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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Átadták a forgalomnak az M35-ös autópályát

Elkészült, és december 20-ától már az autósok is használhatják az M35-ös autópálya 481-es számú főút – 
Berettyóújfalu közötti szakaszát. Az M3 és M35-ös sztrádák megépülésével gyorsforgalmi úton 130 km/h 
sebességgel lehet eljutni Nagyvárad felől Budapest, és a távolabbi nyugati, forgalmi célpontok felé.
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Tíz napirend megtárgyalása várt a 
képviselő-testület tagjaira az év utol-
só képviselő-testületi ülésén, decem-
ber 13-án. Köztük a kórház területén 
lévő önkormányzati bérlakások téli 
rezsicsökkentéséről döntöttek, ingat-
lanokkal kapcsolatos előterjesztések-
ről határoztak.

Gálaműsorral zárta a 
2018-as évet a Bajnóca 
Néptánc Egyesület a 
Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban ad-
vent harmadik vasár-
napján.
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Tíz napirend megtárgyalása várt a 
képviselő-testület tagjaira az év utol-
só képviselő-testületi ülésén, decem-
ber 13-án. Köztük a kórház területén 
lévő önkormányzati bérlakások téli 
rezsicsökkentéséről döntöttek, ingat-
lanokkal kapcsolatos előterjesztések-
ről határoztak.
A Gróf Tisza István Kórház területén lévő ön-
kormányzati bérlakások téli rezsicsökkentéséről 
szólt az első tárgyalt napirend. Az előterjesztés 
szerint a Kormány elfogadott rendeletei alapján 
már minden fűtési móddal rendelkező lakást 
érintett a téli rezsicsökkentés. A hatályos szabá-
lyozás alapján azonban a kórházi bérlakások sa-
játos fűtési, fűtésszámlázási helyzetéből adódó-
an az itt élők mégsem juthatnak támogatáshoz. A 
kialakult helyzet okán döntött úgy a városveze-
tés, hogy az érintett 39 háztartás számára az ön-
kormányzat fizeti ki a 12 ezer forintos kompen-
zációt, így az ebben a lakásokban élőket sem éri 
hátrány. A képviselők valamennyien támogatták 
az előterjesztést. 
Két külterületi ingatlan tulajdonosa fordult a 
képviselő-testülethez azzal a kéréssel, hogy az 
érintett telkeket a jelenlegi mezőgazdasági beso-
rolásból különleges építési övezetté alakíthassa. 
Az ülésen Deák László elmondta, az M4-es au-
tópálya és a 47-es számú főút csomópontja mel-
letti területen kereskedelmi, vendéglátó tevé-
kenységet szeretne folytatni, és ehhez épületeket 
alakítana ki. Az is elhangzott, a testület mostani 
hozzájárulása a folyamat elindításához szüksé-
ges, ami azonban több hónapot vehet igénybe. 
Elfogadták a képviselő-testület 2019. első félévi 

munkatervét Hagymási Gyula módosító javas-
latával együtt, mely egy város által nyújtott új 
szolgáltatás kidolgozására vonatkozott, piaci és 
szociális alapon, és kert körüli munkák elvégzé-
séről szólna. Egy Tóth Árpád utcai lakóház el-
adásával kapcsolatos önkormányzati elővásárlá-
si jogról szóló előterjesztés is volt a napirendek 
között. Az ülés leghosszabban tárgyalt pontjának 
bonyolultságát már az is jól jelezte, hogy a pénz-
ügyi bizottság nem foglalt állást egyik határozati 
javaslat mellett sem. Tehát sem az elővásárlási 
jog érvényesítése, sem az arról való lemondás 
mellett. Az írásos előterjesztésben idézett ügy-
védi levél szerint a vevő vétel jogcímén meg 
kívánja szerezni az ingatlant, melyhez szükség 
van az önkormányzat lemondó nyilatkozatára. 
Az okiratok és a vevő törvényes képviselőjének 
nyilatkozata alapján azonban alaposan feltéte-
lezhető, hogy az adásvételi szerződést a felek 
már 2017. szeptember 25-én megkötötték, és ezt 
nem közölték az önkormányzattal, mint elővá-
sárlásra jogosulttal. A képviselők egyetértettek 
abban, hogy nehéz döntés bármelyik javaslat 
elfogadása. Elhangzott, már nem az első ilyen 
típusú ügy van előttük, melynek oka az ügyvéd-
től elvárható szakmai minimum be nem tartása. 
Hagymási Gyula szerint ebben az esetben is je-
len lehetett volna az ügyvéd, tájékoztatást adni 
és orvosolni a helyzetet. Abban is egyetértettek, 
hogy az ügyvéd hibája miatt alakult ki ez a hely-
zet. Ha él a város az elővásárlási joggal, úgy a 
vevőt is nehéz helyzetbe hozza, ha pedig nem, 
akkor az jelzés értékű lehet a későbbi ilyen ese-
tekre nézve, és nem következetes a korábbi dön-
téssel. A polgármester végül levette napirendről 
az ügyet, és nem tárgyalták tovább azzal, hogy 
még több információra van szükség a döntéshez.

Egy két éve indult szabályozási terv módo-
sítás véleményezési szakaszának lezárása is 
volt napirenden. A lőtér melletti állattartó te-
lep beépítettségi mértékének 20 %-ról 30 %-os 
mértékűre történő emeléséhez szükséges volt a 
szakhatóságok állásfoglalására. Az eljárásban 
résztvevők többsége a tervezett módosítást nem 
kifogásolta, és a védőfásítást a szakhatóságok 
elő is írták. Krisztiik János városi főépítész el-
mondta azt is, a szaghatást csökkenteni fogja a 
tulajdonos által tervezett új beruházás is, amely 
egy korszerű fedett és zárt technológiát alkal-
maz.
Az ülés végén képviselői kérdés érkezett a téli 
rezsicsökkentés kapcsán a tüzelőanyag utalvá-
nyok felhasználásáról. Kovács Lászlóné igazga-
tási irodavezető elmondta, a Kormány november 
27-én döntött arról, hogy Berettyóújfalu 10,6 
millió forint összegben részesül a téli rezsicsök-
kentési támogatásban, összesen 888 igény érke-
zett. Most első lépésként – árajánlat bekérőket 
követően – azokkal a helyi vállalkozókkal köt 
szerződést az önkormányzat, melyek vállalják a 
választott fűtőanyag biztosítását. Ezt követően 
minden igénylőt írásban értesít az önkormány-
zat arról, hogy a tüzelőanyagra való beváltást 
szolgáló igazolás átvétele a Polgármesteri Hiva-
talban mikor és hol lehetséges. Erre a rendelet 
szerint 2019. december 15-ig lesz lehetőség, de 
a város szeretné, ha ez még 2019 januárjában 
megtörténne.
Egy lakossági megkeresést tolmácsolt Szabó 
Katalin képviselő. Ez az Árpád utca és a Kos-
suth utca kereszteződését érintette. Ide egy köz-
lekedési tükör elhelyezését kérte annak okán, 
hogy a főutcára a balra történő fordulás baleset-
veszélyes. K.Zs.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2019. évben összesen 6.030.000 Ft összegben nyújt tá-
mogatást a berettyóújfalui fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében.
Az Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában 84 érvényes pályázatot benyújtó felsőoktatási hall-
gató („A” típus) és 11 felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó fiatal („B” típus) részesül 
támogatásban, közülük egy hallgató „A” típusú pályázatát visszavonta.

A 6.030.000 Ft önkormányzati össztámogatás – a 2019. évi forduló keretében támogatott 94 pá-
lyázó erre az évre eső, 5.310.000 Ft összeget kitevő összes ösztöndíján túl – magában foglalja a 
korábbi években támogatásban részesített 15 „B” típusú pályázó 720.000 Ft összegű ösztöndíj-
részét is, így a 2019. évben az Önkormányzat összesen 109 berettyóújfalui fiatal felsőoktatási 
tanulmányaihoz járul hozzá.

A 2018. évi pályázati forduló összesített adatai

 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

 Pályázók Támogatásban  Támogatás Összes Pályázók Támogatásban Támogatás Összes
 száma részesített mértéke megítélt száma részesített mértéke megítélt
  pályázatok (Ft/fő/hó) támogatás  pályázatok (Ft/fő/hó) támogatás
  száma  (Ft/10 hó)  száma  (Ft/3x10 hó)

        1.980.000.-
        ebből
        2018. évre
 83 83 6.000.- 4.980.000.- 11 11 6.000.- eső
        támogatás
        330.000.-
        /5 hó
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2019. december 31-ig 
érvényes a Berettyó 
KártyaA Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-

