDALON
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A bihari táj misszionáriusa

Búcsú Szincsák Jánostól

Biharország közössége ismét búcsúzni kénytelen. Egy lokálpatrióta múzeumbarát, egy
nagyszerű tanár, a honismereti munka önzetlen
kiválósága, természeti környezetünk értő és elkötelezett ismerője, tanítója hagyta ránk immár
mindörökre azt, amit több mint hét évtized alatt
gyűjtött egybe. Otthon volt szerte Biharban
és tudta, hogy kik, és hogyan élnek itt. Furtán
született 1939-ben, épp március 15-én. Debrecenben lett népi kollégista, majd tanítóképzős.
Először Csökmőn állt katedrára, majd Gábor-

jánban, ahol aztán nyolc évig iskolaigazgató
is volt. Közben Egerben elvégezte a biológia
szakot, így még értőbb módon tudta felkutatni
és bemutatni környezete élővilágát az iskolásoknak, majd az egyre nagyobb számban köré
sereglő bihari gyerekek sokaságának. A 80-as
években került Berettyóújfaluba, és a mezőgazdasági szakképzésben dolgozott tovább, a teremtett világ és az emberi alkotómunka egyensúlyát középpontba állítva. A szülőföld iránti
rajongást hamar átültette mindazokba, akikkel
összehozta a Gondviselés. Szakkörökben és táborokban adta át tudását a vidék sok-sok településéről érkező ifjaknak. A Bihari Honismereti
Táborokban több mint három évtizeden át kalauzolta az egymást követő nemzedékek fiataljait
a hencidai Csere-erdőbe, a Sárrét vadregényes
vízivilágába, vagy épp a sziki legelőkre. A szer-

vezőmunkának pedig – a Bihari Múzeum Baráti Köre elnökeként – egy évtizeden át, 1996 és
2006 között volt a motorja. Miután átadta ezt
a megtisztelő feladatot, továbbra sem hagyott
minket magunkra. Nap mint nap ott volt rendezvényeinken, és nem tudtunk nem megállni
vele néhány szóra, mikor összetalálkoztunk
napi sétája során. Folyamatosan gyarapította a
Bihari Múzeum gyűjteményét, ismereteit pedig
tanulmányokban, adattári lejegyzésekben tette
közkinccsé. Példája és intelmei most is előttünk
vannak, és maradnak is – immár mindörökre.
Közösségi munkáját méltán ismerték el 2002ben a Berettyóújfalu városért kitüntetéssel. Általa is „él Bihar, élteti szent hite…”.
Kolozsvári István
a Bihari Múzeum Baráti Köre elnöke
(Fotó: Kogyilláné H. Szófia - 2017. március 15.)

Szűrös mesterek találkozója
Nagy jelentőségű, hiánypótló négy
napos műhelymunkán vehettek részt
az érdeklődők 2018. november 22-25.
között a Bihari Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza pályázatának jóvoltából.
Ezzel a rendezvénnyel sikeresen zárult a három
éves pályázat első esztendeje. Idén ez már negyedik workshop volt.
A szűr, guba, nemez viseletek napjainkban tematikából, a szűrök kerültek a figyelem középpontjába.
Nagy érdeklődés övezte a programot. Az előadások, bemutatók, műhelymunkák során megismerhették a szűrkészítés és díszítés történetét
és a közelmúlt neves szűrszabó mestereinek
munkáját. A szűrhímzésről és annak szakköri
munkában történő feldolgozásáról, a mintakincs lakástextíliákon történő továbbéltetéséről

Bujdosó Sándorné hímző, a népművészet mestere tartott bemutatót. A püspökladányi Csibi
Gyulánétól, a népművészet mesterétől és lányától, Soós Kálmánnétól elsajátíthatták a hajdúsági szűrhímzés minden munkamozzanatát.
Megismerhették a rátétes szűrök bihari specifikumait Dr. V. Szathmári Ibolya etnográfustól
és Gyönyörűné Erdei Judittól, a népművészet
ifjú mesterétől. Gyakorlatban kipróbálhatták a
teljes rátétes munkafolyamatot Sárközi Béláné
szűrrátét-készítő népi iparművésztől, Bak Zoltán szűrszabótól, a népművészet ifjú mesterétől
és Porkoláb Ferenctől, a népművészet mesterétől. A műhelyfoglalkozásokon a berettyóújfalui, nagyváradi, nagyszalontai, kalotaszegi
szűrszabók mintakincsének, készítésének sajátos eljárásaiban is elmélyedhettek. Szakmai
tapasztalatcserékre került sor a mesterek és az
érdeklődők között, valamint mesterek egymásnak is átadhatták tapasztalataikat. A mai viseletekben történő felhasználásról Marczin István-

