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Beszámolók
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1848-49 forradalmára és szabadságharcára emlékeztünk

Az elmúlt évről szóló beszámolók, köztük a tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrség 2018-as tevékenysége, új támogatás
az időseknek. Többek között ezek voltak
napirenden a márciusi képviselő-testületi ülésen.

A bujdosó fejedelem

8

Mesélő gyermekrajzok 6
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Ebben az évben is ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezések sora.

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
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Beszámolók a márciusi képviselőtestületi ülésen
Köztük elsőként arra, hogy a rendőrkapitányság rófavédelmi, műszaki, közlekedésbiztonsági felilletékességi területén a regisztrált bűncselekmé- adat. Az egyesület fő célja, hogy stabil alapokon
nyek száma a 2017. évi 1069-ről a 2018. évben működve tovább erősítsék a lakosság közbizton11.5%-kal 946-ra csökkent, ami egy óriási ered- ságérzetét. A jövőben a tagságot is bővíteni szemény. Ezzel együtt a nyomozás eredményes- retnék megfelelően képzett polgárőrökkel.
ségi mutatók is javultak: a 2017. évi 73,2%-ról A képviselők elfogadták a polgárőrség beszá82,7%-ra emelkedett. Az országos átlag 68,8%. molóját, akárcsak a Berettyó Kulturális Központ
Dr. Tóth Ferenc rendőrkapitány
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás múlt évi munkájáról és idei munkatervéről szóeredményessége is emelkedő tendenciát mutat, ló dokumentumot is. Kállai Irén igazgató szóAz elmúlt évről szóló beszámolók, köz- ami 2018-ban 75,6% volt az előző évi 66,3%-kal beli kiegészítésében kiemelte, a központ 2016
tük a tűzoltóság, a rendőrség és a pol- szemben. Ebben a kategóriában az országos át- óta valamennyi szakmai mutatóban folyamatos
gárőrség 2018-as tevékenysége, új támo- lag 50,4%. Közlekedés-biztonsági szempontból emelkedést mutat. Elmondta, az önkormányzagatás az időseknek. Többek között ezek meghatározóak a hazai- és nemzetti támogatáson túl számos hazai és
voltak napirenden a márciusi képviselő- közi forgalmat lebonyolító tranzit Bevezetésre kerül a Európai Uniós forrást vonnak be a
főútvonalak. Az ártándi határátkelő „magánszemélyek működésbe.
testületi ülésen.
előtti zöldjárműforgalma emelkedett az el- ingatlana
Bevezetésre kerül a „magánszeterület gondozás”
Emlékezéssel és egy perces néma felállással
múlt évben, immár meghaladja a
mélyek ingatlana előtti zöldterület
kezdődött a március 28-án megtartott képviselő2,5 milliót ez a szám, ami jelentős terhet ró a gondozás”, mint kérelemre nyújtott természettestületi ülés. A közelmúltban elhunyt egykori
képviselő, Király Sándor és a Berettyóújfaluban rendőrkapitányság munkájára. A személysérü- beni szociális támogatási forma. Az ülésen
több mint 50 évig praktizáló, 81 éves korában léses balesetek száma 7%-kal csökkent a 2017. elhangzott, a jogosultak köre megegyezik a
elhunyt Dr. Schwanner István emléke előtt tisz- évhez viszonyítva, amikor 156 következett be, hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult,
tavaly pedig 145, azonban emelkedett a megsé- kertes házban élőkkel. A munkát térítésmentetelegtek.
A 32 településen 60 ezer ember biztonságá- rült személyek száma. Közúti balesetben heten sen a Herpály-Team Kft. látja majd el. Az önról gondoskodó Berettyóújfalui Hivatásos vesztették életüket. A fő baleseti okok 2018-ban kormányzat erre a célra 3 millió forintot külöTűzoltóparancsnokság elmúlt évben elvégzett a sebességtúllépés, az elsőbbségi jog meg nem nített el. Hagymási Gyula – akinek a javaslatára
adása és a kanyarodás volt. A rend- készült el a rendeletmódosítás – azt mondta, egy
munkájáról szóló beszámolót tárgyalták elsőként. A jelentésben ol- 332 tűzoltói esemény őrkapitány elmondta, továbbra is 24 gondoskodó önkormányzat képét erősítik, hogy
történt 2018-ban, 115
vasható, 332 tűzoltói esemény tör- tűzeset és 117 műsza- órás ellenőrzés alatt tartják a 42-es az idősebb lakók számára egy új szolgáltatást
és a 47-es számú főutat, tehát folya- biztosítanak. Ez az első lépés, melynek az üzenet
tént 2018-ban, 115 tűzeset és 117 ki mentés
matos rendőri jelenlétre és ellenőr- érteke nagyon fontos – tette hozzá.
műszaki mentés. Az elmúlt évekhez
képest az események száma csökkent. Ezzel zésre lehet számítani ezeken az útszakaszokon. Elfogadták a nevelési, oktatási, szociális intézkapcsolatban Nagy Tamás tűzoltóparancsnok Ezek azonban nem zaklató jellegűek, célhoz ményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló
kiemelte a szabadtéri és a lakásokban keletke- kötöttek, a fő baleseti okokra és helyszínekre rendeletet is. Ez alapján ebben az évben sem
emelkednek a díjak.
ző tűzesetek csökkenő tendenciáját, és az ezzel összpontosulnak.
összefüggésben lévő prevenciós tevékenységet Képviselői kérdésre szó volt arról is, hogy a A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló renis. Elmondta, tűzeseti haláleset az elmúlt tíz év- rendőrkapitányság kiemelten kezeli az illegális delet most elfogadott módosításával lehetővé
ben nem történt a működési területükön. A pa- migrációt. Személyi állománya az elmúlt évben válik az önellátásra képtelen gyermekéről gonrancsnok a kockázati tényezők között említette is szerepet vállalt az ország déli határszakaszán doskodó szülők számára, hogy életkorra tekintet
a magas életkort, az egyedül élést, a szilárd tü- jelentkező migrációs helyzet rendőri kezelésé- nélkül vegyék igénybe ezt a támogatási formát.
zelőanyag használatát és a lakásban dohányzást. ben. Az elfogások nem napi jellegűek, de példa- A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Az elmúlt évben országos kampány keretében ként említette a rendőrkapitány, hogy az elmúlt szóló rendelet kapcsán került szóba a RO-HU
számos tájékoztatató tevékenységet is végeztek héten két esetben indítottak eljárást illegális ha- pályázati rendszer egyik nyertes projektje, mely
a tűzoltók, legfőképpen az előző célcsoportokat tárátlépés esetében. Gál László is több kérdést a piac területén valósulna meg 930 ezer euró
érték el. Egy korszerű, a tűzoltási és műszaki tett fel, köztük olyanokat is, melyek országos összköltséggel, 5%-os önrész mellett. Itt kialamentéshez minden eszközzel ellátott hazai gyár- szinten érintették a rendőrséget, ezért erre az kítanának egy képzési helyet a hozzá kapcsolótású RÁBA 16 Heros típusú gépjárműfecskendő- ülésen nem is érkezett válasz. A rendőrségen dó vizesblokkal, valamint a piac működéséhez
vel is gazdagodott a technikai parkjuk – mondta belüli korrupcióról is kérdezte a kapitányság- szükséges irodák elhelyezésével, és megtörNagy Tamás. Az elmúlt évben nagy hangsúly vezetőt. Helyi szinten – együttműködve az erre ténne a kültéri elárusító helyek felújítása is. A
volt a veszélyes anyagot szállító gépjárművek szakosodott szolgálatokkal – komoly lépéseket polgármester elmondta, a pályázatba Margitta
ellenőrzésén – fűzte hozzá a napirendhez Lö- tesznek ez ellen – mondta Tóth Ferenc, hozzáté- testvérvárosunk vonta be Berettyóújfalut egy
vei Csaba, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi ve, nem tűr korrupciós tevékenységet, és volt is meghatározott tematikájú és stratégiájú kiíráskirendeltség vezetője. Az ezredes elmondta, si- ilyen jellegű leszerelés. A napirend kapcsán szó ba. Muraközi István hozzátette, még nincs aláírt
került drasztikusan fellépni velük szemben, és volt még a városi térfigyelő kamera rendszerről támogatási szerződés, a tervek is csak ezután
is, melynek a kapitány véleménye készülhetnek el, és ebbe az előkészítő munkájogkövető magatartásra sarkallni
őket. Hozzátette, jelenleg is hetente a regisztrált bűncse- szerint komoly visszatartó ereje ba minél több javaslatot szeretnének beépítetöbb alkalommal ellenőrzik az ilyen lekmények száma a van, ezen túlmenően pedig nagy ni. Hangsúlyozta, nem vásárcsarnok építése
2017. évi 1069-ről a
szerepe a mindennapi felderítésben, a projekt célkitűzése, de – mint elhangzott –
típusú gépjárműveket.
2018. évben 11.5%nyomon követésben is. A beszámo- próbálják az épületet úgy megtervezni, hogy a
A beszámolót valamennyi képvise- kal 946-ra csökkent
ló elfogadását egy tartózkodás mel- későbbiekben bármilyen más célra is lehessen
lő elfogadta. A város közbiztonsáhasznosítani.
gi és közlekedési helyzetéről, az elmúlt évben lett támogatta a testület.
elvégzett rendőrségi munkáról is terjedelmes Az 58 taggal rendelkező Berettyóújfalui Polgár- Az ülés végén felmerült – lakossági megkeresést
beszámoló volt a képviselők előtt. A Beret�- őr Egyesület 2018-as működése volt a követke- megfogalmazva – a Kádár utcán zajló tehergéptyóújfalui Járás 25, a Derecskei Járás 13 tele- ző napirend. Mazács Ferenc elnök úgy fogalma- jármű forgalom időszakos korlátozása 22 és 6
pülésén illetékes rendőrséghez 60 kilométert zott, 2019-re sikerült minden szempontból egy óra között, csökkentve ezzel a zajhatást és az út
meghaladó hosszúságban határszakasz is tar- jól működő, felkészültségében és műszaki hát- terhelését is. A polgármester azt mondta, mivel
tozik. A helyi kapitányságot öt éve vezető Dr. terében is megfelelő egyesületet kialakítani. Ezt önkormányzati kezelésben van az adott útszaTóth Ferenc alezredes az ülésen grafikonokkal jelzi, hogy komplex módon tudnak segítséget kasz, megvizsgálják ennek lehetőségét.
szemléltetve több dologra is felhívta a figyelmet. nyújtani, legyen az mentési, tűz-, vagy katasztK.Zs.
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Elkezdődött a zöldterületek gondozása városunkban
A Közintézmények Szolgáltató Irodája –
Berettyóújfalu Város Önkormányzata képviselő-testületének felhatalmazása alapján
– 2019. március 1-jétől parkgondozási és
zöldterület-kezelési feladatokat is ellát. Ehhez a feladathoz hat fő közalkalmazott felvételét tette lehetővé a város.
Az új munkatársak alkalmazása megtörtént,
el is kezdték tevékenységeiket, mely a vá-

ros központjában lévő parkok, zöldterületek
gondozása. Munkájukat az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak segítik.
Több esetben parkolók mellett lévő zöldterületet is kezelnek, ezért kérjük a tisztelt
gépjármű tulajdonosokat, hogy parkoláskor
a sövénytől távolabb – mellette/előtte kis
helyet kihagyva – álljanak meg. Természetesen kollegáink körültekintően dolgoznak.