lyázat 2019. évi fordulója keretében nyújtott támogatásról
Berettyóújfalu Város Önkormányzata ne-
vében örömmel osztjuk meg Önökkel a 
hírt, miszerint minden Berettyó Kártya 
tulajdonos számára 2019. december 31-ig 
meghosszabbítjuk a kártya érvényességét! 
Használják a kártyákat 2019-ben is Berety-
tyóújfaluban, több mint 30 partnerünknél, 
Debrecenben és az ország több mint 1500 
pontján, ahol a magyar kedvezménykártya 
almás matricáját látják.
Akik még nem vették át kártyájukat, keres-
sék irodánkat. A megszokott nyitvatartással 
várjuk a leendő kártyatulajdonosokat, és új 
kártyaelfogadó partnereinket.
Sikerekben, eredményekben gazdag, bol-
dog, új esztendőt kívánnak partnereinknek, 
meglévő és leendő kártyatulajdonosaink-
nak a Berettyó Kártya Ügyfélszolgálat 
munkatársai.
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Elkészült, és december 20-ától már 
az autósok is használhatják az M35-
ös autópálya 481-es számú főút – Be-
rettyóújfalu közötti szakaszát. Az 
M3 és M35-ös sztrádák megépülé-
sével gyorsforgalmi úton 130 km/h 
sebességgel lehet eljutni Nagyvárad 
felől Budapest, és a távolabbi nyuga-
ti, forgalmi célpontok felé.
A december 20-ai átadási ünnepségen, ahol 
az M4-es autópálya Berettyóújfalu – Nagy-
kereki közötti szakasz I. ütemét is átadták, 
Palkovics László beszédében a közlekedési 
rendszer fejlesztését érintően két fontos stra-
tégiai elemet említett. – A korszerűsítés ke-
retében azt a célt tűztük ki, hogy az ország 
bármelyik pontjáról harminc percen belül 
elérhető legyen egy négy sávos útszakasz. 
Ennek egyik részeként azt szeretnénk, ha a 
megyei jogú városokat be tudnánk kötni az 
ország vérkeringésébe. A fejlesztés másik 
elemeként pedig meg akarjuk építeni min-
den autópálya szakasznak a határig történő 
kapcsolatát – mondta el az innovációs és 
technológiai miniszter. – 2020-ban az M4-
es sztráda Nagykerekiig megépülő második 
ütemével – a magyarországi oldalon – lét-
rejön a Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi 
összeköttetés – tette hozzá.
Történelmi nap ez a mai – kezdte gondolatait 
Dr. Vitányi István. Az országgyűlési képvi-
selő ünnepi köszöntőjében beszélt az autópá-
lya által nyújtott lehetőségekről is. – Remé-
nyeink szerint a gazdasági élet megélénkül, 
a helyi üzlettulajdonosok munkához jutnak, 
vállalkozók jönnek a térségbe. Úgy gondo-
lom, Debrecen elérhetősége jelentős mérték-
ben javult, ami azt is jelentheti majd, hogy 
az ide települő multicégek dolgozói, vagy 
beszállítói a bihari térségből fognak kikerül-
ni. Bízunk benne, hogy a termelés jelentős 
mértékű növekedése mellett a turizmus is 
fellendülőben lesz a térségben. Továbbra is 
megállnak és megnézik azokat az épületeket, 
fejlesztéseket, melyeket az utóbbi időben 

végeztünk annak érdekében, hogy ne csak 
egy, hanem több napot töltsenek el Berettyó-
újfaluban és Biharban – mondta Dr. Vitányi 
István.
Cseke Attila, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség szenátora a sztráda előnyei mellett 
az újabb autópálya szakasz átadásának ered-
ményéről és üzenetéről is szólt. – Egy új út 
és sztráda gazdasági fejlődést, kevesebb bal-
esetet, biztonságosabb közlekedést, alacso-
nyabb légszennyezést jelent. Lényeges az is, 
hogy az erdélyi magyarok közelebb kerültek 
az anyaországhoz, Magyarország Románi-
ához és hiszem, együtt gondoljuk azt, hogy 
új utakkal is kell keresnünk a közös utakat 
– mondta a szenátor.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ve-
zérigazgatója, Nagy Róbert a beruházás mű-
szaki paramétereit ismertette. – 23 km autó-
pályát adtunk át a forgalomnak. Az M35-ös 
sztráda II. ütemét érintően 1 új, különszintű 
csomópont, 8 alul-, 1 felüljáró, 2 vadátjáró, 
Mikepércsnél egy egyszerű, Derecskénél 
egy komplex pihenőhely épült. Az M4-es au-
tópálya eddig elkészült szakaszán 3 új hidat, 
1 mérnökségi telepet, 1 sztráda rendőrséget, 
illetve 1 különszintű csomópontot hoztunk 
létre. A beruházás 62 milliárd forintba ke-
rült, amely Európai Uniós támogatásból és a 
magyar állam társfinanszírozásával valósult 
meg – fejtette ki Nagy Róbert.
Muraközi István szerint biztonságosabb köz-
lekedést és a fejlődés lehetőségét hordozza 
magában ez az autópálya szakasz. - Évtize-
deken keresztül hallottuk, hogy azért nem 
választanak minket kisebb vagy nagyobb 
ipari üzemek, mert nagyon nehéz ide eljut-
ni, és ez valóban igaz is volt. Mostantól egy 
olyan összeköttetés van városunk és a me-
gyeszékhely között, amely segíti az ide te-
lepülő vállalkozásokat, az itt élő embereket 
a munkavállalásban, hogy ne kelljen Debre-
cenbe beköltözniük. Így az itt élés lehetősé-
gét is javítani tudjuk. A turisztikát illetően a 
polgármester hozzátette: a fejlesztéseknek 
(pl.: Bihar Termálliget, Zsinagóga) köszön-
hetően igyekeznek egy olyan csomagot aján-
lani az ide érkezőknek, amiért érdemes lesz 
letérni az autópályáról, és időt eltölteni Be-
rettyóújfaluban, illetve környékén.
A kivitelezési munkák részeként az M4-es 
sztráda és a 47-es számú főút csomópont-
jában elkészült a berettyóújfalui autópálya 
mérnökség, illetve rendőrség új épületegyüt-
tese is. Az új, kombinált komplexum az 
M35-M4-es autópálya-szakaszok mellett a 
berettyóújfalui mérnökség működési terüle-
tén lévő országos közúthálózat üzemeltetési 
feladatait is ellátja. Sz.M.
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Átadták a forgalomnak az M35-ös 
autópályát

Bácsó Attila mérnökségvezető (Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. berettyóújfalui 
üzemmérnökség) átveszi Nagy Róbert 
Attila vezérigazgatótól (NIF Zrt.) a mér-
nökség új épületének kulcsát. Középen: 
Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-
helyettes (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
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Sikeres, eredményekben gazdag 
évet zárt a Vass Jenő Óvoda és Böl-
csőde. Az intézmény közel 500 gyer-
mek élményszerű nevelését, sokol-
dalú kibontakoztatását biztosította. 
Lezárult a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde pá-
lyázati forrásból történő fejlesztése. A támoga-
tás értéke 300 millió Ft volt. Ebből az összeg-
ből az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvoda 
küllemében megszépült, a Székhely Óvoda 
újjáépült. Energetikai fejlesztések valósultak 
meg, mellyel gazdaságosabb lett az üzemelte-
tés. Modernebb, kulturáltabb környezet várja 
az óvodásokat.
Külső-belső környezetünk jelentősen meg-
újult, melynek forrását Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzata biztosította számunkra. 
Udvaraink új, színes, minden mozgásformát 
kielégítő játékokkal bővültek 5,5 millió Ft 
értékben. A képviselői alapokból részesült 
a Rákóczi, Széchenyi, Eszterlánc és a Gyer-
mekkert Tagóvoda, összesen 2.250.000 Ft 
értékben, melyet szintén udvari játékok, hin-
ták, csúszdák beszerzésére fordítottunk. Na-
gyon örülünk annak, hogy most már minden 
feladat-ellátási helyünk otthonos, barátságos, 
színvonalas, minden igényt kielégítő környe-
zetet biztosít az óvodahasználók számára.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde stabilitását 
megőrizve 17 óvodai és 4 bölcsődei csopor-

tot működtet. Napjainkra a Bölcsődei Tagin-
tézmény összes férőhelyét feltöltöttük. Fiatal, 
kedves, lelkiismeretes kisgyermeknevelőink 
munkájukban igen eredményesek, hatékony 
együttműködés jellemzi tevékenységüket. 
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
gyermekek hamar beilleszkedjenek, alkalmaz-
kodjanak az új körülményekhez.
Az óvodai gyermeklétszámok ideálisak. Az 
előző évekhez képest a kihasználtság maga-
sabb lett. Dolgozóink tudatosan, pozitív szem-
lélettel törekednek a harmonikus légkör meg-
teremtésére. A mindennapokban biztosítjuk a 
szabad játék túlsúlyát, építünk a gyermekek 
ötleteire, érdeklődésére, előzetes tapasztalata-
ira. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni 
sajátosságait, és differenciált fejlesztést alkal-
mazunk.
Jó személyi feltételekkel rendelkezünk.
Intézményünk teljes nyitva tartása alatt igen 
jól képzett kisgyermeknevelők, óvodapeda-
gógusok fogadják a gyermekeket, és ötletes, 
újszerű, játékos tevékenységeket kínálnak 
számukra.
Dolgozóink szakmailag elhivatottak, felelős-
ségteljesen végzik mindennapi munkájukat.
Magas szintű szakmai működésünk lehetővé 
teszi, hogy az év során önkénteseket, érettsé-
gi előtt álló diákokat, főiskolásokat, Erasmus 
programban résztvevőket is fogadunk.
Munkánk középpontjában mindig a gyerme-
kek állnak. Változatos tevékenységeken ke-
resztül biztosítjuk a gyermekek személyiségé-
nek fejlődését.
A nevelőmunka irányítójaként arra törekszem, 
hogy a közös értékek beépüljenek a minden-
napokba, és a kitűzött céljaink megvalósul-
janak. A minőségi munka, a folyamatos fej-
lődés, tanulás, tudásmegosztás, a társadalmi 
elvárásoknak való megfelelés elengedhetetlen 
napjainkban.
Szervezeti kultúránkat folyamatosan fejleszt-

jük, igyekszünk elérni, hogy szakmai téren 
mindenki kibontakozhasson, és aktív, alkotó 
tagja legyen közösségünknek.
Változatos programokat kínálunk az óvodai 
élet során. Élményszerző kirándulások, szer-
vezett kulturális és sportesemények színesítik 
a mindennapokat. Korszerű pedagógiai isme-
retnyújtás eszközeivel a mai kor szellemének, 
kihívásainak megfelelően környezettudatos, 
sikerorientált gyermekek nevelését biztosít-
juk.
Speciális feladatainkat folyamatosan ellátjuk:
• Az Eszterlánc Tagóvodában és a Bölcsődei 
Tagintézményben biztosítjuk a szakmai gya-
korlati helyet a Bessenyei György Szakgim-
názium tanulói számára.
• Kiemelten ügyelünk a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos gyermekek gondozására, felzár-
kóztatására.
• Kiválóan akkreditált tehetségpontként in-
tézményünkben számos lehetőség adott a 
mozgás, az értelmi, logikai, a zenei, táncmű-
vészeti, vizuális képességek magas szintű 
fejlesztésére, kibontakoztatására. Tehetség-
gondozó műhelyeink heti rendszerességgel 
kínálnak változatos tevékenységeket, fellépési 
lehetőségeket.
Külső szakemberek segítségével igény és 
szükséglet szerint biztosítjuk a gyógypedagó-
gusokat, fejlesztő és logopédiai foglalkozá-
sokat, zene-ovit, ovi-focit, birkózást, hittant. 
Rendszeresen részt vehetnek gyermekeink az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola fog-
lalkozásain.
Ebben az évben is sok új élményt és ismeret-
szerzési lehetőséget fogunk biztosítani böl-
csődéseinknek és óvodásainknak.
A gyermekek együttnevelése érdekében to-
vábbra is számítunk a szülők támogató jelen-
létére, és partneri együttműködésére. 