né viseletkészítő népi iparművész beszélt.
Valamennyi foglalkozáshoz rögtönzött kiállítási bemutató is társult. A kiállítások részben
archív anyag segítségével, de többségében
azoknak az alkotóknak a munkáiból épültek fel,
akik a foglalkozások közreműködői is voltak
egyben. Így élőben is megismerhették a szűrhímzés és szűrrátét díszítés technikáját, alkalmazási lehetőségeit.
Eredményesen zárult a rendezvény, hiszen a
negyedik nap végére, az elsajátított ismeretek
segítségével mind a szűrhímzés, mind az applikált vagy posztóvirágos szűrök, a szűrrátét
területéről saját készítésű tárgyak sokaságával
térhettek haza a résztvevők.
Ezek a mesterségek a kihalás szélén állnak,
ezért fontos, hogy minél többen megismerhessék őket. A rendezvény célja e mesterségek továbbéltetése, a tudásátadás és a visszatanítás.
Gyné E. J.

Egy kép – egy történet
Télapó itt van…
Aki több mint negyed évszázada járt általános iskolába, bizonyára emlékszik arra, amikor december 6-án az osztálytermekben megjelent –
rendszerint egy vagy több krampuszával – a nagyszakállú. Akkoriban
a szülők munkahelyén is osztott csomagot a szakszervezeti Télapó.
Ezt több helyen ünnepség keretében, az izguló gyerekre szabott személyes szöveggel, csasztuskával megtoldva, másutt csak valamelyik
dolgozó szülő kezébe nyomott csomagként intézték.
A 80-as évek végéig a Télapó volt az ajándékosztó hivatalos elnevezése. Ez a szó összefüggésbe hozható az oroszok Gyed Moroz-ával
(’Fagy apó’). Bár a magyar kifejezés sokkal régebbi – már Arany Jánosnál is szerepel, igaz, nem a Mikulás szinonimájaként –, 1950-től
a Rákosi-korszak tette kizárólagossá a Télapó elnevezést. (Ahogyan
szintén ezen időszakban kezdtek az iskolákban karácsony helyett „fenyőünnepet” tartani.)
Képünkön: 1970 decemberében a Télapó és krampusza a 3. sz. Általános Iskolában. További képek: http://berettyoujfalu.topoteka.hu/

Ezzel a képpel búcsúzik az Egy kép – egy történet rovat. 2019-ben
megújult formában jelentkezünk helytörténeti írásokkal, de a Bihari
Múzeumba továbbra is várjuk emlékeiket, fényképeiket a Berettyóújfalu Topotéka internetes oldalra.
Áldott ünnepeket kívánnak:
A Bihari Múzeum munkatársai
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Diákolimpián bizonyíthattak az úszók
Tizennyolc éves hagyományra
tekint vissza a Herpály Sportúszó Egyesület által szervezett
Városi Körzeti Diákolimpia,
melyen úszásban mérettetnek
meg Berettyóújfalu fiataljai.
A december első napján a városi
uszodában rendezett diákolimpián
Berettyóújfalu minden általános
iskolájából és a gimnáziumból is
érkeztek versenyzők. A 253 nevező 4 rajthelyen, 5 számban, köztük

freestyle kategóriában is kipróbálhatta magát. A délelőtt a legkisebbeké volt, délután
már a tapasztaltabb úszóké volt a főszerep.
Pap Róbert, a Herpály SE vezetőedzője
kérdésünkre elmondta, céljuk az úszósport
népszerűsítése, ezért szerveznek évről-évre
olyan versenyeket, melyen a legkisebbek is
megmérettethetik magukat, kipróbálva a versenyszituációt. A legjobbak éremmel és oklevéllel gazdagodtak. A nap legeredményesebb résztvevői már készülhetnek következő
versenyükre, hiszen aki sikerrel zárt, már a
megyei diákolimpián is szerepelhet.
KHSz.