Tájékoztatás
Időseket érintő új támogatást vezet be az önkormányzat
Az Önkormányzat örömmel számol be arról, hogy egy
2019. márciusi döntés alapján, ezúttal az idősebb korosztály terheinek könnyítésére „magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás” elnevezéssel új
támogatást vezet be.
A jogosultak köre megegyezik a hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult, kertes házban élőkkel. Jogosult
a támogatásra:
• az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él, továbbá azok a 70. életévet
betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek,
és egy főre jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem
haladja meg,
• életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban élő, időskorúak járadékában részesülő
személy,
jövedelmére tekintet nélkül az a 75. életévét betöltött személy, aki az adott címen egyedül él,
vagy 70. életévét betöltött személlyel él egy háztartásban, és az adott címen más személy sem
bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem
rendelkezik.
A magánszemély ingatlana előtti zöldterület gondozás
az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírást és kaszálást foglalja magában,
ami megegyezik az ingatlantulajdonost terhelő, ingatlan előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettség mértékével. A jogosultak tehát egy fűnyírási
szezonra mentesülnek ez alól a kötelezettség alól, mivel
helyettük térítésmentesen a Herpály-Team Kft. látja el
ezt a munkát az Önkormányzattal kötött közfeladat ellátási szerződés alapján.
A támogatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Irodáján, a fsz. 8. számú irodában lehet igényelni
erre rendszeresített nyomtatványon.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A munkálatok befejezéséig minden érintett
türelmét kérjük. A tisztelt lakosságot pedig
kérem, közösen óvjuk meg elkészült értékeinket.
Muraközi István polgármester

Berettyóújfalu Város Önkormányzata kérdőíve – 2019.
Kedves Berettyóújfaluiak!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata számára kiemelten fontos
megismerni az itt élők véleményét a településen megvalósuló
fejlesztésekkel, önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban,
ezért kérjük, legyen szíves pár percet szánni az e célra kidolgozott kérdőív kitöltésére. Célunk az, hogy az eddig meghozott
döntések, elvégzett tevékenységek nyomán a következő pályázati ciklus előtt felmérjük a helyi lakosság fejlesztési igényeit.
A kérdőív megtalálható a www.berettyoujfalu.hu honlap főoldalán, valamint a város közösségi oldalán, a Berettyóújfalu, mindannyiunk városa facebook-oldalon.
Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!
Muraközi István polgármester

„Esély otthon” – Pályázati felhívás
EFOP–1.2.11-16-2017-00039
- lakhatási támogatás – „fecskelakások”
- oktatási ösztöndíj
- hiányszakmákban dolgozók ösztönző támogatása
Megjelentek az önkormányzat
fiatalok helyben maradását ösztönző támogatásainak pályázati
felhívásai.
A részleteket és a pályázati
adatlapokat itt érheti el:
www.berettyoujfalu.hu
– Helyi pályázatok menüpont

Pályázatok civil szervezeteknek
Az önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága meghirdette a Berettyóújfaluban működő – kulturális, szociális és
egészségügyi, valamint sporttevékenységet folytató – társadalmi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázatait. A pályázati felhívás, valamint adatlap letölthető
a www.berettyoujfalu.hu honlap bal oldali menüsorának
Helyi pályázatok pontjából.

4

ÜNNEP

2019. április

1848-49 forradalmára és szabadságharcára emlékeztünk
’48 üzenete: bátorság, kitartás, küzdelem, haza, összetartozás és igazság
Ebben az évben is ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából
rendezett városi megemlékezések
sora.
A baptista imaházban megtartott misén Kiss János hirdetett igét, aki elmondta: az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc Magyarország történetének olyan meghatározó eseménye, mely
nemzetünk szabadságszeretetét és szabadság
utáni vágyát jelképezi. A lelkipásztor emellett
szólt a vallási szabadság fontosságáról is. – A
márciusi események után hazánk új jelszó hatása alatt állt: egyenlőség, testvériség, szabadság.
A vallási szabadság elválaszthatatlan tartozéka
az emberi létnek és méltóságnak. Maga a szabadság eléggé tág fogalom, melyet egyes filozófiai irányzatok különbözőképpen magyaráznak,
értelmeznek ma is, a történelem során is oly sokféle módon gondolkoztak róla. Ha a szó szerinti
meghatározást vesszük, egy idegen erőtől való
függetlenséget jelent. Ilyen jelentésben beszélhetünk fizikai, szellemi, személyes, erkölcsi,
jogi értelemben vett, alkotói vagy költői szabadságról. Spirituális filozófusok úgy vélekedtek,
az emberi akarat eredménye. Napjainkban az
emberi lét elemi szükséglete. Mást jelent a szabadság a hatalmat gyakorlónak, az elnyomónak
és mást a rabságban szenvedőnek. A hatalmat
magához ragadó egyén vagy népcsoport védi,
akár erőszakkal is, számukra a szabadság azt
jelenti, hogy uralkodjanak azokon, akik fenyegetik fennhatóságukat. Az elnyomottak minden
erejüket megfeszítve azon munkálkodnak, hogy
megdöntsék hatalmaskodóik uralmát. Aztán van
egy másik nézőpont is: szabadság vagy szabadosság? Megállapíthatjuk, hogy élménytársadalomban élünk, felborultak az etikai határok,

melyek igazából az embert védik, s az önzőség
uralja a személyes kapcsolatokat. Az ember
magát a világ trónjára emelte, úgy véli, kezében tarthatja az irányítást. Az Istentől elszakadt
egyén nem tudja helyesen értelmezni a szabadság fogalmát, melyet a bűnbeesés során vesztettünk el, amikor az első emberpár a jó és rossz
tudásának fájáról evett. A szívben keletkezett
hiányt sokszor hamis dolgokkal próbáljuk betölteni, az élet öncélú felfogásával, de így soha
nem jutunk el az igazi szabadságra – mondta
Kiss János. A baptista lelkipásztor hangsúlyozta: a valódi szabadság a krisztusi szeretetben
gyökerezik.
A megemlékezés – a Népligetben zajló munkálatok miatt – idén rendhagyó helyszínen, a Szent
István téri Országzászlónál folytatódott. Ünnepi
beszédében Muraközi István kiemelte: március
15-e az önvizsgálat napja. Városunk polgármestere Márai Sándort idézve kihangsúlyozta: az író
és költő életútja éppoly fordulatos volt, mint a
magyarság történelme. – Ha csak a kárpát-medencei létünket tekintjük végig – folytatta –,
mindig voltak útbaigazító, irányt szabó egyéniségek, akik megmutatták, hogyan kell dolgozni,
országot építeni, gyarapítani. Ha kellett, akkor
kapával, vésővel vagy tollal, amikor kellett, akkor pedig fegyverrel. A munka és a harc pedig
akkor eredményes, ha konkrét célok eléréséért
zajlik. Március 15-e nem csupán a szabadsághősök ünnepnapja. Azáltal, hogy rájuk emlékezünk, meg kell találnunk azt az utat, ami
együttes megoldások által vezet el a közös cél
eléréséhez. 1848 Magyarországán a fiatal forradalmárok szerepe kimagasló volt, mint ahogy
az is, hogy a magyaroknak egyedül kellett megküzdeniük a cári és osztrák birodalmakkal. A
márciusi ifjak példát adtak nekünk, főleg a fiataloknak. A szabadságharc során Bem, Damjanich
és a többi tábornok adta a tudást, a tapasztalatot,
a fiatalok pedig a lendületet és az erőt. Bátran
harcoltak egy jobb világért. Március 15-e akkor
is és ma is az önvizsgálat napja. Megkérdezhetjük magunktól, érdemesek vagyunk-e arra,

hogy ünnepeljük azokat a forradalmárokat. Válaszoljunk igennel és cselekedjünk is úgy, mint
ők tették. ’48 üzenete: bátorság, kitartás, küzdelem, haza, összetartozás és igazság – állapította
meg a polgármester. Ezekből a szavakból kell
származtatnunk feladatainkat. Semmi mást ne
vegyünk alapul, csak azt, hogy a ’48-asok is
sokfélék voltak, sokféleképpen nézték a világot,
számos különböző véleményt megfogalmaztak.
A közös cél azonban mindvégig egy irányba vitte őket. 1867-ben megtörtént a kiegyezés. A reformkor és a szabadságharc vezetői közül sokan
tevékenyen is részt vettek ebben. Mindvégig
hittek a nemzetben, a magyarok érdekeit soha
nem tették félre, mégis újra fontos nemzetközi
tényezővé tették a hazát. Együtt el tudták érni,
hogy diktatúra és diktátumok helyett a közös

Ünnepi istentisztelet a baptista imaházban

megegyezés útján haladjanak tovább nemzeteink. A közöttük mindig is meglévő véleménykülönbségnek nem rendelték alá a közös érdeket
– mondta Muraközi István, aki szerint nemet
kell mondanunk a diktátumokra és keményen
dolgozni együtt, egymásért, fegyverek nélkül.
Az ünnepi alkalmon ezúttal is közreműködött az
Ifjúsági Fúvószenekar Hegedűs Imre vezényletével.
Sz.M.

A közös élménnyel őrzik a nemzeti ünnep hagyományait
A Magyar Honvédség aktív és tartalékos katonái érkeztek március 14-én a
Rákóczi Tagóvoda csoportjaihoz. A közel száz óvodás gyerek az „Aki nem lép
egyszerre” című magyar népdal ütemére menetelve dobokkal, ünnepi öltözékben vonult végig az ovi folyosóján.
„Nemzeti ünnepünk hagyományainak megélése fontos a gyermeknek, felnőttnek egyaránt,
ezért már óvodás kortól programjaink között
szerepel a forradalom és szabadságharc hősei
előtt való tisztelgés az ünnepet megelőző időszakban” – mondta Szakállasné Körtvélyesi
Anita, a Rákóczi Tagóvoda tagintézmény-vezetője. A gyerekek a hét folyamán zászlókat

festettek és az ünnephez kapcsolódó dalokat,
játékokat tanultak az óvodapedagógusoktól. A
hét végén meglepetésként katonákkal aktívan
vehettek részt a sorversenyekben és mozgásos
feladatokban. A honvédek lufikkal, ajándéktárgyakkal kedveskedtek a fiataloknak, akik
a katonai ruhadarabokat is magukra ölthették
egy kis időre.
KHSz.
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Harmadjára rúgták a bőrt
jótékonyságból
Hangulatos jótékonysági focitornán
vehetett részt az a tíz csapat, akik
idén egy gyógyszerpumpa adagoló
eszközért versengtek. A tornának a
Kabos Endre Városi Sportcsarnok
szolgált helyszínül.
A Bihari Sebészet Alapítvány adománygyűjtő
akciójához évről-évre csatlakoznak csapatok,
most a Tama Hungary Kft. dolgozóiból összeállt keret mérkőzött újoncként a versenyben. A
15 perces játszmák alatt kemény párharcokat,
szép gólokat láthattak a szurkolók. A szervező Bihari Sebészet Alapítvány majdcsak száz

focistát várt az
eseményre, köztük több hölgy
is erősítette a
csapatokat. A
már
nemzetközinek számító tornán Székelyhíd és Élesd
kerete is képviseltette magát. A csoportmérkőzéseket követően a legjobb négy csapat mérte
össze technikai és sport tudását. A sebészet
történetének harmadik futballtornáján végül
a Sápia csapata diadalmaskodott. Az ezüstérmesek a székelyhídiak lettek. Harmadik helyen
a TAMA csapata végzett. A gólkirály dr. Tóth
Ágoston lett a járásbíróság csapatából.

Legjobb kapus címet Cseh Imre kapta a Sápia
csapatából. A focikupán 183.500 Ft adomány
gyűlt össze. Az idei résztvevők a Bíróság, Székelyhíd, Élesd, a Mentők, a Kormányhivatal, a
LABERT, a Katasztrófavédelem, a Kórház, a
Sápia, a TAMA KFT. csapatai voltak. A Bihari
Sebészet Alapítvány egész évben várja a felajánlásokat a 10101243-06272200-01003009es számlaszámra.
KHSz.

Áprilistól új funkciókkal bővül a Berettyó Kártya
A Berettyó Kártya áprilistól alkalmassá válik a települési támogatások
kezelésére is, melyek eddig papír alapon működtek.
A kártya pontokkal feltölthető, melyeket a kártyabirtokosok az arra kijelölt üzletekben vásárolhatnak le. A támogatások felhasználásában
nincs változás, csupán a papír utalványokat a
kártyára töltött „elektronikus utalvány” váltja
fel. A forinttal egyenértékű pontok élelmiszer,
gyógyszer, tanszer, tüzelő vásárlás céljára használhatóak fel. A kártyát szociális ellátás igénylése esetén az önkormányzat ingyenesen bizto-

Új, összesen 100 darab 3D-s szemüveggel gazdagodott a Makk Kálmán Mozi.
A szemüvegek 1 millió 16 ezer forintba kerültek,
ezeket a mozi önerőből vásárolta meg. Vigyázni
kell rájuk annak érdekében, hogy évekig tudják
használni azokat, mert a karcolás tönkreteszi
őket, így használhatatlanná válnak.
A nyár folyamán – egy NKA-s pályázat keretében – teljesen megújul a mozi hangrendszere
is, lecserélésre kerül az összes hangsugárzó. Ez
2 millió 600 ezer forintba kerül, melyből egy
millió forintot az NKA, a fennmaradó összeget
a Berettyó Kulturális Központ finanszírozza.
Plusz szolgáltatással is bővül a mozi, ugyanis lehetőség van ajándékjegy vásárlására is. Ezek hat
hónapig érvényesek, és bárki számára elérhető.

sítja a kérelmező részére, fizetőeszközként való
használata a bankkártyákhoz hasonló. A 2017.
szeptember 1-jén bevezetett új Berettyó Kártya
egy intelligens, NFC chippel is ellátott, több
funkció lehetőségét magában hordozó, névre
szóló kártya, amely a Magyar Kedvezményhálózat +Discount Közösségi Kedvezménykártya
család tagja. A Berettyó Kártya tulajdonosai
azonnali vásárlási kedvezményeket tudnak
igénybe venni a Magyar Kedvezményhálózattal
szerződött kártyaelfogadó helyeken (jelenleg
országosan több mint 1500 üzletben), köztük
Debrecenben, a FŐNIX Kártya elfogadó helyeken is, valamint számos kulturális rendezvényre
kedvezményes belépőjegyeket is vásárolhatnak.