Gálné Tóth Klára intézményvezető
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A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde eredményei

Tájékoztatás a 2019. január 1. napjától 
történő gyermekorvosi ellátásról

Közlemény: 2019. január 1-től a berettyó-
újfalui háziorvosok rendelési ideje:

Dr. Mitrán Ildikó Mónika házi gyermekorvos 2018. december 31. nap-
jával nyugdíjba vonult. Erre figyelemmel 2019. január 1-től az általa 
ellátott betegeket helyettesítéssel Dr. Hodosi Julianna és Dr. Kin Ágnes 
házi gyermekorvosok fogják ellátni.
A korábban Dr. Mitrán Ildikó Mónika gyermekorvoshoz tartozó utcák 
a két helyettesítő gyermekorvos között nem kerülnek felosztásra, mivel 
a helyettesítésből adódóan a gyermekekkel bármelyik doktornőhöz for-
dulhatnak majd a szülők az alábbi rendelési helyeken és időpontokban:

A rendelések között (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 12-14 óra között, 
míg pénteken 12-16 óra között) a sürgős esetek ellátása készenlét formájá-
ban történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el, 
az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el: 06-30/282-4307. Kérjük 
szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást. 
Ügyeleti telefonszám, amely munkanapokon (hétfőtől péntekig) 16 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap, munkaszüneti és ünnep-
napokon 24 órában hívható: Ügyeleti hívószám: 06-70/370-3104. Mentő-
szolgálat/mentési hívószám: 104

       Dr. Cséki János               Dr. Kertész Balázs
Hétfő, szerda: 14-17 óráig Hétfő, szerda: 14-17 óráig
Kedd, csütörtök:   8-12 óráig Kedd, csütörtök:   8-12 óráig
Péntek:   8-12 óráig Péntek:   8-12 óráig
    Telefon: (54) 404-205             Telefon: (54) 402-662

         Dr. Pap-Majoros László             Dr. Jahangir Ahmed
Hétfő, szerda:   8-12 óráig Hétfő, szerda:   8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-17 óráig Kedd, csütörtök: 14-17 óráig
Péntek:   8-12 óráig Péntek:   8-12 óráig
     Telefon: (54) 400-902               Telefon: (54) 402-217

       Dr. Szeszák Ferenc              Dr. Baglé Magdolna
Hétfő, szerda, péntek:   8-12 óráig Hétfő, kedd, szerda, 
Kedd, csütörtök: 14-17 óráig csütörtök, péntek:   8-12 óráig
      Telefon: (54) 402-143             Telefon: (54) 402-284

A rendelést ellátó orvos neve: 

Dr. Kin Ágnes
Telefon: 54/507-550
Mobil: 06-70/522-1323

Dr. Hodosi Julianna
Telefon: 54/507-550
Mobil: 06-70/380-7379
Időpontra bejelentkezés:
Délelőtti rendelésnél:   
9.00-10.00 között
Délutáni rendelésnél: 
14.00-15.00 között

Heti rendelési idő: 
Gyermekorvosi rendelő (Orbán Balázs tér 3.)
Hétfő: 8.00–12.00 Csütörtök: 13.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00 Péntek: 13.00–16.00
Szerda: 8.00–11.00
Berettyószentmártonban: kedd: 14.00–17.00
Csecsemőtanácsadás: kedd, szerda: 11.00–12.30

Gyermekorvosi rendelő (Orbán Balázs tér 3.)
Hétfő: 13.00–17.00 Csütörtök:   8.00–11.00
Kedd: 13.00–16.00 Péntek:   8.00–12.00
Szerda: 13.00–16.00

Berettyószentmártonban: csütörtök: 14.00–17.00
Csecsemőtanácsadás: hétfő:  11.00–12.30
  péntek:  12.00–13.30
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Gálaműsorral zárta a 2018-as 
évet a Bajnóca Néptánc Egye-
sület a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban advent har-
madik vasárnapján.
A „Képekbe zárt idő” című előadá-
son teltház előtt az egyesület csoport-
jai mutatták be egész éves munkájuk 
eredményét. A programban Kassa 
környéki, sárközi, nagydobronyi, 
rábaközi, magyarszentbenedeki és 
mezőkölpényi táncokat is láthat-
tak a nézők. Az est különlegessége 
az volt, hogy több éves kutató és 

gyűjtőmunka eredményeként egy új 
műsort is összeállíthatott az egyesü-
let. Kiemelkedő jelentőségű helyi 
anyagot dolgoztak fel, hiszen az 
egyesület felkutatta Berettyóújfalu, 
Váncsod és Szentpéterszeg táncait. 
1955 és 1958 közötti archív felvé-
teleket sikerült a Zenetudományi 
Intézetből megszerezni, melyekkel 
ezelőtt soha senki nem dolgozott 
még. A gálaest megnyitóján Bónácz 
János alpolgármester köszöntötte a 
Bajnócásokat. Az alpolgármester 
kiemelte, a Bajnóca „család” az 
egyik legfontosabb helyi közösség, 
melyre Berettyóújfalu büszke lehet. 
A műsort Turzó Renáta és Vámosi 
István szerkesztették, a talpalávalót 
az esten a Bürkös zenekar húzta. 

KHSz.

Éppen 10 éve kezdődött az a tartalmas 
kapcsolat Berettyóújfalu és a 400 km-re 
lévő Székelylengyelfalva között, amelynek 
eredményeként adventkor ajándékot ad-
nak át a lengyelfalvi gyerekeknek az új-
faluiak.
A kapcsolatfelvétel alapját az adta, hogy ott 
született Orbán Balázs, aki viszont a magyar or-
szággyűlésben képviselte 1880 és 1890 között 
Berettyóújfalu és környéke lakosságát. És mint 
ismert, Berettyóújfaluban róla nevezték el a 
Gróf Tisza István Kórház előtti teret, s szülőhá-
zán, Lengyelfalván az újfalui szobrászművész, 
Kurucz Imre készítette el Orbán Balázs portré 
domborműves emléktábláját.
A karácsonyi ajándékcsomagokat a lengyelfal-
vi csecsemőktől az adott évben még 18. évét be 
nem töltött fiatalok kapják. A felhívást a Bihari 
Népfőiskola hirdeti meg, s minden évben nagy 
igyekezettel csatlakoznak hozzá magánszemé-
lyek: a Gróf Tisza István Kórház, a Széchenyi 

István Tagiskola, a József Attila Általános Isko-
la, a 198. sz. Ügyvédi Iroda, Muraközi István 
polgármester és Vitányi István országgyűlési 
képviselő is. A polgármester 1-1 csomag sza-
loncukorral kedveskedett, amit advent harmadik 
vasárnapján adott át, mivel a személyes találko-
zást fontosnak tartja a lengyelfalviakkal. Vitá-
nyi István pedig receptkönyveket küldött. Idén 
első alkalommal a Berettyóújfalu és Vidéke 
Méhész Egyesület 1-1 Maci mézet ajánlott fel 
a lengyelfalviaknak. Örömteli tapasztalat, hogy 
évről évre többeknek jut ajándékcsomag, idén 
már 79 gyermek és fiatal kapott a mintegy 300 
lelkes településen csomagot.
Az eljuttatást Porkoláb Lajos népfőiskolai elnök 
szervezi meg az önkormányzat kisbuszával. A 
kezdetektől ott van Dr. Iszlai Sándor főorvos, 
Gömöri György és felesége, Nagy István és fe-
lesége. Porkoláb Lajos ügyel arra, hogy minél 
többen jussanak el, s vigyék szeretetük jeléül a 
csomagot Székelyföld kis ékszerdobozába. Így 
idén először volt ott Bondár Sándor és felesége, 

valamint az ottani gyökerekkel rendelkező Fe-
kete Jánosné.
Az ajándékátadás advent második vasárnapján 
volt az idén 200 éves római katolikus templom-
ban, szentmise keretében. Benedek Sándor plé-
bános köszöntötte a küldöttséget, akik elvitték 
a kis Jézus adományát angyali áldásként. Bálint 
Domokos egyházi gondnok, mint házigazda kö-
szöntötte a maroknyi csapatot, mely azért jött, 
„hogy itt örömtüzet árasszon”.
Az ajándékhozókat is megajándékozták a len-
gyelfalviak: díszoklevelet, termelői mézet és 
korondi kerámiát kaptak „emberbaráti szerete-
tükből fakadó munkájukért és adományaikért”.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Évzáró, karácsonyi koncertet adott a Be-
rettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar ad-
vent negyedik vasárnapján a Járási Hi-
vatal Fráter László-termében.
A koncert helyszíne ezúttal is megtelt. Az 
ünnepi hangulatú esten a jól ismert klasszi-
kusokon túl karácsonyi dalokat is játszottak 
a zenészek. Szilágyi Péter, egykori igazgató-
karnagy díját 2015 óta hagyományosan a kon-
certen adják át. Az állandó és aktív zenekari 
tagok szavazata alapján a karmester és a ku-
ratórium hozzájárulásával, a fúvószenekarban 
végzett kitartó és magas színvonalú munkájá-
ért 2018-ban Gál Mihály kapta az elismerést. 
Tóth Gyula tanítványaként a tubát választotta 
hangszeréül a 13 éves kora óta aktív zenekari 
tag. Gimnáziumi tanulmányait is a városban 
végezte, rendszeresen látogatta a zenekari 

próbákat és szinte minden fellépésen jelen is 
volt. Érettségi után Kecskeméten mérnöktaná-
ri diplomát szerzett majd a Gróf Tisza István 
Kórházban informatikus mérnökként kezdett 
dolgozni. További két diplomát is szerzett, de 
eközben is aktívan vett részt a zenekar életé-
ben. Megbízható tudással, mindig szolgálatra 
készen támogatta az ötvenegy éves zenekar 
szakmai munkáját, melynek tagja immár har-
minc éve. Az elismerésen túl egyszeri anyagi 
jutalom is illeti a díj tulajdonosát. Az est vé-
gén a már hagyományos közös produkció sem 
maradhatott el, a közönség a fúvószenekarral 
együtt énekelte a Csendes éjt.