Szenior úszó sikerek a Herpály Sportúszó Egyesületben
Kevesen tudják, hogy a városi úszóegyesületünkben
nemcsak gyerekek versenyeznek, hanem felnőtt szenior versenyzőink is vannak. Kis csapatunknak jelenleg
három lelkes 25 év feletti tagja van, akik ebben a kategóriában öt évente növekvő korosztályokban versenyezhetnek. Egyik úszónk – Csörsz Gergely – kiváló
versenyeredményeket tudhat magáénak.
A legutóbbi megmérettetésről, a 2018-as Szenior Úszó
Országos Bajnokságról, amelyet Hódmezővásárhelyen
rendeztek, három ezüst- és két bronzéremmel tért haza.
– Másfél éve kezdtem el úszni. Gyermekeim is úsznak
az egyesületben, így egyértelmű volt számomra, hogy
én is versenyezni szeretnék.

Idősek karácsonya

Ebben az évben is idősek karácsonyával készült a Bihari Szociális
Szolgáltató Központ ellátottjai
számára. A Berettyóújfalui Idősek Klubja és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye mellett
a bakonszegi, esztári, csökmői,
furtai, mezősasi, illetve zsákai
idősek klubjaiból érkeztek vendégek a Makk Kálmán Moziba.
A december 5-ei alkalmon Szabóné Kovács Zsuzsanna többek között arról szólt,
mire szolgál az advent négy hete. – A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe. Az advent négy hete arra szolgál, hogy
kellőképpen felkészülhessünk lélekben
erre. Az advent a karácsonyhoz vezeti el
az embert. A karácsony pedig egymáshoz
vezet bennünket. Advent a hetek, órák,
percek szenvtelen vonulásában olyan időszak, melyben számvetést készítünk, áttekinthetjük a múltat, jelent és a jövőt. A ka-

Az alapok megszerzésében egyesületünk edzője nagyon sokat segített! Később elkezdtem szenior versenyekre járni, hogy megmérettessem magam a többi
úszó között. A versenyeken igazi családi hangulat van,
ahol sok új barátság kötődik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a családom mindenben támogat. Amikor elkezdtem úszni, álmomban sem gondoltam volna, hogy
ilyen nagyszerű eredményeket fogok elérni. A kitartó
munka mindig meghozza a gyümölcsét és a céljainkért
küzdeni kell! – mondta Csörsz Gergely.
Szeretettel várunk minden 25 év feletti sportbarátot,
aki szeretne úszni és akár versenyeken is kipróbálná
magát!
HERPÁLY SE Berettyóújfalu

rácsony pedig nemcsak egy ünnep, hanem
egy érzés is. Az igazi ünnephez, egész
életünkhöz nem kell más, csak az, hogy
szeretni és tisztelni tudjuk egymást. Kell,
hogy legyen közöttünk egy kapocs, és ez
nem más, mint a szeretet – mondta a Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője,
aki beszélt az intézmény idei működéséről
is. – Egyik fontos feladatunk volt, hogy
szociális alapszolgáltatásainkat Csökmőn
is megszervezzük. Az év folyamán örömmel tapasztaltam, hogy a települések klubtagjai között kialakult együttműködések
tovább folytatódtak, egy-egy rendezvény
kapcsán szívesen vendégül látták egymást.
Emellett valamennyi klubunkban zajlottak
a hagyományosan kialakult programok
(születés- és névnapok megünneplése, közös sütések-főzések, irodalmi délelőttök).
Intézményi kirándulásunk a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba sokuknak felejthetetlen élményt jelentett – zárta gondolatait
Szabóné Kovács Zsuzsanna.
Az eseményen megjelent klubok ünnepi
műsorral is készültek. Az előadások között szerepelt tánc, szavalat
és ének, akadtak viszont olyanok
is, akik egy történetet játszottak el
a színpadon.
A szervezők a karácsonyi ajándék
mellett koncerttel is kedveskedtek a szépkorúaknak. A kétszeres
eMeRTon-díjas Szandi szórakoztatta a közönséget.
Sz.M.