Azokban az esetekben, amikor a kártya használat nem
egyeztethető össze a
támogatás céljával,
természetesen megmarad a készpénz kifizetés
lehetősége is. Az új utalási mód a hivatalt mentesíti az utalványok kézi kitöltésének terhétől,
illetve az ügyfelek számára is egy kényelmes
megoldás a támogatáshoz való hozzájutáshoz
és annak felhasználásához. A kártya a beret�tyóújfalui Tourinform irodában igényelhető, nyitvatartási időben a Szent István tér 11.
szám alatt. További információk a www.
berettyokartya.hu oldalon olvashatók. KHSz.

Megnyílt az Egészségfejlesztési Iroda
Négy évig tartó egészségmegőrzést és
egészségfejlesztését szolgáló programot indított a berettyóújfalui Egészségfejlesztési Iroda.

venciós célú szolgáltatások nyújtása, gyógynövénytúrák, betegklubok működtetése, idősek
közösségben tartása, dohányzásról való leszokást támogató programok, alkohol betegek korai kezelésbe irányítása, mozgásprogramok és
A március 19-én ünnepélyes keretek között át- lelki egészségfejlesztési programok szervezése.
adott iroda a Gróf Tisza István Kórház területén
KHSz.
belül, egy használaton kívüli épületben kapott
helyet. A most átadott 54 négyzetméteres épületben kialakítottak egy előadóteret, illetve egy
irodahelyiséget is. Az egészségfejlesztő tevékenység nem előzmények nélküli, hiszen az
iroda munkatársai már körülbelül egy éve aktívan részt vesznek a környék és Berettyóújfalu
rendezvényein, ahol vérnyomás-, vércukorméréssel és szűrővizsgálatokkal térképezik fel a
lakosság egészségi állapotát. A járásban működő iroda célja elsősorban az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek elsajátításának
megismertetése, különösen a rizikócsoportba
tartozókkal. Céljuk még a lakosság szemléletváltásának ösztönzése, pozitív közösségi minták kialakítása egészségfejlesztési programok
szervezésével. Most ehhez a szükséges intézményi háttér is megvalósult, hamarosan pedig
csoportos foglalkozásokat indítanak az iroda
előadójában. Az Egészségfejlesztési Iroda inDr. Muraközi Zoltánné, Élesné Bedő
gyenes programjai között szerepel a dietetikai
Bernadett, Schreiner Nikoletta az EFI
tanácsadás, előadások a helyes fogyókúráért,
munkatársai
aktív életmódra vonatkozó tanácsadás, pre-
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I. Diószegi nemzetközi népzenei verseny
Nemzetközi népzenei versenyt tartott a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola március 21-én. A hagyományteremtő szándékkal rendezett alkalomnak a művelődési ház színházterme adott otthont, ahol
több mint 200 diák mutatta meg tudását.

A Kacor Citeraegyüttes csoportos népi hangszeres kategóriában arany minősítést szerzett

A berettyóújfalui tanintézménynek már elejétől
fogva fontos a tradíciók ápolása, azok megőrzése, ez hívta életre a nemzetközi népdaléneklő
versenyt, ahol 240 tanuló – egyéni és csoportos
formában – 66 produkcióval lépett fel. A fiatalok közel húsz településről, külföldről Désről és
Nagyváradról, illetve hazánkból Miskolctól Dé-

vaványáig, valamint környékbeli helységekből
érkeztek. A paletta nyitott volt, minden versenyző és zenepedagógus a saját technikáját, érdeklődési körét hozta magával.
Az óvodás, illetve az 1-től 12-es évfolyamú fiatalokat egy háromtagú zsűri, Majosiné Nagy
Renáta klarinét művésztanár, a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola pedagógusa, Nauner-Agárdi Éva népzenetanár és MiklósPapp Zsuzsanna népdalénekes értékelte. Az ítészek elsősorban az összeállításokat tekintették,
hogy hiteles népzenei forrásokból merítettek-e a
tanítók, akik felkészítették a diákokat. Emellett
azt is figyelték, életkornak megfelelő darabokat

választottak-e az oktatók versenyzőiknek. Az
óvodásoknál a gyermekjáték-dalokat, a serdülőbbeknél a párosító énekeket, szerelmi dallamokat, a fiúknál a katonanótákat szívesen vette
a zsűri. Minden ítész 0-tól 10 pontig pontozott,
majd az értékelésnél ezt összevetették. A népzenei megmérettetés résztvevői arany, ezüst vagy
bronz minősítést kaptak, illetve különdíjakat is
kiosztottak. A Diószegi Kis István Református
Általános Iskola tanulói közül Marczin Mihály
és Csarkó Sára egyéni hangszeres kategóriában
arany minősítést szerzett.
A programban a táncház is helyet kapott, a talpSz.M.
alávalót a Bakator Zenekar húzta.

Egy különleges vásár, ahol meséket árultak
Mesevásárba hívta a Bodorka Nép
mesePont a város általános iskoláinak
alsó tagozatos diákjait március 6-án. A
különleges alkalmon a gyerekek elő- és el
is adták a magukkal hozott történeteket.
Az első alkalommal megrendezett mesevásárra a
József Attila Általános Iskolából, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolából és a Széchenyi István
Tagiskolából közel harminc tanuló jelentkezett. –
A célunk az volt, hogy a gyermekek – az előadás
mellett – élvezzék a mesemondást, sikerélmény
érje őket, és kedvet kapjanak a történetmeséléshez. Fontos szempont volt a biztos szövegtudás,
de nem volt elvárás, hogy szöveghűséggel mondják vissza a megtanult mesét, saját szavaikkal is

Mesélő gyermekrajzok

A Bodorka NépmesePont rajzpályázatot hirdetett 1-8. osztályos tanulók részére. Témaként
javasolt mesecímek: A szegény ember és a
kutyacska, illetve Hammas Jutka, de a kedvenc
népmeséjükhöz is készíthettek illusztrációt az
iskolások. A technikai kivitelezésben szabadon dönthettek. Sok gyermek ragadt színes
grafikai eszközöket a felhívás kapcsán, hiszen
nem csak tárgyjutalmakkal lehetett gazdagodni, hanem a legegyedibb alkotások készítői a
nyári népmesetáborba is meghívást, ingyenes
részvételi lehetőséget kaptak.
Hat intézményből összesen 120 meseillusztráció

elbeszélhették a történet lényegét. Plusz pontot
ért az improvizálás, a szereplők megjelenítése –
akár egy-két mozdulattal is –, a hangsúlyozás.
Szerettük volna, ha élvezettel, örömmel mesélnek a fiatalok – tudtuk meg Rácz Anikótól, a
Bodorka NépmesePont vezetőjétől.
A gyerekeket egy háromtagú zsűri, a népmesepont vezetői, Rácz Anikó és Kolozsvári-Donkó
Rebeka, valamint Pethő István előadóművész
értékelte. Minden résztvevő arany, ezüst vagy
bronz Bodorka tallért kapott teljesítményéért.
A mesemondók legjava – a tallérok mellett –
meghívást kapott a népmesepont nyári táborába.
Arany bodorka tallért kaptak, s egyben meghívást a nyári táborba: Horváth Petra, Pásti Panna, Kolozsvári Borbála, Csávás Dávid, Szilágyi
érkezett a Bodorkába, melyeket Kolozsvári-Donkó Rebeka és Rácz Anikó népmesepont vezetők
zsűriztek. A gyermekmunkák kiállítására és az
ünnepélyes eredményhirdetésre március 30-án
került sor családi mesedélelőttel egybekötve.
Kézműves tevékenységek, mesebeli játékok
(sárkánnyal való küzdelem, aranyhal kifogása,
lakomázás a királyi várban, bekukkantás a banya-tanyába, stb.), mesehallgatás és éneklés tették tartalmassá a családok számára a délelőttöt.
A legszebb alkotások készítői, akik táborozási lehetőséget is kaptak: Aranyi Liliána, Cséki
Emma (József Attila Általános Iskola), Elek
Jáhel, Gyarmati Lilla, Juhász Evelin, LudmanNagy Bíborka (Diószegi Kis István Református
Általános Iskola), Galambos Zsófia (Széche-

Gergő, Góz Viktória, Nagy Zsombor, Gál Bodza,
Puj Krisztián, Berki Zakariás Zoltán.
Ezüst bodorka tallért kaptak: Galambos Zsófia,
Rostás Bianka, Szilágyi Péter, Mező Ervin Bence, Lupás János, Jámbor Vivien, Frank Naomi.
Bronz bodorka tallért kaptak: Bujdosó Szonja,
Papp Ágota, Balogh Vivien, Vincze Hanna, Demeter Réka, Zákány Nóra, Mezei Denisz.
Sz.M.

A legszebb alkotások készítői, akik táborozási lehetőséget is kaptak

nyi István Tagiskola), Erdélyi-Ványi Marcell,
György Orsolya Ingrid, Hudák Lora (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola).
Gratulálunk minden alkotó gyermeknek és az
őket felkészítő pedagógusoknak!

„Csudatarisznya” – avagy cigány népmesék szakmai napja a Bodorkában
Március 28-án újabb szakmai napot tartottunk a NépmesePontban. Ezúttal a cigány népmeséket vettük górcső alá.
Az esemény nem csak azért fontos, mert „megvalósítandó feladat a pályázat szempontjából”,
hanem azért is, mert népek és nemzetek békés
együttélése nem lehetséges egymás kultúrájának, értékeinek megismerése és elfogadása nélkül. Ilyen kultúra és szellemi érték, megtartó és
éltető erő a cigányság számára is saját népének
mesekincse, amit nem csak nekik, nekünk is érdemes megismerni. A meghívott előadókat és
érdeklődőket Kocsis Csaba népművelő köszön-

tötte. A nap folyamán a cigány népmesekutatás
négy képviselője tartotta meg előadását: prof. dr.
Biczó Gábor antropológus, a Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai és Gyermeknevelési Karának
(DEGYGYK) tanszékvezető egyetemi tanára
sok példán keresztül szemléltette a cigány identitás megjelenését a cigány népmesében. Prof.
dr. Bálint Péter egyetemi tanár, a DEGYGYK
dékánja „A cigány népmese világa” című beszédében több autentikus mesemondó életművéből
is idézett. Ebéd és kötetlen beszélgetés után,
kitekintéssel más nemzetek körében élő cigány
közösségek mesemondó hagyományaira tartotta meg előadását Bálint Zsuzsa, a Debreceni

Egyetem doktorandusza „A spanyol és magyar
cigány népmese összehasonlítása” címmel. A
nap zárásaként Dr. Bódis Zoltán főiskolai docens, a Szent József Gimnázium igazgatója „A
hagyományos mesemondás” témakörében érdekes szokásokat, példákat mutatott be Indiából, a
cigányság őshazájának tartott területről.
A szakmai nap hallgatósága a helyi és környékbeli pedagógusokból, óvónőkből, lakásotthoni
nevelőkből, muzeológusokból és a cigányság
nevelésével, integrációjával foglalkozó szakmai
szervezetek képviselőiből tevődött össze.
Bodorka NépmesePont
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Kiállításmegnyitó után zenés, verses előadás
következett
Március 7-én két eseménynek is helyszínt adott a Nadányi Zoltán Művelődési Ház. „Ghandival teázni” – ezzel a
címmel nyílt kiállítás a Bihar Vármegye Képgalériában.
Az alkotó, Kunhegyesi Ferenc képei belső víziókat ábrázolnak. Figurái az időtlen tér, álom és
valóság közt létező misztikus jelenetek szereplői. A művész 10 éven keresztül tanult hagyományos grafikát és festészetet, 2000 óta pedig
rendszeres önálló kiállító az ország különböző településein. A kiállítást Nemcsák Károly,
Jászai Mari–díjas, érdemes művész nyitotta

meg. A két művész jól ismeri egymást, hiszen
a közelmúltban a József Attila Színház adott
helyszínt ennek a tárlatnak, melynek igazgatója Nemcsák Károly. A rendezvény bensőséges
hangulatát Kovács Adél, az Arany János Gimnázium tanulójának szavalata adta. A megnyitót követően a Bihari Polgári Esték márciusi
vendége Tolcsvay Béla és Nemcsák Károly
volt. A művészpáros a „Szép szerelmem, Magyarország” című zenés, verses, emblematikus
előadással örvendeztette meg közönségét. A
műsorban többek között Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula,
József Attila, Wass Albert, Reményik Sándor, Szép Ernő haza és emberszeretetről szóló

„Szép szerelmem, Magyarország” Tolcsvay Béla és Nemcsák Károly előadásában

költeményei hangzottak el. A produkcióban
felcsendültek Tolcsvay Béla, Kossuth-díjas
énekmondó emblematikus dalai, megzenésített
versek és népdalok is. A Bihari Polgári Esték
különleges előadását a nagyérdemű hatalmas
KHSz.
tapssal köszönte meg.