Új bútorokkal is gazdagodtak 
decemberben
A zeneiskola decemberben új iskolabútorok-
nak és zongoraszékeknek is örülhetett, hiszen 

EFOP források felhasználásával első ütemben 
érkeztek új bútorok, hamarosan pedig hang-
szerekkel és irodai eszközökkel is bővül majd 
az intézmény. Jó hír az is, hogy az új, korsze-
rű, a Széchenyi István Tagiskola udvarán 280 
millió forintból épülő zeneiskola már minden 
– az építkezéshez szükséges- engedélyt meg-
kapott.  KHSz

Ünnepi műsorok és köszönté-
sek, zene, tánc, jó hangulatú 
baráti beszélgetések, tombola. 
A Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesületének vezetősége és tag-
sága hagyományos karácsonyi év-
záró ünnepséget tartott a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház színház-
termében december 14-én. 
A rendezvényen Pikó Gyuláné, a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egye-
sületének elnöke üdvözölte az 
évzáró eseményen megjelenteket. 
Karácsonyi gondolatait Muraközi 
István is megosztotta a résztve-
vőkkel. A polgármester kiemelte 
a közösség fontosságát. Az ünnep 
hangulatát műsorok sokasága hoz-
ta el. Az eseményen a programok 
között Sándor Zeréndné zongo-
rajátéka, Sain Máté szavalata, 
Darócziné Viola verse, a Szék-
hely óvoda Zöldike csoportjának 

karácsonyi műsora és a Diószegi  
Kis István Református Általános 
Iskola színpadi előadása is helyet 
kapott. A rendezvényen köszön-
tötték Gyökeres Imrét és feleségét 
50 éves házassági évfordulójuk 
alkalmából. A nyugdíjas egyesü-
let nem feledkezett el idén a 80. 
életévüket ünneplőkről sem, a ren-
dezvényen virággal kedveskedtek 
Bojtor Gyuláné Ilona, Kiss Gyulá-
né Erzsébet, Kerekes Sándorné és 
Bakó Zsigmond tagoknak, vala-
mint a decemberben névnapjukat 
ünneplőket is kedves gondolatok-
kal köszöntötték. Az estébe nyúló 
évzárót finom vacsora zárta. 

KHSz.

Hangversennyel zárták az évet

Karácsonyi évzáró a nyugdíjas 
egyesülettel

Felkutatták, feldolgozták, előadták 
– évet zárt a Bajnóca

Jubileumi ajándékátadás Székelylengyelfalván
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A népzenéé volt a főszerep advent ne-
gyedik vasárnapján városunkban. A 
debreceni Törköly zenekar „Adventtől 
vízkeresztig” című műsorával érkezett 
a Makk Kálmán Moziba.
A népzenei együttes koncertje 2011-ben meg-
jelent lemezükre épült, amelyen a téli ünnepkör 
dalait dolgozták fel. Ebből adtak ízelítőt dec-
ember 23-án a berettyóújfalui közönségnek.
Aranyvasárnapon a mozi előtti téren a katolikus 
gyülekezet szolgált, igét Rákóczi Jenő hirdetett. 
A római katolikus plébános elmondta, a kará-
csony a családról és szeretteinkről szól. Emel-
lett arról is beszélt, mit üzen és hirdet karácsony 
ünnepe. – Advent folyamán a katolikus egyház 
híveit tudatosan meghívja arra, hogy elcsende-
sedve, kicsit magukba fordulva idézzék fel azo-

kat a dolgokat, amelyek életüket teljessé teszik. 
S ezen dolgok sorában első helyen – számunkra 
keresztényeknek, felekezettől függetlenül – 
maga Krisztus áll. Ő az, aki fényt ad a világ-
nak. Neki köszönhetően ismerhetjük fel azokat, 
melyek örök és maradandóak. Az ő jóvoltából 
vallhatjuk a világban – hívő vagy nem hívő lé-
tünk ellenére –, valóban fontos, hogy szeretve 
legyünk, és tudjunk szeretni. A negyedik gyer-
tya lángjának fellobbanásával a fényesség elűzi 
a sötétséget. S reményeink szerint szívünkben 
is megszűnik a homály. Mi is meglátjuk a csil-
lagnak ragyogását, amely Krisztus. És ennek a 
felcsillanásnak követésével eljutunk oda, ahol 
valóban megújulhatunk, ahol igazán képessé 
leszünk majd újból gyermekké válni. Olyan 
gyerekké, aki örül, érdek nélkül, valóban őszin-
tén tud szeretni, aki nem vár semmit, csak adni 

kíván. Karácsony ezt üzeni: ilyen gyermekek 
legyünk, így újuljunk meg mindig. Karácsony 
ünnepe azt hirdeti, hogy ebben a gyermeki mi-
voltban képesek vagyunk Istenhez tartozni és 
rátalálni – zárta gondolatait Rákóczi Jenő.
Az adventi koszorú negyedik, a szeretet fogal-
mát szimbolizáló gyertyáját Csóra Miklós gyúj-
totta meg. Sz.M.

A pécsi Daniel Speer Brass adventi 
koncertjén hangolódhattak a kará-
csonyra a Makk Kálmán Moziba lá-
togatók december 9-én. 

A „Swing karácsony” című ütős és fúvós 
hangszeres, karácsonyi  dallamokból álló 
előadást  a pécsi zenekar teltház előtt mutatta 
be. Az együttes igyekszik a kamarazenét kö-
zel hozni a fiatalokhoz, egészen kicsiktől az 
egyetemistákig, vagy a kulturális rendezvé-
nyektől az üzleti szférán át az utca emberéig. 
A zenekar repertoárja öt évszázad muzsikájá-
ból merít. A második adventi vasárnapon az 
együttes háromnegyed órás koncertje után 
Kiss János baptista lelkipásztor hirdetett igét a 
mozi előtti téren. A lelkipásztor beszélt az ad-
vent központi szereplőjéről, Jézus Krisztusról. 
Kiss János úgy fogalmazott: „Az Isten ember-
ré lett, otthagyta a menny dicsőségét és az ő 
gazdagságát, szegénnyé lett értünk, hogy az ő 
szegénysége által mi meggazdagodhassunk”.

Az igehirdetést követően a Berettyóújfalui 
Baptista Gyülekezet kórusa karácsonyi da-
lokat énekelt. Az adventi koszorú második 
gyertyájának lángját Török Istvánné, a Bihari 
Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnöke 
gyújtotta meg. KHSz.

Advent harmadik vasárnapján a debre-
ceni Arco Nobile vonósnégyes koncert-
jét láthatták a Makk Kálmán Moziban. 
A 2006-ban alakult debreceni együttesben 
tanult zenészek játszanak, főállásban pedig 
a Kodály Filharmonikusok tagjai. Reperto-
árjuk rendkívül gazdag: a barokktól egészen 
napjaink zenéjéig a komoly- és könnyűzene 
műfajából és stílusából egyaránt adnak elő 
átiratokat. Számos rangos rendezvény, feszti-

vál, esemény, megnyitó ünnepség fellépői is 
voltak már. Berettyóújfaluban december 16-án 
klasszikusok műveivel és ismert karácsonyi 
dallamokkal teltház előtt léptek fel. Előadásuk 
után a mozi előtt téren Szabóné Nagy Andrea 
hirdetett igét. A református lelkipásztor szólt 
az ünnep előtti elcsendesedésről és az adven-
ti időszak fontosságáról. A város koszorúján 
a harmadik gyertyalángot Porkoláb Lajos, a 
berettyóújfalui művelődési központ nyugalma-
zott igazgatója gyújtotta meg. KHSz.

A negyedik adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi dallamok a moziban

Vonósnégyes zenélt advent harmadik vasárnapján

6 ADVENT

Zsúfolásig megtelt a berettyóújfalui református templom a 
karácsony szentesti istentiszteleten.

A berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola diákjai ebben 
az évben is részt vettek szeretetadomány gyűjtésében rá-
szoruló családok részére.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1617
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1611
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1605
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Megyénkben hatvan, Berettyóújfaluban 
hat darab füstérzékelőt adott ajándékba 
a Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavéde-
lemi Igazgatóság. 

A Bihari Gyermekotthoni Központ egyik la-
kásotthonába szánt készülékeket Buczi Tamás 
tűzoltó főhadnagy adta át Hidvégi László in-
tézményvezetőnek, aki elmondta: örülnek az 
ajándékoknak és hamarosan be is szerelik ké-
szülékeiket az otthonba. A katasztrófavédelem 
a téli hónapokban kiemelten foglalkozik a la-

kástüzek megelőzésének ügyével. A Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelési Zrt-vel közös „Ne gyújtsa! Gyűjtse 
szelektíven” kampány keretében iskolákban 
hívják fel a figyelmet a hulladék nem megfe-
lelő elégetése miatt keletkezett lakástüzekre 
és a levegőszennyezésre, valamint rászoruló 
családoknak adományoznak füstérzékelőket. 
Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szó-
vivője kérdésünkre elmondta: Magyarorszá-

gon évente 6500 lakásban pusztítanak lángok. 
A tüzek megelőzésében már egy füstérzékelő 
is sokat segíthet. KHSz.