Optikai hálózat épül
a városban
A Magyar Telekom a közeljövőben hajtja végre Berettyóújfaluban az általa üzemeltetett
távközlési hálózat fejlesztését. Ennek kapcsán
tartottak lakossági fórumot november 15-én a
városháza nagytermében.
A fórumon jelen voltak a távközlési vállalkozás, valamint a kivitelezést végző Intelvill Mérnöki Kft. képviselői is, akik ismertették a megvalósítás részletes tervét.
Városunkban a Magyar Telekom a ’90-es évek elején
épített távközlési hálózatot. Ez a kapcsolatrendszer az
internetes szolgáltatások rohamos fejlődésével elérte teljesítőképességének határait. Ezért és a növekvő
előfizetői igények kiszolgálása érdekében szükséges a
fejlesztés. A korszerűsítés Berettyóújfalu teljes területét
érinti, eredményeként elérhetővé válik a legmodernebb
technológiájú hálózat, az FTTH, amelynek lényege,
hogy minden előfizetőt optikai szálon lát el az adott hálózatüzemeltető, optikai kapcsolóközpontján keresztül.
A technológia jellemzője a nagy átviteli sebesség és a
jövőállóság. Az optikai kábeleken keresztül elérhetővé
válik az akár 2000/1000 Mbit/s gyorsaságú internet elérés. A rendszer előnye továbbá, hogy az optikai kábelek érzéketlenek a különböző zavarokra és környezeti
hatásokra. Az új hálózatot három fő építési technológiával kívánja megvalósítani a vállalkozás. A belvárosban és a lakótelepeken föld alatt, a kertvárosi utcákban
légkábellel terveznek. Ehhez szükség lesz új oszlopok
elhelyezésére is.
A fejlesztés a tervek szerint 2019 év végéig több ütemben, 7.100 végponton valósul meg a városban. Sz.M.
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Rátz Tanár Úr Életműdíj a kimagasló
szakmai eredményekért
Nyolc tanár vehette át idén a Rátz
Tanár Úr Életműdíjat, köztük
Kurtán Mónika, a József Attila
Általános Iskola és AMI intézményvezetője.

évig a pályán leszünk, és ki kell tudnunk
lépni a régi tanári szerepből. Kurtán Mónika hisz az innovatív kompetenciafejlesztésben, melyek elengedhetetlenek az életben
való sikeres boldoguláshoz. Munkája egyik

alappillérének a hátránykompenzációt tartja,
Az emlékdíjat 2001 óta minden évben a mindennapos tevékenységei során nemcsak
kiemelkedő munkát végző, az 5-12. évfo- a kiemelkedő képességű diákokkal igyekszik

lyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy szaktárgyát megszerettetni és velük kiváló
biológiát tanító tanárok kaphatják meg, akik eredményeket elérni, hanem célja motiválni
pályájukon országszerte különösen sokat a kevésbé érdeklődő, gyengébb képességű tatettek az oktatás ügyéért és kiemelkedően nítványokat is. Intézményvezetőként büszke

Fotó: KHSz

nagy hatással voltak diákjaik fejlődésére, arra, hogy kollégáival harmonikusan együttkésőbbi szakmai karrierjére. Kurtán Mónikát működve törekszenek az esélyegyenlőség deon Nyrt. alapította 2000-ben, emléket állítegy kezdeményező jelölte a hazai természet- megteremésére, ezzel elérve, hogy diákjaik a va Rátz Lászlónak (1863-1930), aki a Fasori
tudományos oktatás és a közoktatás egyik lehető legjobban teljesítsenek. Pályája során Gimnázium matematika-fizika szakos tanálegrangosabb díjára, melyet november végén nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, raként több világhírű tudóst, így Neumann
meg is kapott. Az oktató több generációs ezért táborokban, iskolai foglalkozásokon Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost is
pedagógus családból származik, mely pálya- külsős szakemberek és szülők bevonásával elindította pályáján. A díjat – amelyben az
választásában is döntő szerepet játszott. Hi- igyekszik a diákok érdeklődését felkelteni a elmúlt 18 évben összesen 136 pedagógus
részesült – a három vállalat által létrehozott
vatásának útján 1993-ban indult el, 2002-től tárgy iránt.
a József Attila Általános Iskola tanára, 2014- A díjazottak életművében a közös pont, hogy Alapítvány a Magyar Természettudományos
től intézményvezetője. A pedagógus a min- mindannyian a reáltárgyak oktatási színvo- Oktatásért kuratóriuma ítéli oda. Az életműdennapokban igyekszik módszertani kultú- nalának emeléséért dolgoznak és diákjaik díjjal anyagilag és erkölcsileg is elismerik a
ráját folyamatosan fejleszteni, hiszen ahogy sikeresen szerepelnek országos tudományos tanári munkát és példát mutatnak más gazfogalmaz: a gyerekek sokat változtak, ezért versenyeken. Az elismerést az Ericsson Ma- dasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez
fel kell vennünk a ritmust, mert még 15-20 gyarország, Graphisoft SE és a Richter Ge- mérten támogassák az oktatást.