Nyergestető, a lelkiismeret örökmécsese
A Bihari Barangolók Kulturális Klubja (Olvasókör) meghívására látogatott el a városi könyvtárba dr. Balázs
Lajos néprajztudós, egyetemi tanár,
akit több mint hat évtizedes barátság
fűz az olvasókör vezetőjéhez, Füredi
Józsefné Zsófika nénihez.
A könyvbemutatóhoz és az előadáshoz megteremtette a hangulatot a kezdésként felcsendülő Gyere velem Hargitára c. dal a hozzá
kapcsolódó vetítéssel, majd Kányádi Sándor:
Nyergestető c. verse Gyányi Lajosné tolmácsolásában. Füredi Józsefné mutatta be a
Nyergestető – A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője c. kötet szerzőjét, akitől ízelítőt

kaptunk a kötetről. Előadásából megtudtuk,
ösztönző hatással volt rá a mű megírásához Ábrahám István csíktusnádi születésű, Budapesten
élő kovácsmester példája: Bukarestben intézőbizottságot hozott létre, hogy Nyergestetőn az
1848-49-es szabadságharcban elesett katonák
emlékére díszes oszlopot állítsanak fel. Szülei
intelme – „Magadtól is láss meg valamit!” – is
életszemléletévé vált. Az emlékmű 1897-ben
elkészült, majd tőle száz méterre a beásott székely ágyúk helyén megjelentek az ágkeresztek, 1988-ban az első ismert kopjafa. Számuk
napjainkra több mint ötszázra gyarapodott. A
maroknyi, alacsony fegyvernemmel bíró, az
ország több tájáról ide vezényelt katonákból
álló sereg végsőkig kitartó harcának helyszíne
mozgalmat gerjesztett, Nyergestető emlékezeti

térré vált, nemzeti találkozóhely, a lelkiismeret
éltetője, a nemzet együvé tartozásának, a megmaradásnak szimbóluma.
A könyvbemutatót és előadást követően megvendégelésre és kötetlen beszélgetésre került
sor. A kötet a könyvtárban megtalálható, kölLackó Györgyné
csönözhető.

Mátészalka bemutatkozása a Biharországi estéken
A fény városa, Hollywood bölcsője,
a szélhámosok mekkája. Ezen jelzők mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Mátészalkához kötődnek. Az
egykori megyeszékhely, a faluváros
– mely közös pont a település és Berettyóújfalu között – a Biharországi
esték sorozat keretében mutatkozott
be március 19-én.
A művelődési ház Erdélyi Gábor termében
megtartott alkalmon a Mátészalkán élő Oláh
András költő és Dr. Cservenyák László etnográfus egy virtuális séta keretében nyújtottak
betekintést Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
második legnépesebb városának életébe. – Magyarországon először 1888-ban, New Yorkkal
egy időben, Párizs után két évvel, a fővárost öt
esztendővel megelőzve Mátészalkán gyulladt
ki az elektromos közvilágítás, ezért nevezzük
a települést a fény városának. Minden évben
ünnepeljük is ezt a Fényes Napok keretében.

Rendkívül büszkék vagyunk erre a történelmi
eseményre, a hajdani megyeszékhely kitörési
pontjának tekintjük – mondta Dr. Cservenyák
László, aki beszélt arról is, miért Hollywood
bölcsője Mátészalka. – Két személy miatt köthető ez a jelző a településhez. Egyikük Zukor
Adolf, aki a Paramount Pictures és egész
Hollywood megteremtője volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ricsén született, korán
árvaságra jutott, így került Mátészalkára, itt
nevelkedett. Innen indult az új világba szerencsét próbálni, majd világhódító útjára. Először
szerződtette Amerika híres színészeit, létrehozta a Famous Players filmtársaságot, majd megalapította a Paramount Picturest, Hollywood
első filmstúdióját. A másik történet, miszerint
az I. világháborúban a spanyolnátha miatt nagyon sok család elhunyt, köztük egy szegény,
mátészalkai szabó családdal. Egy fiuk maradt
életben, Schwartz Emanuel, aki kivándorolt
Amerikába. Ott megismerkedett egy gyönyörű
lánnyal, egybekeltek, házasságukból megszületett Schwartz Bernard, aki Tony Curtis néven

vált híressé, és készített mintegy 150 filmet –
tette hozzá a Szatmári Múzeum igazgatója.
Az eseményen elhangzott, hogy Mátészalkán
épülőben van egy Tony Curtis múzeum-kávéház, egy Zukor Adolf filmszínház, filmtörténeti
kiállítás, egy miniplex mozi, valamint egy fény
sugárút, ami a villamosításra emlékeztet. Az esten szó esett Oláh András idén megjelent Vis�szafelé című kötetéről, ezenkívül a „Mátészalka
gyászban van” című népballada is elhangzott.
Sz.M.
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Rákóczi – a bujdosó fejedelem
– hazai premier Újfaluban
A Bihari Polgári Esték március 28-i állomásának vendége az Új Nemzeti Kamara
Színház volt. A színház tagjai a „Rákóczi – a bujdosó fejedelem” című történelmi
színi előadással érkeztek a Nadányi Zoltán Művelődési Ház színpadára.

A Rákóczi–emlékévhez kapcsolódó színjáték
különlegessége, hogy Magyarországon először
mutatták be a műsort a társulat tagjai. Az Új
Nemzeti Kamara Színház egy éve alakult és
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hajdani országrészek magyar ajkú lakosainak mutasson
be rendszeresen színházi előadásokat. Bemutatóikat minden turné előtt Magyarországon
tartják, ezúttal Berettyóújfalu adott otthont a

Mikes Kelemen jegyzetein alapuló Rákócziról
szóló színielőadásnak. Az előadás érdekessége, hogy Rákóczi életét követhetjük a vele sírig kitartó, hűséges bujdosó-társa és rajongója,
Mikes Kelemen híres törökországi leveleiből,
visszaemlékezéseiből, képzeletbéli nagynénjét
szólítva meg írásaiban. A darab főszereplője Mikes Kelemen, aki lépésről-lépésre elénk
tárja az adott korszak társadalmi és politikai
viszonyait. Mindez úgy zajlik, hogy közben
Rákóczi alakja nem jelenik meg a színpadon.
Mikes Kelemen megidézi Zrínyi Ilonát, a bécsi

udvart, a Napkirály, XIV. Lajos környezetét,
vagy éppen Drinápolyt, a török szultán palotáját. Az előadásban az aláfestő zenék mellett
néhány dalbetét teszi élőbbé az eseményeket. A
színház 2018-ban három nagy bemutatót tartott
külhoniaknak az Ady-év kapcsán, Moldvában,
Csángóföldön, Székelyföldön, Partiumban és
Erdélyben. 2019-ben pedig a Rákóczi- és egyben Ady-emlékév a turnéik meghatározó témája. A tíz színész 75 perces előadását teltházas
közönség tekintette meg.
KHSz.

Névadójukra emlékeztek a
Rákócziban

Újabb nemzetközi sikerek a
Rákócziban

Ebben az évben is megemlékeztek az intézmény névadójáról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a
Rákóczi-hét programsorozat részeként. Az ünnepséget március 27-én az intézmény aulájában tartották.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2013-ban a Comenius program keretében 2 éven
keresztül a „Something from
Nothing” „Semmiből Valamit”
projekt részeként nyolc európai
ország különböző típusú iskoláival működött együtt az újra hasznosítás népszerűsítésében, és a
fenntarthatóság jegyében. Az akkori sikeres pályázat arra bátorította a programban résztvevőket,
hogy tovább folytassák a megkezdett utat. Cél lett a nyelvtanulás, a másság elfogadása és a befogadást segítő újabb pályázatok
írása, megvalósítása. 2015 óta
két sikeres eTwinning pályázatot is megvalósult, európai partnerekkel. Mindkettő nemzeti és
európai minősített címet kapott.
A „Twinkle&Smile, valamint a
Look - Cook - Book pályázattal
is országos második helyezést
értek el az iskola tanulói az Oktatási Hivatal által meghirdetett
országos verseny döntőjében
Budapesten. Március 15-én az
Európai eTwinning Bizottság a
„2019/20-as tanév eTwinning
Iskolája” kitüntető címet adományozta az intézménynek. Az
idei tanévben összesen hat magyarországi iskola kaphatta meg
a kitüntetést. A cím feltételeinek
a teljesítéséhez munkájával Kari
Sándor, Kincsesné Varga Éva,
Dorogi Krisztiánné, Erdei Barnabás és Deme Dávid járult hozzá.
Az intézmény kilenc regisztrált
pedagógusa jelenleg négy feladaton dolgozik a tanév végéig tartó
pályázatban, öt tanulócsoport bevonásával.

Az iskola életében fontos ünnep
a Rákóczi-hét, immár több mint
negyed évszázada minden évben
megemlékeznek névadójukról és
az általa példaként álló szellemiségről. A diákok és a pedagógusok ezúttal is sokféle programmal
készültek az ünnepre. A március
27-i emléknapon, Rákóczi születésének évét megidézve 1676
méteres emlékfutással tisztelegtek
névadójuk előtt. Délelőtt az alsó
évfolyamosok zászlót festettek,
és Rákóczi Ferencről szóló mondákat olvastak, a felsőbb évfolyamokon tanulók totót tölthettek

ki, és kvíz kérdésekre adhattak
választ az internetet segítségül
hívva. A hagyományos megemlékezés sem maradhatott el, az
aulában összegyűlt több mint száz
gyermek Gál Petra szavalatát, a
negyedikesek dalcsokrát hallgatta
meg. Történelmi összefoglalóval
és ünnepi beszéddel Török Péter, a Bihari Múzeum vezetője,
történész-muzeológus készült. A
Rákóczi-induló dallamaira a zászlóvivők az intézmény udvarán
álló Rákóczi szoborhoz vonultak,
majd a Berettyóújfaluban működő
intézmények vezetői és a tanulók
megkoszorúzták az emlékművet.
Az ünnepséget követően számos
történelmi jellegű program is várta a tanulókat. Interaktív vetélkedők, fotózás, történelmi játszóház,
Rákóczi-focikupa, kuruc-labanc
tűzharc, dalok tanítása is szerepelt
a jeles nap programjai között.
KHSz.

Az általános iskola nagy sikerei között tartja számon, hogy
2018.december 30-tól két éven
át tartó Erasmus+ KA-1 pályázata is nyert. A pályázat az
Európai Unió oktatást, képzést,
ifjúságügyet és sportot támogató programja, amely az oktatási
rendszerek megújulását, a tanulás formális és nem formális tényezőinek támogatását segíti az
esélyteremtés jegyében. A program a „”Sparks” A Well Being
Project” címet kapta. A koordinátor iskola a londoni Chelsea
Community Hospital School. A
projektben két ír kórházi iskola,
egy német és egy lengyel speciális oktatási intézmény vesz részt.
A nyitó konferenciát február 2327. között tartották Londonban.
Célja a feladatok megbeszélése,
helyszínek, határidők egyeztetése és természetesen egymás
megismerése volt. Megismerkedtek az iskolák fő profiljával,
és betekintést nyerhettek a londoni kórházi oktatás, nevelés
gyakorlatába. Az intézmény ebben a tanévben, olyan mikro tevékenységeket fog megvalósítani, amelyek a gyerekek mentális
egészségét és jólétét szolgálják.
Szeptemberben német gyerekeket fogadnak, novemberben pedig Lengyelországban, Starogard
Gdańskiban, mutatják be azt a
könyvet, amelyben az addig végzett tevékenységükről készült
rajzok, képek, tanulói beszámolók kapnak helyet. A projekt
koordinátora Baloghné Szigeti
Julianna.
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Fókuszban a környezetvédelem
Harmadik alkalommal rendezték meg a
Szemétfesztivált március 22-én. Az idei
eseménynek, mely „A tiszta Biharért!”
programsorozat része, a BSZC Arany
János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
adott otthont.
A környezetvédelmi fesztivál célja, hogy
tanuljunk meg pazarlás nélkül, okosan
bánni a hulladékkal, szelektíven gyűjteni,
újrahasznosítani azt. A program szervezője
a Szélső Érték Kör Egyesület volt több civil szervezettel (Zöld Kör, Berettyóújfalui
Praxisközösség, Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.) együttműködve, akik a témához
kapcsolódó feladatokat, játékokat, érdekességeket hoztak magukkal. Óvodások és
iskolások között ebben az évben is meghirdették a „Van-e ötleted a megelőzésre?”
címet viselő rajzpályázatot, melyre rekord
mennyiségű, közel 160 alkotás érkezett.