A Bodorka NépmesePont december 12-én 
felnőtteket várt dr. Lovas Kiss Antal kul-
turális antropológus, etnográfus előadá-
sára. Az egyetemi docens „A népmesék 

rejtett élete, avagy igaz történet a nép-
mesékről” című értekezésében engedett 
bepillantást a népmesék valódi hátterébe.
Az etnográfus szólt a népmese jelentéséről, 
műfaji sajátosságairól és arról is, miért lett a 
mese gyermekműfaj. Az egyetemi doncens a 
Bodorka NépmesePont egyik vezetőjét, Ko-
lozsvári-Donkó Rebekát jól ismeri, hiszen ta-
nítványa is volt. Elmondása szerint nagy öröm 
az, amikor egy tanító látja, hogy szökken szár-
ba az a tudás, melyet egykor átadott diákjának. 
Az előadás kifejezetten felnőtteknek szólt, hi-
szen ahogy Lovas Kiss Antal fogalmazott, az 
idősebb korosztálynak is szüksége van arra, 
hogy más nézőpontból ismerkedjenek meg 

a gyermekeiknek felolvasott népmesékkel. 
Előadásában olyan szemszögből mutatta be a 
népmeséket, melyekről kevesebb szó esik, az 
esten tudományos és gyakorlati szempontból 
is vizsgálta a műfajt. 
A népmesepont június 22-i megnyitása óta 
számos programmal, köztük élőszavas mese-
mondással, családi délelőttökkel várja a fiata-
lokat. A visszajelzések alapján elmondható, a 
gyakorlatias népmese foglalkozásokra a diá-
kok igényt tartanak, és szívesen visszatérnek 
a Bodorkába. 2019-ben a mesepont vezetői 
folytatják a megkezdett munkát, szakmai na-
pok és műhelyek sora várja tavasszal a legfia-
talabbakat.  KHSz.

A Kacor Citeraegyüttes játéka nyitotta 
Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla decem-
ber 6-ai könyvbemutatóját a művelődési 
ház Erdélyi Gábor termében. A Vesz-
prémben élő házaspár harminc éve fog-
lalkozik fotóalbumok készítésével, eddig 
46 kötetük jelent meg.
A Biharországi Esték sorozat keretében 
megrendezett alkalmon három kiadványukat 
mutatták be, amelynek legutóbbi darabja a 
Bihar-hegységet ismertető kötet. – A Bihar-
hegység honismereti fotóalbum. A Király-
hágótól a Bihar-hágóig mutatjuk be ezt a 
csodálatos tájegységet, illetve a Fekete- és 
Sebes-Körös közé telepedett kis falvak szór-
ványmagyarságát is mindenféléről kifaggat-
tuk. Emellett ismertetjük a Király-erdő-, va-
lamint a Vlegyásza-hegységet, melyet Kós 
Károly Kalota-havasnak hívott – tudtuk meg 
a könyv témáját Lőwey Lillától, aki beszélt a 
kötetek szerkezetéről is. – Minden fotóalbu-
munk úgy épül fel, hogy a fényképek mellé 
szöveg készül, mely egyfajta leírása a táj-
egységnek, mindig igazodik az adott vidék-
hez. Az írás nem feltétlenül a képről szól, de 
igyekszünk beágyazni úgy a szövegbe a fo-
tót, hogy az harmonikus egységet alkosson. 
Nem kifejezetten idézetek ezek az írások, 
hanem magam által megfogalmazott ismerte-
tők, melyek honismeretet terjesztenek. Ezek-
hez összegyűjtök minden olyan irományt és 
bibliográfiát, amiből táplálkozhatok az adott 

tájegység során. Ezenkívül vannak kísérőink, 
olyan szakemberek, akik jól ismerik a vidé-
ket, esetleg már írtak is róla. Ők segítenek 
minket az eligazodásban. Az irodalmi kutató 
hozzátette: élete részei a fotóalbumok, hiszen 
életét – férjével együtt – nagyban befolyásol-
ja a gyűjtőmunka.
Váradi Péter Pál – akinek a hazát és a szülő-
földet jelentik a kötetek –, az albumok fotói-
ról szólt. – A témának megfelelő képanyagot 
kell összegyűjtenünk. Többnyire már tud-
juk, mit kell keresni a terepen. A szépet, és 
a dokumentatív jellegű felvételeket keresem. 
Mivel egy-egy albumba szép fénykép is kell, 
nemcsak dokumentált rész – mert az egy ki-
csit unalmassá válna –, így igyekszünk, hogy 
néhány látványos, durranó fotót is elhelyez-
zünk – mondta a fotográfus.
A Bihar-hegységet bemutató könyv a házas-
pár déli és Keleti-Kárpátokat ismertető fotó-
album-sorozatának ötödik kötete. Az esemé-
nyen a Marosvécset bemutató falinaptárt, és 
a marosvécsi mecénás Kemény Jánosról szó-
ló kiadványt is megismerhette a közönség. 

Sz.M.

Nem szokványos történelmi vetélkedőt szer-
vezett a Borosjenői Kádár István Hagyomány-
őrző Íjász Egyesület berettyóújfalui iskolák 6. 
és 7. osztályos tanulói részére. A három fős 
csapatok egy 40 kérdésből álló tesztlap kitöl-
tését követően a középkori apródok és fegy-
vernökök kiképzésénél alkalmazott gyakorla-
tot is teljesítettek korhű páncélok, kardok és 
fegyverek között. Iskolánként két csapat ne-
vezhetett. A vetélkedő két részből állt: tesztlap 
után ügyességi verseny zárta a délutánt. A kér-
dések az ősmagyarok, az Árpád-ház, Anjou-
ház és a Hunyadiak témakörből voltak. Kádár 
Vitéz életéből is fel kellett készüljenek. Házi 
feladatként rajzok is készültek, a mű témája 
egy csatajelenet volt. 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola torna-
termében megtartott vetélkedőn első helyezett 
a Széchenyi Tagiskola „magyar vándorok” 
nevű csapata lett.

Füstérzékelők ajándékba

Mesékről felnőtteknek - előadás a Bodorkában

Könyvbemutató a Biharországi EstékenSzivacskardos pár-
bajozás és elméleti 
vetélkedés

7ITT TÖRTÉNT
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December 7-én tíz kategóriában 16. 
alkalommal vehették át a Prima 
Primissima díjakat a magyar szellemi 
élet, a művészet, a tudomány és a sport 
jeles képviselői a Müpában megtartott 
gálaesten. A Prima jelöltségen túl a 
közönségdíjat L. Ritók Nóra, az Igaz-
gyöngy Alapítvány vezetője kapta.
Az alapító, pedagógus pályáját képzőművész-
ként és földrajz-rajz szakos tanárként kezdte. 
Speciális vizuális nevelési programot dolgozott 
ki, ami a gyermekközpontúság, hátránykom-
penzálás és szociális készségfejlesztés szerves 
egysége. 19 éve működteti az Igazgyöngy Ala-
pítványt és az Igazgyöngy Művészeti Iskolát, 

amelynek igazgatója. Az iskola 35 pedagógusa 
a berettyóújfalui térségben 650, többségében 
hátrányos helyzetű gyereket fejleszt. Az alapít-
vány mára nemzetközi hírű gyermek alkotómű-
hellyé vált, módszereiket alkalmazzák itthon, 
és a határon túli magyar iskolákban.
Az Igazgyöngy alapítójával a díj kapcsán be-
szélgettünk. – Az alapítvány 1999 óta olyan 
komplex esélyteremtő modellel dolgozik, 
amely a társadalom perifériájára szorult, 
szegregátumokban élő családoknak segít jövő-
képet adni, integrálódni. A megoldás sajátossá-
ga a problématérkép elkészítésén alapuló ter-
vezés, amely időben egyszerre, összehangoltan 
működik, pedagógiai eszközök felhasználásá-
val – mondta L. Ritók Nóra.
A Prima Primissimán számára a jelölés is meg-
tiszteltetést jelentett, hiszen elismert nevekkel, 
népszerű emberekkel, vidéki pedagógusként 
oktatás-köznevelés kategóriában indulhatott a 
díjért. „A Prima Primissima közönségdíj a ren-
geteg szakmai elismerés mellett a legfényeseb-
ben csillogó díj” – fogalmazott L. Ritók Nóra. 
A közönségdíj a remek csapat, a 19 éve tartó 
töretlen munka, a család és a támogatók közös 

sikere, hiszen nélkülük az alapítvány sem lé-
tezne. L. Ritók Nóra kiemelte, a kritikai hang 
megerősítése alatt – melyről a díj átvételekor 
a színpadon beszélt – elsősorban szakpoliti-
kai kritikákat ért. A megoldáskeresés, a hibák 
felismerése és az ügy fontossága az, amely a 
közönségdíj legfontosabb üzenete. Hozzátette: 
„a gyermekszegénység olyan terület, amelyen 
mindenki szeretne változtatni, és örülök, hogy 
olyan országban élek, ahol ez értő fülekre ta-
lál”.
A pedagógus szerteágazó munkája mellett sza-
kít időt a lelki feltöltődésre is, grafikákat készít, 
blogot ír, ezek az aktuális lelkiállapotának le-
vetülései és fontosak az újjáépüléshez. Egy hó-
nappal a díj átvétele és a rengeteg interjú után a 
pedagógus és kollégái újult erővel vágnak bele 
a 2019-es esztendőbe, hiszen az alapítvány egy 
20 éves projekt keretében kívánja esélyterem-
tő stratégiáját végrehajtani, mely a gyerekek 
oktatásán át a közösség fejlesztésen keresztül 
egészen a munkahelyteremtésig kíséri őket. A 
modellfejlesztés Toldon folyik, és az elemeket, 
amelyek működőképesnek bizonyulnak, továb-
bi 23 településen alkalmazzák. KHSz.