KHSz.

Nyitott kapukkal várták a nyolcadikosokat
Általános iskolák végzős diákja-

Az intézmény a Nyitott Kapuk Napjain mu- Idei újdonságként a gépészet ágazat debütált,

inak nyíltak a kapuk a Beret�-

tatta be válaszható szakmacsoportjait. A leen- mellyel gépgyártás-technológiai technikus

tyóújfalui Szakképzési Centrum

dő diákok két napon át nyerhettek bepillan- végzettség szerezhető az intézményben. A
tást az iskola életébe, hétköznapjaiba.

pályaorientációs napok nagy érdeklődés mel-

Bessenyei György Szakgimnázi-

Az iskolai nyílt napok célja, hogy a tanulók lett zajlottak a Bessenyei György Szakgimná-

umában.

élményszerű rendezvényeken ismerjék meg zium dísztermében. A szakmák rejtelmeibe
a szakgimnázium ága- standokon, interaktív módon nyerhettek bezatai által kínált lehe- pillantást a diákok. A programok sorát bűntőségeket: a középis- ügyi technikusi előadások, 3D-s nyomtatás,
kolában választhatnak kézi vezérlésű robotok kipróbálása, valamint
a vendéglátásszervező, az intézmény közszolgálatis tanulóinak rendpedagógiai és család- védelmi bemutatója is színesítette. A nyolsegítő munkatárs, az cadikosok és kísérőik bejárhatták az iskolát,
informatikai rendszer- valamint óralátogatáson is tapasztalatokat
üzemeltető, illetve a gyűjthettek. A fórum a szervezők szerint
közszolgálati

ügyin- nagyszerű lehetőséget biztosított a diákok ta-

téző szakmák közül. vaszi pályaválasztásának segítésében. KHSz.
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A Makk Kálmán Mozi műsora (december)
nap

film címe

10,11,12

Lucia Látomásai

dimenzió kezdés

2D

16.00

2D

18.00

2D

16.00

2D

18.00

2D

16.00

2D

18.00

2D

16.00

3D

18.00

olasz vígjáték 110 perc

Nyughatatlan özvegyek
angol krimi, 128 perc

13,14,15,16 A művészet templomai:
Van Gogh - Búzamezők
és borús égbolt között
olasz ismeretterjesztő film,
70 perc
(vasárnap 19.50-es kezdés)

Álommeló
amerikai romantikus vígjáték

17,18,19

Határeset
svéd thriller, 101 perc

Gyémánthajsza
amerikai krimi, 104 perc

20,21,22,23 A bűnös
dán thriller, 85 perc
(vasárnap 19.45-ös kezdés)

Grincs
amerikai animációs film,
90 perc

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

2018. december

Berettyóújfalui programok
December 23-án 16 órakor „Adventtől vízkeresztig”- a Törköly zenekar műsora
16.45 Negyedik adventi gyertya gyújtása

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
2019. január 15. 19.00 Újévi operett gála –
színházterem

KIÁLLÍTÁS
Bihar Vármegye Képgaléria
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak munkáiból készült „ALKOTNI JÓ” című kiállítás. Megnyitó: 2018.
december 17-én 17 óra. Kiállítók: Berényi
Anna, Gyetvai Piroska, Karácsony Krisztina,
Kiss Papp Csilla, Kovács Lajos, Kovácsné Pap
Orsolya, L. Ritók Nóra, Marozsán Fanni, Nagy
Magdolna, Rácz Erika, Török Zita. Közreműködők: az Igazgyöngyös tanítványok. A kiállítást
megnyitja: Kocsisné Jován Ildikó pedagógus.

Mozi Galéria
Csuka Tímea kiállítása megtekinthető 2019.
január 15-ig.
Adventi esték a Makk Kálmán Moziban
December 16-án 16 órakor Arco Nobile vonósnégyes adventi koncertje
16.45 Harmadik adventi gyertya gyújtása

KLUBFOGLALKOZÁSOK:
December 12. 16.30 ÉDES Egyesület-egyesületi nap
December 13. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület
klubfoglalkozása
December 14. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének karácsonyi évzáró estje és
ünnepsége
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája
Minden szerdán 13.00 a Kék nefelejcs duó
próbája
15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája
16.00 a papírfonó kör kézműves foglalkozása
Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör
Minden szombaton 14 órától Fotóklub foglalkozás
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző
torna az Erdélyi Gábor teremben
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház
2018. december 22. és 2019. január 6.
között zárva tart!
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Anyakönyvi hírek
Születés
2018. november

4.
5.