Három korcsoportban jutalmazták a legjobbakat, emellett sok különdíjat is kiosztottak.
Papp Zsolt, a Szélső Érték Kör Egyesület
elnöke elmondta, az értékelésnél nem volt
könnyű dolga az ítészeknek. – Sok szép
rajz született, egyre okosabbak a gyerekek,
felelősségteljesebben gondolkodnak a környezetvédelmet, szelektív hulladékgyűjtést
illetően. Számos ötletük van, hogyan kellene, illetve nem kellene a szemetet kezelni.
A háromtagú zsűrit egyesületünk két tagja,
Szűcs Ildikó Anna és Nagy Sándor, illetve
Nagy Ilona Éva pedagógus alkotta. A nyertesek rengeteg ajándékot – rajzeszközöket,
társasjátékokat, bobpálya, mozi és strandbelépőt, édességet – kaptak – tudtuk meg.
A programok sorából idén sem hiányozhatott a kukásautó kipróbálása, az
ökojátszóház, a csere-bere börze az újrahasznosítás jegyében, illetve a szervezők
kreatív újrahasználati kézműves versennyel
és vetélkedővel is készültek. 12 csapatban
összesen 120 tanuló – egy kérdőív kitöltése
után – saját maguk által szelektíven gyűjtött alapanyagból térbeli alkotásokat vagy
használati tárgyakat készítettek. A verseny
fődíja egy kétnapos zempléni ökotúra volt.
A muzsikáért a nap folyamán a 2016 tavaszán alakult győri ToSoDa Projekt volt a
felelős. A háromtagú formáció spirituális
drum ’n bass zenét, meditatív dallamokat
játszik, néhol kicsit felpörgetve.
A debreceni Kuckó Művésztanya „Színes,
tiszta világ” című mesejátékával érkezett a

Internet – biztonság?
Internet – biztonság?:
Avagy mit kell tudni a szülőknek és pedagógusoknak
a biztonságos internethasználatról címmel Fegyverneki Gergő középiskolai
tanár tartott előadást március 27-én. A rendezvényre
az országos Internet Fiesta
keretében került sor.
Az Internet Fiesta programjainak
célja a digitális írástudás terjesztése, és az internet felhasználási
lehetőségeinek minél szélesebb
körű bemutatása.
A szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak és középiskolai kollégistáknak tartott nagyon élvezetes és élménydús
előadásában Fegyverneki Gergő
beszélt arról, hogyan lehet hasznosan használni a különböző
okoseszközöket, mennyit és mire
használja a gyermek az internetet.
Szólt arról, hogy éppen ezért érdemes ún. okoseszköz-használati
szerződést kötni a gyermekünk-

kel. Az internet veszélyeire is
felhívta a jelenlévők figyelmét,
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
nyerjük el a gyermekek bizalmát.
Ha beavatnak bennünket abba,
milyen oldalakat látogatnak, milyen internetes játékokkal játszanak, akkor könnyebb őket megvédeni is. Nehéz határt szabni,
hitelesnek maradni, hogy mennyit
engedjünk a gyerekeknek, hiszen
a felnőttek is naponta használják a
különböző „kütyüket”.
A debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium magyar- és médiaszakos tanára új módszerekkel
kísérletezik az óráin. Példákon
keresztül azt is bemutatta, hogy
magyaróráin a kötelező olvasmányok feldolgozása során hogyan alkalmazzák diákjai az
okostelefonokat, tableteket.
Vezendiné Borbély Margit

A muzsikáért a nap folyamán a 2016 tavaszán alakult győri ToSoDa Projekt volt a
felelős

Szemétfesztiválra. A középiskolában megrendezett alkalom a rajzpályázat eredményhirdetésével ért véget. I. korcsoportban első
helyezett Sándor Natália (Mese-Vár Óvoda,
Derecske), második Demény Zsófi (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Beret�tyóújfalu), harmadik Vékony Hédi (MeseVár Óvoda, Derecske) lett. II. korcsoportban
első helyen Pap Réka (Igazgyöngy AMI,
Berettyóújfalu), másodikon Balogh Anna,
harmadikon Gáti Janka (mindketten József
Attila Ált. Isk. és AMI, Berettyóújfalu) végzett. III. korcsoportban első Győri Aranka
Mercédesz (Bocskai István Ált. Isk. és
AMI, Csökmő), második Papp Ágota (II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Berettyóújfalu),
harmadik Kovács Gréta (Karácsony Sándor
Ált. Isk. és AMI, Földes).
A harmadik Szemétfesztivált a Trident és
a Graffiti zenekar koncertje tette teljessé a
Civil Udvarban, ahol a Szélső Érték Kör
Egyesület „Biharicum” című tárlata is megSz.M.
tekinthető volt.

Nőnapozott a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesülete
A legkisebbek is köszöntötték nőnap alkalmából a
Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének hölgy tagjait a március 8-án a már
hagyományosnak számító
műsoros délutánon.
A verstől az éneken át a táncig
színpadi műsorok sokasága köszöntötte a hölgyeket. Pikó Gyuláné egyesületi elnök bevezető
gondolatait Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester köszöntője követte, majd tavaszi
virágokkal ajándékozták meg az
egyesület hölgytagjait. Kosztolányi Dezső: Nők
című versét Sain
Máté
szavalta
el, majd a Szivárvány Óvoda
Holdfény csoportjának a nőnapi alkalomra

összeállított műsorát láthatták az
egyesületi tagok. Gitáros produkcióval Tóth Bertalan, a Diószegi
Kis István Református Általános
Iskola művésztanára, valamint tanítványa, Magyar Nóra lépett fel,
és az intézmény Borbolya Néptánccsoportja is készült bemutatóval a jeles eseményre. A színpadi
programok zárásaként Kocsis
Csaba népművelő zenei előadással örvendeztette meg az ünneplőket. A délután folyamán az egyesület elnöke köszöntötte a március
hónapban név és születésnapjukat
ünneplő tagokat is. A nyugdíjasok
nőnapját finom vacsora és táncos
mulatság zárta.
KHSz.
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Közlemény óvodai beiratkozással kapcsolatban
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődében a 2019/2020. nevelési
évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje
az alábbiak szerint került meghatározásra.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Három éves kortól
kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
A gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától (2019.
szeptember 2.) legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a szülő vagy
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el. A szülő kérelmére a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a

gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen
köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Az óvodai beiratkozás időpontja:
2019. április 24-25. (szerda-csütörtök)
8-16 óráig
Az óvodai beiratkozás helye:
Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében
(cím: 4100 Berettyóújfalu, Radnóti utca 2.,
tel.: 54/402-194) Gálné Tóth Klára intézményvezetőnél lehet.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

Általános iskolai
beiratkozás
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala meghatározta a 2019/2020-as tanévre, az 1. évfolyamra történő beiratkozás időpontját és a körzethatárokat.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba a beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 7:30-17:00 között
2019. április 12. (péntek) 7:30-17:00 között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyerek nevére kiállított személyi azonosító
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Az iskolabelépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás,
• óvodai szakvélemény
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői
bizottság szakértői véleménye
• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A
szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók
A 2019/2020-as tanévtől új, informatikai fejlesztés segíti a
szülőket. Az általános iskolai beiratkozás online módon, otthonról is intézhető (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelességüket külföldön teljesítik, a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
Berettyóújfalu városban az intézmények székhelyén (4100
Berettyóújfalu, József Attila u. 11., 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi út 1.) történik a beiratkozás a 2019/2020-as tanévre.
Berettyóújfalui Tankerületi Központ

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető, sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is
biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi
nevelést is biztosít.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az
óvodába történő felvételt is.
Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2019. május 17-ig postai
úton küldi meg az érintettek részére. A szülő,
amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján
kéri, elektronikus úton értesítést kap a gyermeke
óvodai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában,
körzeten kívül a szabad férőhelyek esetében van
lehetőség a kért tagóvodába való felvételre. A
szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvételét követő 15 napon belül Beret�tyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez,
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata.

Azt írja az újság…

Gőzfürdő
Berettyóújfaluban

„Berettyóújfaluban már régóta hiányzik a gőzfürdő. De amióta megyeszékhely lett s a lakosság megszaporodott, szinte elviselhetetlen
volt, hogy nélkülözni kellett a
gőzfürdőnek az egészségre áldásos
hatását. Ez a körülmény indította
Nyíri István malomtulajdonost arra,
hogy a régi gőzfürdő helyén nagy
áldozatkészséggel egy, a mai kor
követelményeinek mindenben megfelelő gőzfürdőt rendezzen be. A munkálatok annyira előrehaladtak, hogy
értesülésünk szerint a gőzfürdőt
május 11-én megnyitják. Vasárnap
ünnepiesen bemutatják a hatóságnak
és kedden a közönség már élvezheti
a gőzfürdő kellemességét és kényelmét.
A gőzfürdő külön férfi- és női osztályra oszlik, de meghatározott napokon, amikor csak férfiak és nők
fürödhetnek, egyesíteni lehet a két
osztályt.
A fürdő vezetősége kitűnő mas�szőrről és tyúkszemvágóról gondoskodott, aki 2 évig a nagyváradi
Rimanóczy-fürdőben volt alkalmazásban. Elsőrangú tuskészülékek, biztonsági zárral ellátott kabinok
vannak, orvosi rendelő, borbély,
pihenő a férfiak és nők részére, egy-

szóval a legkényesebb kívánalmaknak
is megfelel a gőzfürdő vezetősége.
A fürdő reggel 6 órától este 6 óráig
lesz nyitva. Egy jegy ára egyelőre
valószínűen 12 ezer korona lesz, ha
gőz nincs, 8 ezer korona. Haazonban
legalább húsz fürdőző van, mindig
megnyitják a gőzt.
Sajnos a kádfürdők még nincsenek
készen, de május végén azokat is
átadják rendeltetésüknek, valamint
a kitűnő vasasfürdőket is, amelyeket szintén működésbe fog hozni a
vállalat. (…)”

(Megjelent: Bihar Népe, 1924. április
27. IV. évf. 17. sz. 3. oldal. Eredeti cím:
Május 11-én megnyílik a gőzfürdő)
„Fürdő. Berettyóújfaluban a Nyíriféle malomban most megnyílt »Margit fürdő«-be a [Hadirokkantak,
özvegyek és árvák biharvármegyei]
egyesület[e] tagjainak – azoknak,
akik harctéri sérüléseik folytán
arra rá vannak szorulva – ingyen
gőz- és meleg-fürdőjegyet ad. A jegyekért jelentkezni a hivatalos helyiségben (Városháza) a hivatalos
órák alatt (csütörtökön és vasárnap
10– 12-ig) lehet. Elsősorban a vidéki rokkantak fognak jegyet kapni.”

(Bihar Népe, 1924. május 18. IV. évf.
20. sz. 2. oldal)
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Tavaszi Városi Nagytakarítás
Veszélyes hulladékok begyűjtése
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
veszélyeshulladék-gyűjtést szervez

2018. május 05-én, szombaton
7.30–12.00 óra között
a Herpály-Team Kft. udvarán
(Berettyóújfalu, József A. u. 35.).
Lakossági mennyiségben leadhatóak az alábbi hulladékok:
- személygépjármű- és kerékpár-gumiabroncsok,
- akkumulátor – telefon-akkumulátor –, szárazelem,
- elektronikai hulladék (pl.: háztartási gépek, számítógépek),
- képcsöves hulladék (pl.: TV, monitor), fénycső,
- festékmaradékok, irodai berendezések patronjai,
- fáradt olaj – hígító maradék –, étolaj és zsír,
- szórófejes hajtógázás palack,
- ismeretlen vegyszermaradék, növényvédőszer-maradék,
- gyógyszerhulladék.