Régről, a szülői házból ered Csorba 
Emese karitatív szemlélete. A fiatal 
vállalkozó szülei egy kis faluban ne-
velkedtek, édesapja, Csorba György 
kezdetben kereskedelemmel, majd a 
90’-es években vendéglátással kezdett 
foglalkozni.
Az édesapa soha nem felejtette el, honnan in-
dult, és családjával együtt szívesen jótékony-
kodott. Támogatta városunkban az egészség-
ügyet, több helyi sportegyesületet, a kultúrát 
és a nehéz körülmények között élőket is. 
Csorba György tragikus hirtelenséggel hunyt 
el 2014-ben. Lánya azóta édesapja nyomdo-
kaiba lépett, hagyományait és karitatív mun-
káját tovább élteti. A közelmúltban hasznos 
sporteszközökkel gazdagította a Berettyó 
Ökölvívó Egyesületet, pénzadománnyal segí-
tette a bárándi birkózó szakkört, kültéri pavi-
lont ajándékozott a berettyóújfalui Csiga-Ház 
Szociális Szolgáltató Intézmény ellátottjainak, 
konditermében ingyen edzési lehetőséget biz-
tosít hátrányos helyzetű fiataloknak, valamint 
édesapja hagyományait követve nagyobb ösz-
szeggel támogatta a „Gróf Tisza István Kórház 
műszerezettségének javításáért” Alapítványt. 
Több mint három éve tagja a Bihari Múze-
umért Alapítvány felügyelő bizottságának. 
Emese elmondása szerint különleges, öröm-
teli pillanatokat él meg, amikor a megaján-
dékozottak átveszik az adományokat. Annak 
ellenére szorít időt a jótékonykodásra, hogy 
közben rengeteg a teendője. A vállalkozó több 
lábon áll, édesanyjával éttermet üzemeltet, 
edzőtermet működtet, valamint egy távközlé-
si cégénél értékesítő és tanácsadó immár 10 
éve. Munkája során naponta találkozik emberi 
sorsokkal, családi gondokkal. Ahogy fogal-

mazott, ezek a helyzetek segítik kialakítani 
értékrendjét, ezért is tartja fontosnak, hogyha 
valaki megteheti, lehetőségeihez mérten segít-
sen másokon. Régóta dédelgetett álma az is, 
hogy egyszer aktívan csak a segítségnyújtással 
foglalkozhasson, ezért első lépésként jövőbeni 
tervei között szerepel egy karitatív tevékeny-
ségekkel foglalkozó egyesület életre hívása. 

Édesapja nevét nem felejti a város
Emese, édesanyja és testvérei rendkívül büsz-
kék arra, hogy az egykori családfenntartó, apa 
és férj mennyire értékes ember volt. Éppen 
ezért is fontos számukra hagyományai, segítő 
szándékának tovább örökítése. Berettyóújfalu 
sem felejtette el a vállalkozó nevét, hiszen vá-
rosi kitüntetést, Csorba György-díjat kaphat, 
aki a város gazdasági életét vállalkozóként, 
őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú 
idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a vá-
ros közösségeinek működéséhez, értékeinek 
megőrzéséhez, illetve gyarapításához. Lánya 
úgy gondolja, ha vállalkozásuk fejlődni tud, 
a segítség is egyre több emberhez tud eljutni. 
Ezért dolgozik nap mint nap.  KHSZ.

L. Ritók Nóra Prima Primissima

Lehetőségeinkhez mérten segítsünk másokon
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Hírek a KÖSZI-ből
Az ingyenes téli szünidei étkezés keretében 
152 gyermek ebédjéről gondoskodtunk. Kö-
zülük 37 gyermek étkezését az önkormányzat 
saját forrásból biztosította.
Az „Aranytál Közhasznú Alapítvány” (Berety-
tyóújfalu, Kossuth u. 6.) a Közintézmények 
Szolgáltató Irodáján keresztül 8, intézmé-
nyünknél étkező gyermek számára a 2018. 
novemberi étkezési térítési díj teljes kifize-
téséhez támogatást adott. Az Alapítvány a 
magánszemélyek személyi jövedelemadójá-
ból történt 1%-os felajánlások segítségével 
nyújtotta támogatását. A gyermekek a helyi, 
állami fenntartású általános iskolákból kerül-
tek kiválasztásra. Az Alapítvány segítségét a 
támogatott gyermekek és szüleik nevében is 
köszönjük.
Az 1997. évi XXXI. törvény által az étkező 
gyermekek részére biztosított kedvezmények 
jogcímei az előző évhez képest nem módosul-
tak. Egyedüli változás, hogy a bölcsődében és 
óvodában az ingyenes étkezésre jogosító havi 
egy főre jutó jövedelem határa 2019. január 
1-jétől – a minimálbér emelkedésének hatásá-
ra – 128.810 Ft-ra emelkedett. A kedvezmé-
nyekről bővebben honlapunkon olvashatnak: 
www.kosziberettyo.hu/kedvezmenyek.
Mint az ismeretes, a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokot intézményünk üzemelteti. Ez-
úton is tájékoztatom a leendő bérlőket, hogy a 
sportcsarnok bérleti díja 2019. január 1-jétől 
változott, mely nem sportjellegű rendezvény 
esetén 10.300 Ft/óra. A vállalkozások számára 
hirdetési lehetőséget biztosítunk a védőhálón, 
vagy a pálya különböző részein elhelyezhe-
tő reklámfelületek bérbeadásával, melynek 
konkrét díjai honlapunkon megtalálhatóak.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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ANGOL-MAGYAR  KÉTTANNYELVŰ  OSZTÁLY  INDUL
A  DIÓSZEGI  REFIBEN!

8.  OSZTÁLY  VÉGÉRE  MINDEN  TANULÓ 
NYELVVIZSGÁT  TESZ  ANGOLBÓL
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A Makk Kálmán Mozi műsora (december)

nap film címe dimenzió kezdés
10,11,12,13 Bérgyilkost fogadtam 2D 16.00
 (angol akciófilm, fekete komédia, dráma, 
 90 perc, 2018) 
 Aquaman 2D 18.00
 (amerikai-ausztrál akciófilm, kalandfilm, 
 fantasy, 143 perc, 2018) 
14,15,16 Izlandi amazon 2D 16.00
 (izlandi akcióthriller, 101 perc, 2018)  
 Mary Poppins visszatér 2D 18.00
 (amerikai családi film, fantasy, musical, 
 130 perc, 2018) 
17,18,19,20 3 nő 2D 16.00
 (iráni dráma, 100 perc, 2018 ) 
 Űrdongó 2D 18.00
 (amerikai akciófilm, kalandfilm, sci-fi, 114 perc, 2018) 
21,22,23 Transit 2D 16.00
 (német-francia dráma, 101 perc, 2018) 
 Ragadozó városok 2D 18.00
 (új-zélandi-amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi, 2018) 

24,25,26,27 Az örökösnő 2D 16.00
 (svéd dráma, 88 perc, 2018 ) 
 Creed 2 2D 18.00
 (amerikai akciófilm, dráma, sportfilm, 130 perc, 2018) 
28,29,30 Tű, cérna, szerelem 2D 16.00
 (indiai-francia dráma, 99 perc, 2018 ) 
 Üveg 2D 18.00
 (amerikai thriller, misztikus film, dráma, 
 horror, 2019) 
31 feb. 1,2,3 Arc 2D 16.00
 (lengyel vígjáték, dráma, 91 perc, 2018 ) 
 Ralph lezúzza a netet: Ronto Ralph 2 2D 18.00
 (amerikai családi animációs film, kalandfilm, 
 vígjáték, 112 perc, 2018) 

Berettyó Kártya ügyfélszolgálat:
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11., 
telefon: 06-54/475-577, 
email: berettyokartya@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda:  8:00-16:00
Csütörtök:  10:00-18:00
Péntek:  8:00-12:00

Friss információkért keresse 
facebook oldalunkat!

www.berettyokartya.hu

Önnek nincs még 
Berettyó Kártyája?
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Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusai minden év január-
jában megrendezett „Alkotni jó!” tár-
lata korábban, a karácsonyi ünnepek 
előtt mutatkozott be Berettyóújfalu 
közönségének. 

Az idei kedvencek, a legjobb alkotások, a ta-
nárok művészi munkássága az, ami ezen a tár-
laton megjelent. Az igazgyöngyös kiállításon 
grafikák, festmények, kerámiák, szőttesek és 
iparművészeti alkotásokat is bemutattak. A tár-
lat Berényi Anna, Gyetvai Piroska, Karácsony 
Krisztina, Kiss Papp Csilla, Kovács Lajos, Ko-
vácsné Pap Orsolya, L. Ritók Nóra, Marozsán 
Fanni, Nagy Magdolna, Rácz Erika, Török Zita 
alkotók kézügyességét és látásmódját dicséri. 
Az alapítványnál tevékenykedő tanárok örömü-
ket lelik az alkotásban, időt és energiát szentel-
nek neki, illetve insprirálja is őket a mindenna-
pokban a gyerekekkel való közös munkában. 

A tárlatot Kocsisné Jován Ildikó gondolatai 
nyitották. A tanító két éve aktívan vesz részt az 
Igazgyöngy munkájában, L. Ritók Nóra, a mű-
vészeti iskola vezetőjének módszereivel ennyi 
ideje oktatja diákjait. A fáradhatatlan csapat 10 
helyszínen, 1999 óta dolgozik az esélyegyenlő-
ségért, társadalmi integrációért, megismertetik 
a gyerekekkel a művészet számos területét, mert 
alkotni jó! – zárta gondolatait Kocsisné Jován 
Ildikó. A kiállításmegnyitót az igazgyöngyös 
tanítványok karácsonyi éneke tette teljessé. A 
kiállítás január 15-ig látható a Bihar Vármegye 
Képgalériában. KHSz.