Karácson Nándor (Karácson Roland – Gyüre Alexandra)
Jambricska Fábián Péter (Jambricska Péter – Kovács Anikó)

Házasságkötés
2018. november

17. Nagy Zoltán – Ladicová Csilla

Elhunytak
2018. november

1.
6.

Vass Gyuláné (Pap Zsuzsánna Mária) (1934.)
Gulyás Istvánné (Szitó Magdolna) (1945.)
(Debrecenben halt meg)

10. Nagy János (1956.)
12. Varga József (1931.)

Sinka István Könyvtár
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy 2018. december 27-28-29-én

a városi könyvtár
minden telephelyén
zárva tart.
Nyitás: 2019. január 2. 9 óra
(Kálvin tér 1.),
Fiókkönyvtár és Információs Központ:
10 óra.

A BERETTYÓ KÁRTYA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT,
TOURINFORM IRODA
2018. december 14-ig és december 17–20. között hétköznapokon 8–16 óráig,
2018. december 15-én (szombat) és december 21-én (péntek)
8–12 óráig tart nyitva.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánnak
a Berettyó Kulturális Központ munkatársai!
Az új évben először 2019. január 7-én várjuk ügyfeleinket a megszokott nyitvatartási időben!

A Berettyó Televízió
műsorai:
www.berettyotv.hu

A Berettyóújfalui Református Egyházközség karácsonyi hírei
- December 14-én, pénteken 14 órakor karácsonyi

műsorral kedveskedik a Diószegi Kis István Református Általános Iskola a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
- December 16-án, ADVENT III. vasárnapján 9
órakor az Imaházban a gyermekvárosi gyerekek szolgálnak. A Templomban 10 órakor, az Árpád utcai
Fényes Ház Idősek Otthonában délután 14 órakor, a
Kórházban 15.30-kor Istentisztelet.
- December 18-án kedden délután 14 órakor karácsonyi Istentisztelet a Mátyás utcai szociális otthonban a gyülekezet szolgálatával.
- December 18-án kedden, 19-én szerdán, és 21-én
pénteken bűnbánati alkalmak. Az Imaházban délután
16 órakor, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 17
órakor.
- December 20-án csütörtökön 16 órára szeretettel
hívunk és várunk mindenkit a Szivárvány Református Óvoda karácsonyi ünnepségére a Nadányi Zoltán
Művelődési Házba. Igét hirdet Derencsényi István
főjegyző.
- December 20-án csütörtökön a Körömvirág
együttes adventi műsora a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában.
- December 20-án csütörtökön 14 órakor a kórház
pszichiátriai osztályán karácsonyi Istentisztelet a gyülekezet szolgálatával.

- December 20-án csütörtökön 14 órakor a Dió-

szegi Kis István Református Általános iskola diákjai
szolgálnak karácsonyi műsorral az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában.
- December 23-án, ADVENT IV. vasárnapján az
Imaházban 9 órakor a Templomban 10 órakor, az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában 14 órakor, a
Kórházban 15.30-kor Istentisztelet.
- December 24-én hétfőn, szenteste délutánján,
karácsonyi ünnepi istentisztelet 16 órai kezdettel a
Templomban.
- December 25-én kedden, Karácsony első napján,
úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban 9 órakor, a
Templomban 10.30 órakor.
- December 26-án szerdán, Karácsony másnapján
az Imaházban 9 órai kezdettel, a Templomban 10 órai
kezdettel vannak alkalmaink.
- Az esztendő utolsó napján, december 31-én hétfőn este 17 órakor tartunk hálaadó Istentiszteletet az
Imaházban.
- Újév napján, január 1-én kedden az Imaházban
9 órától, a Templomban 10 órától tartunk hálaadó Istentiszteletet.
- A VII. Református Bál időpontja 2019. február
16. szombat, Városi Sportcsarnok.

Áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új évet kívánunk
kedves mindnyájuknak!

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Szutor Mónika
Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Molnár István, 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: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637

HIRDETÉS

2018. december

30 mp
CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!
Vásároljon indulás előtt autópályamatricát okostelefonjáról gyorsan,
egyszerűen és biztonságosan.
Szolgáltatásainkról és viszonteladó
partnereinkről bővebb információ:
www.nmzrt.hu

hirdetés
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