A hulladékok leadása DÍJTALAN!
Kérjük a lakosságot, hogy az olaj-, zsír- és hígító-,
valamint festék-maradékokat zárt,
lehetőleg műanyag vagy fém edényzetben adják le.
További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: 54/505-418.
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„A szilárd kötelességtudat a jellem
koronája” – Búcsú Király Sándortól

„Akkor élsz, ha másokért élsz”
– Búcsú dr. Scwanner Istvántól

2019. március 6-án méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt egykori
képviselőtársunk, Király
Sándor. 1939. november
7-én
Berettyóújfaluban,
tősgyökeres gazdálkodócsalád elsőszülött gyermekeként született. Az
általános iskolát is itthon
végezte, és a családi földek
államosítása után már 14
évesen az újonnan megalakított Kossuth Termelőszövetkezetben kezdett dolgozni. Hihetetlen szívós és kitartó fizikai
munkát végzett, majd az 1956-os forradalom után, a szövetkezet
felbomlását követően édesapjával ismét egyéni gazdálkodókként
dolgoztak tovább. 1959 és ’62 között teljesített sorkatonai szolgálatot, majd 1963-ban Hajdúböszörményben mezőgazdasági gépszerelő képesítést szerzett. A rendszerváltás idején nagy hittel és
kitartással küzdött az egykori magángazdaságok visszaállításáért és
a demokratikus változásért. 1992-ben került a város képviselő-testületébe, és összesen 6 alkalommal – előbb a Független Kisgazdapárt, majd a Fidesz jelöltjeként – nyert egyéni képviselői mandátumot. 1994-1998 között a Lakás-és Telekelosztó Bizottság elnöke,
valamint a Településfejlesztési Bizottság tagja. 1998 és 2002 között
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság tagja. 2002 és 2006
között a Településfejlesztési Bizottság elnöke és a Vagyonkezelő
Bizottság tagja, 2006-tól 2014-ig pedig ugyancsak a Településfejlesztési Bizottság elnöke, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjaként
szolgálta a város közösségét.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

2019. március 23-án, életének
81. évében – ugyancsak hos�szú betegség után – elhunyt
Dr. Schwanner István, Beret�tyóújfalu leghosszabb ideig
praktizáló körzeti, illetve háziorvosa. 1938. június 20-án
született

Székesfehérváron.

Szüleivel költöztek Debrecenbe, ahol édesapja repülőgépszerelőként dolgozott. Középiskolai tanulmányait a Fazekas
Mihály Gimnáziumban végezte, majd az Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. 53 évig
dolgozott, ebből 52 esztendeig egyéni körzetben, Berettyóújfaluban. Az egyetem elvégzése után, 1964 áprilisától 1965 augusztusáig a berettyóújfalui Területi Kórházban teljesített szolgálatot, aztán
körzeti, majd háziorvosként tevékenykedett Berettyóújfalu egyik
legnagyobb egészségügyi, emellett szociális problémákkal küzdő
körzetében, mely a Völgyközt is magában foglalja. Betegeivel nagy
hozzáértéssel, egyúttal empátiával és emberséggel foglalkozott.
Munkabírása, az orvosi hivatás iránti elkötelezettsége átlag fölötti
volt. A rendelőben töltött idején túl naponta járta körzetét, rendszeresen helyettesített a környező településeken.
2016. december 11-én még ő gyújtotta meg Berettyóújfalu adventi
koszorúján az Öröm gyertyáját, majd az év végén nyugdíjba vonult.
Munkásságát, annak 50 éves jubileumán emléklappal, közösségi
szolgálatát pedig 2013-ban Fráter László-díj kitüntetéssel ismerte
el a képviselő-testület.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

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

hirdetés

Önnek nincs még
Berettyó Kártyája?
www.mva.hu

Mikrohitel Program

www.mikro-hitel.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Hitelösszeg:
max.

Futamidő:
max.

Fix ügyleti
kamat:

2 10 10 3 9
x

millió Forint

év

,

százalék

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-ﬁnanszírozás
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |

Telefon: +36 52/500-330, +36 30/570-74-01,
E-mail cím: info@tamogatotthitel.hu

hirdetés
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INFORMÁCIÓ

BŐVÜL
AZ OTTHONTEREMTÉSI
PROGRAM

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Családvédelmi Akcióterv
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„Az álmom, hogy egy látogatóbarát, vonzó, a
hagyományaira büszke múzeumot építsünk fel”

Általános iskolában az olvasás és a
sport volt meghatározó a berettyóújfalui születésű Török Péter életében,
majd a középiskolai évek alatt a rockzene vált számára fontossá. Végül történészként végzett, 2018. június 1-je
óta pedig a Bihari Múzeum vezetője.
Általános iskolai tanulmányait az egykori 3-as
számú tanintézményben (mostani Széchenyi
István Tagiskola) folytatta, majd a Bessenyei
György Szakközépiskolába járt.
„Általános iskolában nagyon szerettem sportolni, fociztam, atletizáltam, zeneiskolába jártam
és néptáncot tanultam. Mindent kipróbáltam,
amit el lehet képzelni. Területi, regionális, országos versenyeken jó helyezéseket értem el,
főleg sprintszámokban teljesítettem jól. Emellett
szerettem olvasni is, a szépirodalomtól a történettudományig mindenevő voltam” – mesélte
Török Péter.
A középiskolában pedagógia szakirányt végzett, de menet közben betalált nála a rockzene
is. 1995 óta jó néhány, underground szinten elég
ismert berettyóújfalui formációkban (Inferno,
Encore, Snowmachine Project, Abiocore) megfordult énekesként, vagy ahogy ő fogalmaz,
ordibálósként, és járták be az egész országot.
Ekkor még úgy gondolta, a zene fogja kitölteni
az életét, ami végül nem jött össze, így érettségi
után a Bessenyeiben maradt, ahol gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző képesítést szerzett.
Ezt követően jelentkezett a Debreceni Egyetem
történelem szakára, és ezzel párhuzamosan az
Eötvös József Szakgimnáziumba járt kereskedelmi technikus képzésre.
„Sosem állt tőlem távol a fizikai munka, szüleim kétkezi munkások, bátyám vállalkozó, húgom
jogi asszisztensként dolgozik. Én voltam az első
a családban, aki egyetemi képzésben vett részt.”
2000-től 2005-ig járt egyetemre, ahol történészként végzett, hadtörténeti specializációval
kiegészítve.
„Másodéven vettük a török korszakot, a középkori magyar királyság történetét, és akkor már
éreztem, ezzel az időszakkal szeretnék foglalkozni. Az egyetemen is ebbe az irányba haladtam,
olyan órákat vettem fel, olyan képzésekben vettem részt, melyek ezt alapozták meg. Miután vé-

Hírek a KÖSZI-ből
Étkezés igénylése beiratkozáskor: Kérem
a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai és az iskolai beiratkozáskor töltsék ki és adják le a
helyszínen kapott étkezési igénylőlapot és
szükség esetén a kedvezményekre jogosító
iratokat, ezáltal igénylik meg a következő nevelési évre/tanévre vonatkozóan az étkezést
gyermekük részére. A beiratkozások alkalmá-

geztem, egyértelmű volt számomra, hogy vala- minden területen megállja a helyét. Vannak,
milyen közgyűjteményben szeretnék dolgozni.” melyek már most nagyon jól mennek, például a
múzeumpedagógiai foglalkozások, amiből évenSzámára Berettyóújfalu az otthon
te több százat tartanak a munkatársak hazánk
A diploma megszerzése után egy évig dolgo- több pontján. Tudományos téren viszont egy kis
zott a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban, Deb- erősítésre van szükségünk, úgyhogy azon munrecenben, ezt követően a Bihari Múzeumban kálkodunk, hogy az intézményt az őt megillető
is eltöltött egy kis időt, majd következett tíz magasságba, polcra helyezzük el a szakmai és
esztendő (2008-2018 között) Budapest Fő- tudományos berkeken belül.”
város Levéltárában. Ott bejárta a ranglétrát,
segédlevéltárosként kezdte, főosztályvezető- Felújításra váró múzeum és megújuló állanként végezte, az itt töltött idő alatt sok mindent dó kiállítás
megtanult a szakmáról, valamint Szentpétervár- A Bihari Múzeum jelenleg tatarozásra vár, emeltól Londonig bejárta Európát is. Közben a tu- lett – 15 év után – az intézmény állandó tárlata is
dományos vonulatot sem engedte el, 2010-ben megújul egy turisztikai pályázat keretében. Ezt
beiratkozott a Debreceni Egyetem Történelmi és az idei és jövő esztendő elején szeretnék kiépíteNéprajzi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg dok- ni olyan XXI. századi formában, ami – attól fügtorjelölt. 2018. június 1-je óta pedig ismételten a getlenül, hogy interaktív – mindenkinek mond
valamit, minden korosztály számára érthető és
Bihari Múzeumban dolgozik.
„Sokan megkérdezték, miért jöttem vissza. Ez élvezhető formában fogja bemutatni Berettyóújegy többrétű történet. Aki ismer, az tudja, hogy falu és környékének múltját.
én bihari vagyok, feleségemmel itt van a csalá- „Hangsúlyos szerepet kap a helytörténeti vonudunk, itt nőttünk fel. Szívem szerint nem is men- lat, néprajzi hagyományaink és múltunk. A Sártem volna el, csak abban az időszakban nehéz rét szélén fontos számunkra, hogy azt a közeget
volt munkát találni, főleg ezen a területen. Jött is megmutassuk, amivel már mi sem találkozez a lehetőség, megpályáztam az állást és felvet- hattunk. Ezen dolgozunk, mellette pedig folyik
tek. Nagyon szép tíz évet töltöttem Budapesten, a mindennapi munka, a kollégák leltároznak,
rendkívül sokat kaptam, viszont az utolsó 2-3 gyűjteményt fejlesztenek, foglalkozásokra készülnek. A múzeum mellett a
év már egy kicsit felemésztette az embert. Rossz a leZsinagóga épületét is felújítvegő, rengeteget kell utazni
ják, ott is egy állandó kiála munka-, illetve a lakóhely
lítást kell majd berendezni,
között, és minden egyéb más.
fenntartani, ami szakmai
A fővárosban élni sokkal
feladatként hozzánk fog tarmásabb, mint Berettyóújfatozni. Az álmom, hogy olyan
luban. Ettől függetlenül nem
városnéző túrákat és sétákat
bántam meg egyetlen percét
is tudjunk rendezni, amely
sem, amit Budapesten töltötmár ezekre az épületekre
tem, viszont azt nem tudja
(múzeum, Zsinagóga, Barelvenni tőlünk senki, hogy itt
csay-ház,
Csonkatorony,
vagyunk otthon.”
stb.) alapozódik.”
Igyekszik kamatoztatni a
Idén is Múzeumok Éjszabudapesti időszak során
kája
kiépített kapcsolati tőkét
Június 22-én ismét rendezA múzeumban jelenleg
nek Múzeumok Éjszakáját
történész-muzeológusként
városunkban, melynek ezútdolgozik, emellett a múzetal a zene és tánc Biharban
umvezetői feladatokat is ellesz a témája. A komolyzelátja. Próbálja kamatoztatni
nétől kezdve, a népzenén át
azt a kapcsolati tőkét, amit
a könnyűzenéig minden stía Budapesten töltött idő alatt
lus bemutatkozik az esten. A
sikerült kialakítania.
színes kavalkádban többek
„Úgy látom, partnerként
között hangszerbemutatók,
tekintenek ránk az országos
élő fellépések, népdaltanuközgyűjtemények, de a halás és nótaéneklés kap helyet
táron túli kollégák is. Most
azon dolgozunk, hogy a több Az egyik a legfrissebb utazási él- a múzeum épülete körül.
Sz.M.
lábon álló Bihari Múzeum mény: Tirana, Szkander bég szobra.