Vágner Lara jelenleg a Bihari Lövészklub legfi-
atalabb reménysége. A most 12 éves fiatal lány 
2017 nyarán még csak ismerkedett a lövészettel, 
ám ekkor a légfegyverek még igen nehéznek 
bizonyultak számára. Ennek ellenére kitartóan 
gyakorolt, így már augusztusban a Bihari Lö-
vészklub által szervezett lövészversenyen rög-
tön eredményesnek bizonyult. 2018 tavaszán a 
Papp Péter és Horogh Gábor emlékversenyeken 
tehetségének és szorgalmának köszönhetően az 
általános iskolások között minden légfegyveres 
versenyszámban a dobogó legfelső fokára állha-
tott. A bajnokságokon elért eredmények alapoz-
ták meg a következő sikereket is. A megyében 
rendezett lövészversenyeket a fiatal lány sorra 
nyerte. A 2017-es év őszén Lara megnyerte a 
megyei diákolimpiai döntőt, amivel kvalifikál-
ta magát az országos lövészversenyre. A ver-
senyévad zárása nagy büszkeség és öröm volt a 
Bihari Lövészklub életében, hiszen az akkor 11 
éves lány a nála három évvel idősebbekkel mér-
kőzött, és a középmezőnyben végzett.
Lara egész évben rendszeresen, kitartóan edzett, 
és felnőtt élsportolókat megszégyenítő szorga-
lommal teltek mindennapjai. Az egyesület 2018 

elején Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
sportpályázata segítségével versenylégpuskát 
vásárolt, amivel Lara az eddigieknél is jobb 
eredményeket ért el. Azért, hogy az eredmények 
tovább javulhassanak a pályázat összegéből a lö-
vészklub beszerzett egy tartalék légpuskát, vala-
mint két légpisztolyt is. A jó fegyvereknek, Lara 
szorgalmának és kitartásának köszönhetően ta-
valy jobbnál jobb versenyeredmények születtek, 
és az év végére Lara Magyarország Sportlövő 
Diákolimpia Bajnoka lett. A diákolimpián el-
ért eredmény nem előzmények nélküli, hiszen 
tavaly szeptemberben a Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség által Füzesabonyban 
a Rövidpályás Fémsziluett Országos Bajnok-
ság női kategóriájában 3. helyezést ért el. Ezt 
követte a négy fordulóból álló Országos Cél-
lövő verseny. Nyíregyházán, Debrecenben és 
Egerben, valamint az országos döntő helyszí-
nén, Százhalombattán se akadt ellenfele Lara 
mindegyik helyszínről aranyéremmel tért haza. 
Novemberben a diákolimpia megyei döntőjét 
ismét megnyerte. Az igazi siker december 8-án 
jött el az ifjú lány számára, hiszen a bonyhárdi 
Országos Diákolimpia döntőjében, nyílt irány-
zékú légpuska 20 lövéses versenyszámában 

első helyezést ért el, így Lara Magyarország 
Sportlövő Diákolimpia Bajnoka lett.
Vágner Lara a lövészet mellett zongorán játszik, 
diák önkormányzati tag, és érdekli a fotózás 
is. Véleménye szerint a lövészsport fegyelem-
re tanít, melyet a József Attila Általános Iskola 
hatodik osztályos tanulója a mindennapokban 
is hasznosít, ugyanis kitűnő tanulmányi ered-
ményekkel büszkélkedhet. Tehetségére egy-
egy verseny alkalmával hamar felfigyelnek, a 
sportágban elismert lövészek jó tanácsokkal és 
szakmai segítséggel látják el. A fiatal lány kellő 
alázattal és szerénységgel űzi a sportot, a Bihari 
Lövészklub pedig mindent megtesz azért, hogy 
az új reménység kiemelkedően teljesíthessen, 
tehetségére méltán büszke a csapat. KHSz.

Alkotni jó! – kiállítás az igazgyöngyös 
tanítók munkáiból

Fiatal tehetségre büszke a Bihari Lövészklub

10 MOZAIK

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…

A város kulcsának átvétele. (Fotó: Bogya Pál) 
További felvételek: berettyoujfalu.topoteka.hu

Részletek a Hajdú-bihari Napló 1979. 
január 4-i számának vezércikkéből 
(XXXVI. évf., 2. szám, 1–2. oldal).
--------------
„Hajdú-Bihar ötödik városa”

Megtartotta alakuló ülését a Berettyóúj-
falu városi Tanács

Az érkezőket már a helységnévtábla mel-
lett felirat fogadja: Üdvözöljük város-
unkban. Mellette a címer, Berettyóújfa-
lu új szimbóluma. Nevezetes eseménnyel 
köszöntött az 1979-es esztendő a bihari 
nagyközségre, az Elnöki Tanács határozata 
értelmében január 1-től csak nevében vi-
seli – mert múltját nem akarja megtagad-
ni – a »falu« szót, státusát, jogállását 
tekintve azonban város Berettyóújfalu. 
Hajdú-Bihar megye ötödik, a bihari rész 
első városa.
Szerdán reggel tartotta meg alakuló ülését 
a városi tanács. (…) A Hazafias Népfront 
városi bizottsága nevében Bondár Ferenc 
titkár tett javaslatot, amelynek alapján 
a tanács egyhangúlag elnökének választot-
ta Kovács Lajost, az addigi nagyközségi 
tanács elnökét… (…)
Délelőtt tizenegy órakor a járási hivatal 
dísztermében tartották meg Berettyóújfalu 
városi Tanács városavató ünnepi ülését.
Az ünnepségen részt vett, és az elnökség-
ben foglalt helyet Kállai Gyula, az MSZMP 
Központi bizottságának tagja, a Hazafias 
Népfront elnöke, az Elnöki Tanács tagja… 
(…)
Városavató beszédet Kállai Gyula mondott.
– Nekem jutott a megtisztelő feladat – 
mondotta Kállai Gyula –, hogy a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa megbízásá-
ból fontos bejelentést tegyek. Hivatalo-

san is közlöm Önökkel, amiről Berettyó-
újfalu lakossága egyébként már értesült, 
hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa 1978. október 6-án kelt határozatával 
Berettyóújfalut, régi nevének meghagyása 
mellett, 1979. január elsejei hatállyal 
városi rangra emelte. (…) Jómagam hiva-
talból az Elnöki Tanács tagjaként veszek 
részt ezen az ünnepi ülésen. (…) Úgy gon-
dolom azonban, Önök megértik, hogy ne-
hezen tudok a hivatalos közlés keretei 
között maradni. Nekem ez a megye és ez a 
város nem egy a sok közül. Gyermek- és if-
júkorom ezer és ezer szállal fűz ide. Itt 
születtem, itt cseperedtem felnőtté, itt 
kezdtem el politikai tevékenységemet. Nem 
tudom, áll-e még a kis ház a falu szélén, 
a hajdani Rudolf téren, ahol a húszas-
harmincas években szüleimmel és testvére-
immel együtt éltem. (…)
Az ünnepi beszéd elhangzása után Kállai 
Gyula átnyújtotta a városalapító okleve-
let és a város szimbolikus kulcsát Kovács 
Lajosnak. (A hatalmas díszes rézkulcs és a 
címert ábrázoló emlékplakettek az ELZETT 
Művek dolgozóinak munkáját dicsérik.)
(…) Délután a város művelődési központjá-
ban dr. Schnitzler József képviselő meg-
nyitotta a Városunk jelene, jövője című 
kiállítást. Ez alkalommal a Partium Diák-
színpad adott műsort.”

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1613
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PROGRAMOK (kezdés helyi időpontok szerint)

NAGYVÁRAD
Január 16. (szerda)
17.00 Népszerű zenedarabok nagyváradi óvodások-
nak, szülőknek és óvónőknek Hegedűs Endre Kos-
suth- és Liszt-díjas zongoraművész, zenepedagógus 
előadásában. Helyszín: Nagyváradi Filharmónia terme
Január 18. (péntek)
17.00 Székely Ervin: Szerelmes szakácskönyv szing-
liknek – könyvbemutató. Helyszín: Bunyitai Könyvtár
Január 21. (hétfő)
11.30 Az Ady-év megnyitója
Helyszín: Ady Endre Líceum
Január 22. (kedd)
10.00  A magyar kultúra művészetisen – rendhagyó ki-
állítás. Helyszín: Nagyváradi Művészeti Líceum díszterme

13.00 Rendhagyó irodalomóra
Helyszín: A Mihai Eminescu Főgimnázium díszterme
17.00 „Nagyváradtól Debrecenig” – Kocsis Csaba 
fotográfus kiállításának megnyitója
Megnyitja: Szűcs László, a Várad folyóirat szerkesztője. 
Közreműködik: Papp Balázs magánénekes
Helyszín: Tibor Ernő Galéria

MAFESZT II. – A Magyar Színházi Szövetség 
szakmai találkozója. 2019-ben a magyar kultúra ün-
nepe alkalmából rendhagyó programsorozattal ké-
szül a Szigligeti Színház.
18.00 Idegen – táncjáték a Nagyvárad Táncegyüttes 
előadásában. Helyszín: Szigligeti Stúdió
19.00 A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gála-
estje és díjátadója
Ünnepi beszédet mond: Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott és Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi 
elnöke.
A Magyar kultúráért díjak átadása, valamint a 
Jakobovits Miklós-díjak átadása, az In Memoriam 
Jakobovits Miklós Társasággal közösen
Himnusz-klub – a nagyváradi iskoláknak szóló pá-
lyázat eredményhirdetése
Előadás: Pierre Barillet – Jean Pierre Grédy – Nádas 
Gábor – Szenes Iván: A kaktusz virága – zenés vígjá-
ték a Csíki Játékszín előadásában
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem
Január 23. (szerda)
11.00 Fodor Sándor – Garanczi László: Csipike a go-
nosz törpe – a Csíki Játékszín vendégjátéka
Helyszín: Árkádia Színház

17.00 Nótáros Lajos – Fekete Réka – Tapasztó Ernő: 
Sonkamenüett – az Aradi Kamaraszínház és a Békés-
csabai Jókai Színház közös előadása
Helyszín: Szigligeti Stúdió

19.00 Lars vont Trier: A főfőnök – vígjáték a szé-
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadásában
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

Január 24. (csütörtök)
10.00 Rengeteg Ábel és Kürtős Kata kalandjai – báb-
játék a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
előadásában. Helyszín: Árkádia Színház

18.00 A. P. Csehov: Apátlanul – színmű a nagyvára-
di Szigligeti Társulat előadásában
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem
19.00 Bartók több arca – fotókiállítás megnyitása
19.15 Thurzó Zoltán zongoraművész: Bartók est
19.45 Sipos József: Bartók c. filmjének bemutatója
Helyszín: Nagyváradi Filharmónia