val – a korábbi évek együttműködését folytatva – munkatársaim is az intézményekben
lesznek, segítenek az étkezési igénylőlapok
kitöltésében. Fentiekről bővebben honlapunkon tájékozódhatnak, irodánkban telefonon
vagy személyesen tájékoztatást adunk.
Tavaszi szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
a tavaszi szünet munkanapjain, 2019. április 18-án (csütörtök) és 2019. április 23-án
(kedd), tehát 2 munkanapon a jogszabály által

előírtan biztosítja 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, de gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is
igénybe vehetik a lehetőséget, szintén szülői
nyilatkozat alapján. Mindhárom kategóriában
az érintett szülők a lehetőségről levélben tájékoztatást kaptak.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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Csúcshódítás majd napfelkelte a
Kilimandzsárón
Három nem mindennapi kalandtúra, a „HAKUNA MATATA” érzés, a nehézségek leküzdése, kihívások és veszélyekkel teli célpontok. Pethő Sebastian március másodikán a Bella Costa étteremben mesélt legutóbbi, afrikai,
tanzániai élményeiről.
A majd 6000 méteres Kilimandzsáró csúcsának meghódításáig azonban hosszú volt az
út. Sebastian afrikai túráját már két kaland is
megelőzte, ezekről is mesélt. A berettyóújfalui kalandtúrázó saját bevallása szerint szereti
az extrém sportokat, a nem mindennapi kihívásokat. Feltöltik, kikapcsolják a túrák során
szerzett élmények. A megszállott túrázó egy
összeszokott csapattal vállalkozik a csúcsok
meghódítására, egy erre specializálódott cégen keresztül jut el a kiszemelt helyszínekre.
2017-ben pár hónapos felkészülési tréning
után Sebastian kellő energiát érzett magában
ahhoz, hogy megmássza Nepálban a Himalája Kala Pattari 5644 méteres csúcsát. A túrázó mesélt arról is, lelkileg és mentálisan is
fel kell készülni egy ilyen feladatra, és még
eközben is akadhat olyan akadály, amellyel
nem számolnak talán a gyakorlott túrázók
sem. Ez egy nehéz kaland volt, sok mély és
annál is több felemelő pillanattal – mondta.
És hogy mit érez az ember, amikor felér a
csúcsra: „az élmény leírhatatlan körülbelül
15-20 percig” – aztán rádöbben a túrázó, hogy
még le is kell ereszkednie a hegy ormáról.
Feljutni sem egyszerű, hiszen a szintkülönbségek miatt a fizikai leterheltségen túl gyakran fejfájással és oxigénhiánnyal küzdenek,
valamint a komfort hiánya az, ami az európai
ember számára a legnehezebb kihívás. Sebastian többször érezte a kimerültséget, azonban
motiválta az eltervezett cél. A több napos
túra éjszakái is igen nehéznek bizonyultak,
a páratartalom alacsony, és a vérsűrűsödés
megakadályozása érdekében figyelnie kellett
a folyadékpótlásra is. A csúcs meghódítása
után Katmanduban három pihenőnapot is
eltölthettek az expedíció résztvevői, megismerték a környéket, tapasztalatokat, élményeket gyűjtöttek az országban. Az emberek
kedvesek és nagyon udvariasak, valamint
segítőkészek, hiszen kizárólag a turizmus
az, amiből élnek. „Az út után tapasztaltam
meg a kontrasztot és azt, hogy mennyire jól
élünk itt” – fogalmazott Sebastian. Egy évvel
a csúcs megmászása után már Japán meghódítása következett. Mindig vonzotta a technikai fejlettség, a kultúra, a harcművészet. Az
út során Osakát, Kyotot, Takayamát, a Fujit,
Tokyot, Kamakurát, Yokohamát látogatta
meg, a városok természeti és épített, valamint
vallási kultúráját ismerte meg a két hétig tartó út során. Utazott a 300 km/h sebessségű
szuper expressz vonattal, felfedezte az ország

gasztronómiáját, megkóstolta az igazi sushit.
Ha már ott járt, megmászta a Fujit, amely a
Himalája expedíció után különösebben nem
jelentett nehézséget számára. A legújabb kalandja, melyről már az úti beszámolón mesélt,
Afrika volt. Az út természetesen egészen más
izgalmakat tartogatott, mint amit várt tőle. Ismét a túraszervező csapattal indult tanzániai
kirándulásra. Megérkezésükkor azonban egy
színvonal alatti „szállodában” kellett tölteniük az éjszakát. A cél azonban a Kilimandzsáró csúcsának meghódítása volt, ezért rövid
gasztronómiai és helyi kitekintést követően a
második napon elindult az expedíció. A hegyet körülvevő nemzeti parktól négy napos
túra vezetett a célhoz. Az út csodálatos afrikai

Röviden

tájakon, esőerdőn és dzsungelen keresztül vezetett, közben olyan szálláshelyen is alhattak,
amelyben egykor Teleki Sámuel gróf magyar
felfedező, Afrika-kutató is megszállt. A kalandtúra során fokozottan kellett figyelniük
a napvédelemre, és a csúcs meghódítása előtt
4600 méterről még „csupán” csodálhatták a
Kilimandzsárót, majd az akklimatizálódás
okán visszaereszkedtek a táborba. A negyedik
napon már csak a cél lebegett a csúcshódítók
szeme előtt. Sok órás gyaloglás a laza talajon,
mínusz 15 fokos hőmérséklet, oxigénhiány,
és a végeredmény: egy csodálatos napfelkelte.
Talán ezek azok a momentumok, amelyek a
legkifejezőbben leírják a csúcs meghódítását.
Sebastian kitartása meghozta a gyümölcsét:
azon kevesek közé tartozik, akik a világ egyik
legszebb helyszínén láthatták a napfelkeltét.
Az ereszkedés is hosszú időbe telt, és nehézségi fokát illetően a Himalája expedícióval
össze sem vethető. Szavai szerint a „Hakuna
matata” érzést a Kilimandzsáró csúcsán értette meg: a szabadság és boldogság jellemzi
az afrikai emberek mindennapjait. Az afrikai
kalandok után természetesen Sebastian már a
következő extrém kalandon is gondolkodik,
bakancslistáján számos meghódítatlan terület
van még.
KHSz.

Kedvenc fotónk márciusban

Kilencedik alkalommal tekinthettek
meg válogatást Kari Sándor kisfilmjeiből az érdeklődők március
12-én. A „Tájak és emberek” legújabb alkalmán Bánffyhunyadról,
Kolozsvárról, Torockóról készült
felvételeket, a „Peng az üllő, csattog a kalapács, izzik a faszén”, és az
Országos Diákfilm Fesztiválon komoly elismerésben részesült Vágyálom című kisfilmeket vetítették. Az
est végén a Nyergestetőt bemutató
anyaggal az 1848-49-es forradalom
és szabadságharcra emlékeztek.

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTÁNK:
2019. ÁPRILIS 30.

Március idusán. A képet Nagy Sándor készítette. Várjuk az Ön fotóját is új rovatunkba: biharihirlap@gmail.com. A képeket címmel és helyszín megjelöléssel várjuk.
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Grafikák sokasága – fiatal alkotók
bemutatkozó tárlata

A Mozi Galéria új tárlatán fiatal alkotók mutatkoznak be. A kiállítók
a debreceni Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium tanulói, szakirányuk a grafika.
A március 13-ai tárlatot megnyitó Rácz Erika elmondta: az alkotók közül többen már
általános iskolában a művészetek irányába
képezték magukat. Vannak köztük berettyóújfaluiak is, akik az Igazgyöngy Alapfokú

Művészeti Iskolába jártak, néhányukat a népi
iparművész is tanította. – Annak idején én is
a debreceni szakgimnáziumba jártam, akkor
még Kézműves Szakiskola néven kicsit másabb profillal rendelkezett, inkább a népi kézműves mesterségeket tanította. Az oktatás azóta sok mindenben átalakult, de vannak olyan
fiatalok – innen a városból is –, akiknek egy
nagyon jó továbbtanulási lehetőséget nyújtott
ez az intézmény. A szakgimnáziumban folytatott tanulmányaik nagyon sokrétűek, ezt
tükrözik a kiállított munkák. Technikákban is
sokféle képzést kaptak, különböző festészeti
módszerek, mély- és magasnyomás, illetve a
napjainkban nélkülözhetetlen digitális, grafikai alapok is jelen vannak a tárlaton. Érdekesek voltak számomra azok a kis könyvek
(Font Book), melyeket az Alföldi Nyomdá-

Vélemény

Kína és az új aranykor

– egy döbbenetes gazdasági fejlődés margójára…
Manapság igen nagy divat a közbeszédben Kínát szidni, szapulni: „Mert minden kínai, mert
a kínaiak mindent tönkretesznek, és már a levegőt is a kínaiak hozzák a felhők alá!” Szerintem pedig elmélkedjünk, és vizsgáljuk meg,
hogy lett Kínából újra világhatalom.
Indítsuk a gondolatsort újra az alapoktól. Az
emberi civilizáció általános fejlődését általában három – ciklikusan változó – egymástól
természetesen élesen nem elhatárolható, átmeneteket és nem várt anomáliák lehetőségét is
magában hordozó fázis jellemzi:
1. fázis: A szakrális korszak, ahol az adott ország, régió, társadalom élén áll egy, esetenként
két vezető, aki nemcsak irányítja az országot,
birodalmat, hanem egyben spirituális erőforrás
is. Az ő személye nagyban meghatároz minden közéleti, társadalmi, gazdasági, (horribile
dictum) politikai, vallási kérdést. Aki egy kicsit is járatos a történelemben, az tudja, hogy
az ilyen szemléletű dinasztiák általában az
aranykor néven emlegetett időszakot hozták el.
Kínában több ilyen uralkodó dinasztia létezett.
De említhetném Japánt is.
2. fázis: Az „anyagiasság” korszaka. Amikor
a szakrális vezetők által irányított birodalmak
elkezdenek hanyatlani, akkor következik be
az, hogy mindent csak a pénz, a vagyon felhalmozása, a harácsolás határoz meg. Ennek megfelelően az adott társadalom is egy ilyen vezetőt és eszmerendszert „termel ki” magából.
Az anyagiasság fázisában az az egészséges társadalmi rétegződés, amely békét, harmóniát,
folyamatos fejlődést hoz, kezd szépen lassan
eltűnni. Változik a közgondolkodás, az egészséges emberi értékrendszer kezd megszűnni, a
társadalom szerkezete torzul, és a „titkos féreg
foga rág” folyamata lassan – de biztosan – zűrzavarhoz és széteséshez vezet.

A 3. fázis: A „rohadás” kora. Ebben a szakaszban már teljesen megszűnik az ember, mint
szellemi lény, már a pénz, az anyagi javak felhalmozása, a meggazdagodás vágya is – mint
motiváló tényező – eltűnik, és az adott társadalom a teljes lezüllés és szétesés állapotába
kerül, identitását elveszti, és nem találja helyét
a világban. Véleményem szerint (a látszólagos
jólét ellenére) több nyugati nemzetállam (?)
van már ebben a fázisban. (Gyakorlatilag ez a
pusztító folyamat sodorta a Római Birodalmat
is a szétesés irányába.)
Kína történetét még röviden se próbálnám meg
összefoglalni, de a fent említett három korszakon ők is átestek. Így indítsuk az elmélkedést
Mao Ce-tungtól. A (nyilván tudatosan, külföldről „exportált”) kommunizmus – ami Kína
esetében maoizmus néven híresült el, teljesen
életidegen felfogást, eszmerendszert erőltetett
rá a kínai társadalomra. Az alapvetően szovjet típusú államrendszer pedig tudjuk, mihez
vezetett. Éhínség, tömeges kivégzések, gazdasági összeomlás. Nagyjából sejthető, hogy
melyek voltak azok az erők, amelyeknek érdekükben állt, hogy Kínát kiiktassák a világhatalmi befolyással rendelkező országok sorából.
Ez az 1946-tól 1976-ig tartó korszak majdnem
elpusztította azt a szakrális alapon nyugvó eszmerendszert, amely (persze egyéb tényezők
mellett) Kínát a világ egyik vezető hatalmává tette anno. Röviden: A világ egyes részein
örömmel tapsikoltak: Egy vetélytárs kiiktatva…. A Mao Ce-tung halálát követő korszak a
lassú, de biztos, és egyre erősödő feleszmélés
és visszarendeződés időszaka volt. Szerencsére a kommunista rémuralom nem tudta a kínai
emberek lelkéből kiölni azt az évezredes, megtartó értékrendszert, ami őket korábban naggyá
tette. (Zárójeles megjegyzés: a kommunizmus