Január 25. (péntek)
17.00 Hatházi András – Tom Dugdale: Tizenöt pró-
bálkozás a színészetre – a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatának előadása
Helyszín: Szigligeti Stúdió

19.00 Jörg Graser: Rabenthal – a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Színház előadása
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

Január 26. (szombat)

10.00 Együtt szaval a nemzet – a Himnusz közös sza-
valása a  Szacsvay Imre Általános Iskola diákjaival
Helyszín: a Szacsvay Imre Általános Iskola udvara
Szervezők: az iskola magyartanárai

11.00 H. C. Andersen: Hókirálynő/Crăiasa zăpezii – 
mesejáték a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház előadásában. Helyszín: Árkádia Színház

17.00  Lionel Bart: Olivér! – musical a nagyváradi 
Szigligeti Társulat előadásában. 
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

20.00 Burundanga, avagy a maszk, a baszk és a cucc 
– vígjáték a Harag György Társulat és a Csiky Ger-
gely Állami Színház közös előadásában
Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

Ki látta Adyt? – Bemutató. Rendező: Harsányi Su-
lyom László. Helyszín: Szigligeti Stúdió

Január 27. (vasárnap)

19.00 Az eltévedt lovas – rendezte Tasnády-Sáhy Pé-
ter. Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

Január 29. (kedd)

19.00 Népek tengere – folklórműsor Sántha Gergő 
rendezésében. Helyszín: Szigligeti Színház, nagyterem

BERETTYÓÚJFALU
Január 15. (kedd)

19.00 Operettgála – sztárvendég: Pándy Piroska, 
Liszt Ferenc- és Prima-díjas opera- és operetténekes
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme

Január 17. (csütörtök)
17.00 A Bihari Fotóklub kiállításának megnyitója
Megnyitja: Kozák Albert fotóművész
Helyszín: Bella Costa Étterem

Január 21. (hétfő)

10.00 és 11.00 A Holnaptól napjainkig – 100 éve halt 
meg Ady Endre, rendhagyó irodalomórák középisko-
lásoknak
Előadó: Szűcs László, a Várad folyóirat főszerkesztője

14.00 „Adalékok a Hymnus előtörténetéhez”: Kora 
újkori imádságok – előadás
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár

15.00 „Érzetek képe” – Csathó Töhötöm nagyváradi 
festőművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Galéria mű-
vészeti igazgatója. Helyszín: Mozi Galéria

17.00 Magyar királyok arcképcsarnoka – Somogyi 
Győző Kossuth-díjas grafikus, festőművész kiállítá-
sának megnyitója
Megnyitja:Győrfi Sándor Kossuth-díjas szobrászmű-
vész. Közreműködik: Béke Csaba énekmondó. Helyszín: 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház – Bihar Vármegye Kép-
galéria

18.00 A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui 
gálaestje
Ünnepi köszöntőt mond: Biró Rozália Bihar megyei 
képviselő, Demian Zsolt, az RMDSZ margittai szerve-
zetének elnöke és Muraközi István, Berettyóújfalu pol-
gármestere

A Kokas Banda élő koncertje
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme

Január 23. (szerda)

15.30 Bihar-kutatás konferencia a Bihari Múzeum és 
a Bihari Múzeumért Alapítvány szervezésében
Helyszín: Berettyóújfalui Járási Hivatal, Fráter László-
terem

Január 24. (csütörtök)

17.00 „Menaságra repülj…” – Faragó Annamária a 
csíkmenasági székelyekről szóló dokumentumfilm-
jének vetítése és az alkotó előadása
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Erdélyi Gá-
bor-terem

DEBRECEN
Január 22. (kedd)

10.00 A Debreceni Református Hittudományi Egye-
tem ünnepi műsora, valamint Kölcsey Ferenc dom-
borművének és szobrának megkoszorúzása
Helyszín: Debreceni Református Kollégium, Kölcsey-te-
rem (Kálvin tér 16. sz.)

Író a forradalomban – Jókai Mór és Debrecen, a sza-
badság őrvárosa rendhagyó irodalomóra középisko-
lásoknak, előadó: Bényei Péter irodalomtörténész
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi 
Könyvtára (Bem tér 19/D sz.)

Könyvbemutatók:

16.00 Kálmánczhey Albert: Nem mese ez
A szerzővel beszélget: Kántor Béla, együttműködő part-
ner: a Rákóczi Szövetség
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek 
Fiókkönyvtára (Piac u. 68. sz.)

17.00 Szomjas Lajosné Czerjék Csilla: Csilla könyve
A bemutatót tartja: Szomjas György 
Helyszín: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Kö-
zösségi Ház (Kossuth u. 1. sz.)

18.00 A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói 
ösztöndíjának ünnepélyes átadása
Helyszín: Déri Múzeum Munkácsy-terme (Déri tér 1.)

19.30 Ünnepi est a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból
• Ünnepi beszédet mond: Papp László polgármester
• A Debrecen Kultúrájáért Díj ünnepélyes átadása
• A Kodály Filharmónia Debrecen ünnepi műsora: 
Bartók: 2. hegedűverseny / Kodály: Felszállott a 
páva – variációk egy magyar népdalra (kb.: 80 perc)
Közreműködik: Kelemen Barnabás – hegedű / Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Somogyi-Tóth 
Dániel. Helyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem

MARGITTA
Január 19. (szombat) 

17.00 Angyal Aslociciu Anikó, Bánházi Gyöngyi, 
Silaghi Stelian, és Papp Gábor margittai festőművé-
szek kiállításának megnyitója
Helyszín: Művelődési Ház kiállítóterme

Január 20. (vasárnap) 

18.00 A magyar kultúra ünnepének margittai gála-
estje.
Köszöntőt mond: Muraközi István, Berettyóújfalu pol-
gármestere, Demian Zsolt, az RMDSZ margittai elnöke 

A Magyar Kultúráért Díj átadása
Ember az embertelenségben – a Bekecs Néptánc-
együttes táncszínházi előadása
Helyszín: Művelődési Ház előadóterme

Január 21. (hétfő)

11.00 Legendák kertjében – a Székelyföldi Legendá-
rium történeteinek feldolgozása a Bekecs Néptánc-
együttes előadásában
Helyszín: Művelődési Ház előadóterme

Január 22 (kedd)

8.00 Hétmérföldes csizmával a Magyar Kultúra Nap-
ján át.

10.00 Himnusz és magyar – mikor és miként? 

12.00 Barangolás a magyar gasztronómiában, avagy 
Horváth János Street Food
Helyszín/szervező: Horváth János Elméleti Líceum

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE   2019. január 15-29.
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Február 2-3. Galambkiállítás – színházterem
Február 13. 19.00 Színházi esték – Maude 
és Harold, a Körúti Színház előadása – szín-
házterem. Belépőjegy: 2.900 Ft.

KLUBFOGLALKOZÁSOK:
Január 24. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület klub-
foglalkozása
Kedd-csütörtök 15 órától egészségmegőrző 
torna az Erdélyi Gábor teremben.

16.05–16.30 Csarkó Imre történész-etnográfus 
– Turzó Renáta néptáncpedagógus, művészeti 
vezető, elnök (Bajnóca Néptánc Egyesület, Be-
rettyóújfalu): „Életre keltett legenda” – Berety-
tyóújfalui és környékbeli néptáncok felkutatá-
sa, feldolgozása és színpadra állítása
16.30–17.00 A Barcsay család emlékére. A Bi-
hari Múzeum Évkönyve XXIII. kötetének be-
mutatója.
A kötetet bemutatja: Dr. Kerepeszki Róbert 
egyetemi docens (DE BTK, Történelmi Intézet)
17.15–18.00 Dr. Ablonczy Balázs tudományos 
főmunkatárs, kutatócsoport-vezető (MTA BTK 
TTI, Trianon 100 MTA – Lendület Kutatócso-
port): Trianon másképp: erőszak, társadalom, 
gazdaság, 1918–1920Helyszín: Berettyóújfalui 
Járási Hivat. al, Fráter László-terem

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Születés
2018. november
13.  Szőllősi Boglárka (Szőllősi László – Simon Brigitta)

29.  Elek Tamás Nimród (Elek József Tamás – Noveczki Csilla Anita)

29.  Elek Csilla Szofia (Elek József Tamás – Noveczki Csilla Anita)

Elhunytak
2018. november
21.  Szigeti Józsefné (Sárvári Juliánna) (1938.)

25.  Nagy Imréné (Tóth Ida) (1933.)

26.  Bittmann Józsefné (Balogh Erzsébet) (1935.)

29.  Vámosi Sándorné (Gácsi Juliánna Rozália) (1932.)

2018. december
3. Kovács Tibor Lajosné (Székely Erzsébet) (1935.)

4. Bakos Sándor (1935.)

6. Nagy Sándor (1939.)

15. Simon Mihály (1932.)

19. Serdült Károlyné (Köves Jolán) (1934.)

23. Erdelyi Ernőné (Lévai Erzsébet) (1927.)

27. Berecki Sándor (1937.)

29. Hajdu Antalné (Czeglédi Gizella Zsuzsánna) (1927.)

2019. január
1.  Krucsó Gyula (1931.)

4.  Matolcsi László (1954.)

5.  Varga Imre (1949.)

6.  Gál Sándorné (Nagy Irén) (1930.)

Anyakönyvi hírek

Minden pénteken 15 órától Sakk szakkör.
Minden szombaton 14 órától Fotóklub 
foglalkozás.

Bihari Múzeum
Január 23. (szerda)
15.30 Bihar-kutatás konferencia a Bihari Mú-
zeum és a Bihari Múzeumért Alapítvány szer-
vezésében
Program: 15.30–15.40 Köszöntőt mond: Mu-
raközi István, Berettyóújfalu polgármestere
15.40–16.05 Dr. Megyesi Boldizsár tudomá-
nyos főmunkatárs (MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont) – Bene Viktória PhD hallgató 
(DE HTDI Szociológia és Társadalompolitika 
Doktori Program): A múlt a jövő szolgálatában: 
fejlesztéspolitika a Berettyóújfalui járásban