ban saját kezűleg készítettek a fiatalok. Ezek
egy-egy betű történetét, felépítését, szerkesztését mutatják be részletesen. Vannak irodalmi művekhez készült illusztrációk, megjelenik a typo plakát műfaja, valamint a fanzine
nevű műalkotás, ami napjainkban teljesen
más felületet kapott – nyilatkozta Rácz Erika.
Az ötvös hozzátette: büszkén tekint a kiállítók alkotásaira, akiket teljesen felkészültnek
lát arra, hogy egy nagyszerű szakmai út, művészeti pályafutás legyen előttük.
A kiállításmegnyitón Hegedűs Imre trombitán, Lajtos Anna zongorán működött közre.
A Müller Bianka, Barabás László, Karácson
Zsófi, Veres Boglárka, Görzsöny Ádám, Madarász Nikolett és Bodnár Krisztina munkáiból álló tárlat április elejéig várja a látogatóSz.M.
kat a Mozi Galériában.
Magyarországon se tudott „teljes munkát” végezni, hiszen láthatóan él még az igazi magyaros, kreatív, leleményes észjárás, ami egykoron minket is naggyá tett – lehetőségeinkhez
mérten persze.)
És akkor nézzük a jelent: Kína az elmúlt években a világ éves GDP-jének mintegy 20 %-át
adta. (A becslések szerint ez a szám mintegy
10 éven belül 30 % felé emelkedhet.) A fejlődés ugrásszerű felgyorsulása pedig azóta érhető tetten, amióta Hszi Csin-ping áll az ország
élén. Persze, lehet most fanyalogni, hogy a
kommunista párt első embere, de Kínában an�nyira van most kommunizmus, mint amennyire engem Jolánnak hívnak…. Kína óvatosan
bár, de újra nyitott lett a világ számára, ám volt
ebben egy jó nagy adag ravaszság is, aminek
leginkább a globális tech óriások (pl.: Apple)
lettek a kárvallottjai. Az olcsó munkaerőből
fakadó extraprofit reményében a külföldi cégek gyárakat, gyártóegységeket hoztak létre
Kínában. De arra nem számítottak, hogy Kína
nemcsak robotolni fog számukra, hanem figyel, tanul tőlük, és szépen, csendesen tervez.
Aztán persze robbant a „bomba”. A kínaiak a
technológiai innováció, a robotika, a mesterséges intelligencia kutatásában (is) olyan szinten
váltak piacvezetővé, hogy mára már nem ők
járnak máshová hajbókolni, hanem mindenki hozzájuk jár tárgyalni, megállapodásokat
kötni. Kínát innentől elnyomni, tönkretenni
gyakorlatilag lehetetlen. Olyan perspektívát
nyitottak meg maguknak, amely egy új aranykor lehetőségét tárja ki számukra. (Vagy már
be is léptek az aranykapun…) Az a tény, hogy
ők jelenleg itt tartanak, a társadalmuk kollektív
sikere, aminek az élén egy zseniális vezető áll.
És ennek az alapja mindenképpen az a mélyen
spirituális eszmerendszer, ami szintén egyik
letéteményese a fent említett új aranykornak.
Összegezve: Lehet szidni Kínát, de semmire
nem megyünk vele. Kínával meg kell állapodni, politikai, kereskedelmi partnerséget kell
velük kialakítani, amiből mindkét fél profitál.
Ennyi. Szerintem. És önök szerint?
Kiss Tamás
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Nemzetközi kiállításon vett részt
városunk
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2019.
március 5-6-án kiállítóként részt vett Budapesten, a „Perspectives of Local Governments
in Central Eastern Europe – Practice and
Innovations” című nemzetközi konferencián
és kiállításon. A kétnapos rendezvényen ös�szesen 52 szakmai és tudományos szférából
érkezett előadó, valamint 21 kiállító szervezet
és önkormányzat volt jelen.
Az önkormányzat a Szolgáltató Önkormányzati díjra beadott pályázatában szereplő jó
gyakorlatok közül választott két, egymáshoz
szorosan kapcsolódót, ezeket mutatta be,
népszerűsítette: a közétkeztetési és diétás
étkeztetési gyakorlatot, melyhez nagy segítséget nyújt és szorosan kapcsolódik a

Lisztérzékenyek Országos Egyesülete Beret�tyóújfalui Csoportjának tevékenysége. A kiállításra kiadvány is készült, melynek címe:
„Finom volt, KÖSZI – Közétkeztetés és diétás
étkeztetés Berettyóújfaluban”. A kiállításra a
KÖSZI Diétás Főzőkonyhájának munkatársai
készítettek kóstolót: túrós krékert, sütőtökös
süteményt, datolyás ropogóst, diós kekszet.
A standunknál megálló látogatók nagyon finomnak ítélték őket.
Az előkészítésben Berettyóújfalu Város Önkormányzata munkatársai mellett a
Lisztérzékenyek Országos Egyesülete Berettyóújfalui Csoportja, a Berettyó Kulturális
Központ és a Közintézmények Szolgáltató
Irodája munkatársai vettek részt. Minden köz-

reműködő munkáját ezúton is köszönjük.
A kiállítás következő pozitív hozadéka, hogy
2019. április 18-án városunkba látogat Pázmánd Község Önkormányzata képviseletében
egy szakmai csoport, akik a közétkeztetési és
diétás ételkészítési gyakorlatunkat szeretnék
a helyszínen megtekinteni, tapasztalatokat
szerezni, ötleteket gyűjteni.
Muraközi István polgármester

Sokkoló előadással a biztonságos közlekedésért

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, a Debreceni Törvényszék
és a Berettyóújfalui Járásbíróság
közösen szervezte a március 7-i „Törés-pont” című közlekedésbiztonsági
előadást.
A nem mindennapi eseményre közel kétszáz
diák érkezett a BSZC Arany János Gimnáziumából. Négy szakmából, egy órán át, korosztályukat érintő és a közlekedés veszélyeire felhívó előadást hallhattak és láthattak a tanulók.
A program 2013 óta működik, megyeszerte
havonta két előadással, meghökkentő és olykor elrettentő példákkal illusztrálva az utakon
pillanatok alatt bekövetkező baleseteket. A
cél minden esetben ugyanaz: megmutatni a
diákoknak, hogy felelősséggel és odafigyeléssel az esetek többségében elkerülhetőek
a sokszor tragédiával végződő balesetek. Az
előadás–sorozat gondolkodásra késztet, valódi, megtörtént esetek bemutatásával. A „Törés-pont” életre hívója, Suba István rendőr
százados beszélt a diákoknak arról, mit éreznek a családtagok akkor, amikor szembe kell
nézniük egy tragikus eseménnyel, valamint

hogyan dolgozzák fel a történteket a helyszínelők és a mentésben résztvevők. Szemléltetésképpen bemutatta több debreceni baleset
fotóit, majd tudatosította az akció fő mottóját:
„a Baleseteket emberek okozzák!”.
Az eseményen Hadházi Dániel, a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó
őrmestere a tűzoltók szemszögéből illusztrálta az olykor lelkileg és
fizikailag is megterhelő
mentést, és úgy fogalmazott: „a kulcs a ti
kezetekben van”. Dr.
Tóth Ildikó, a Hajdúböszörményi Járásbíróság
elnöke egy 10 évvel
ezelőtt Debrecenben
történt, két gyermek
halálával végződő közlekedési balesetet mutatott be. A járásbíróság
elnöke elmondta, nem
tudnak olyan büntetést
kiszabni, amely jóváteheti a balesetet. Felhívta a diákok figyelmét
arra, hogy józan gondolkodással és kellő
figyelemmel vegyenek
részt a közlekedésben,
mind
gyalogosként,
mind vezetőként. Megyeszékhelyünkön történt esetet szemléltetett
Horváth István, az Országos Mentőszolgálat
Debreceni
Mentőál-

lomás mentő szakápolója is. A sokkoló tragédiában egy 15 éves fiú vesztette életét. A
mentős arról beszélt, a közlekedés a döntések
sorozata. A tanulókat arra kérte, döntéseiket
minden esetben a körülményeknek megfelelően hozzák meg. A „Törés-pont” előadás végén a középiskolások feltehették kérdéseiket
KHSz.
a szervezőknek.
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Második helyen végzett a berettyóújfalui
csapat a csíkszeredai jégkorong kupán

A 2019. január 26-án, 9. alkalommal megrendezett Morotva Ligeti
Jégkorong Kupának a Hógolyók
nevet viselő csíkszeredai játékosok
is résztvevői voltak. A fiúk kötelességüknek érezték, hogy viszonozzák a
meghívást, így 2019. március 23-án
hat csapat részvételével amatőr jégkorong tornára került sor Csíkszeredában.
Az eseményre a berettyóújfalui csapatot is
meghívták a szervezők. A Lendület Sport és
Szabadidő Egyesület LSTL Assassins nevet
viselő jégkorong csapatára több száz kilométeres utazás várt. A helyenként hóval is övezett
gyönyörű erdélyi tájon keresztül vezető, közel
9 órás, fárasztó utazás után érkeztek meg a

helyszínre, ahol elfoglalták szállásaikat.
A vendéglátó székely fiúk az est programjaként egy jégkorong mérkőzésre invitálták meg
a vendégcsapatokat. Együtt nézhették meg az
Erste Liga elődöntőjét, melyben a házigazda
Csíkszereda az Újpest együttesét fogadta. A
mérkőzést 5:4-re nyerték a csíkiek. A csíkszeredaiak elmondása szerint a jégkorongozás
számukra olyan, mint a vallás, ez a legkedveltebb és a legismertebb sportág.
Másnap a Molnár Lajos nevét viselő műjégpálya játékterét az amatőrök vették birtokukba.
A rendezvényt Lukács Bence Ákos, a Csíkszeredai Főkonzulátus vezető konzulja nyitotta
meg. Köszöntötte a csapatokat, köztük Beret�tyóújfalu, Derecske és Hódmezővásárhely játékosait, valamint a csíkcsicsói, a csíkmadarasi
és a csíkszeredai játékosokat. Eredményes és
tartalmas sportnapot kívánt a résztvevőknek.
Köszöntőjében elmondta, a barátságos mec�csek sorozata után bárki is lesz a győztes,
mindannyian nyertesnek érezhetik magukat,
hiszen az összetartozás bizonyítéka is ez a rendezvény.
A berettyóújfalui játékosok a csíkcsicsói csapat ellen játszották első mérkőzésüket. Második mérkőzésükön Hódmezővásárhely csapa-

tát már magabiztosan sikerült legyőzniük. A
csoportmérkőzések után a helyosztók következtek.
A döntőben a berettyóújfalui fiúk hősiesen
küzdöttek a győzelemért, azonban a nagyobb
játéktudás és gyorsaság a madarasiak megérdemelt győzelmét hozta.
Harmadik helyen a csíkszeredai Hógolyók végeztek.
A torna magas színvonalát jelezte az is, hogy
a berettyóújfalui kupához hasonlóan Csíkszeredában is Vincze László és fia, Vincze Dániel
fújták a sípot. Ez páratlannak számítanak az
amatőr versenyeken.
A „jól végzett munka” után egy igazi székely
mulatás következett az este folyamán. A berettyóújfalui játékosok köszönik vendéglátóiknak a kiváló szervezést, a baráti, családias
légkört, a jó hangulatú beszélgetéseket.
A berettyóújfalui csapat tagjai: Kari Csaba,
Kari Sándor, Marczin Tamás, Marczin Zsolt,
Mayer András, Munkácsy Zoltán, Nagy István, Rácz Máté és Rácz Sándor.
ifj. Kari Sándor
a Lendület Sport és Szabadidő Egyesület
nevében

Nemzetközi Piruett sikerek a szezon első időszakában
Február másodikán, Bécsben kezdő- Debrecenben zajlott,
dött az idei versenyszezon a Piruett melyen szintén sikeresen szerepelt a Piruett.
táncosainál.
A nemzetközi Grand Prix versenyre felnőtt
szóló és duó táncokkal neveztek. A versenyről
Daróczi Sára és Nagy Zsanett duója aranyéremmel és két ezüsttel, Háló Csenge és Daróczi Sára egy ötödik helyezéssel térhetett haza.
Február 23-án az első IDF (International Dance
Federation) hazai országos versenyen négy
arany, három ezüst és egy bronzérem született,
melyet a lányok szóló, kiscsoport és formációs
versenyszámokban, valamint show tánc kategóriában nyertek. Az első megmérettetés minden évben egy mérföldkő is, hiszen a kvalifikációk döntik el, hogy az aktuális évben, a májusi
horvátországi világbajnokságon kik indulhatnak. A Piruett Tánc Stúdió ötvenegy versenyzője tizenöt koreográfiával képviseltette magát
az országos versenyen, amelyből nyolc előadás
dobogón végzett mini-youth-junior és felnőtt
korosztályban. Az idei harmadik verseny már

Március 16-án a Magyar Divat és Sporttánc
Szövetség
országos
bajnokságán, az egyesület
negyvenkilenc
táncosa tizenhárom koreográfiával indult, és
összesen tizenkét dobogós helyezést ért el. A
lányok hét arany, négy
ezüst és egy bronzérmet hoztak el a bajnokságról. A verseny a
táncosok számára a szokásosnál is különlegesebb volt, hiszen a Tavirózsák nevű gyermek
csoport táncosai ezen a megmérettetésen debütáltak, életük első nagy versenyén pedig rögtön
ezüstérmesek lettek.
A Piruett csapatában több berettyóújfalui tán-

cos is van: Háló Csenge, Kártik Kata, Nagy
Sára, Gál Petra, Lakatos Tamara, Mózsik Boglárka, Képes Hanna, Nagy Dorina, Szathmári
Dóra, Vincze Hanna, Veres Mia, Pap Sztella,
Bereczki Zsófia. Ők képviselik városunkat az
elismert versenyek során.
KHSz.

A Makk Kálmán Mozi műsora (április)
nap

film címe

dimenzió

kezdés

nap

film címe

dimenzió

kezdés

8, 9, 10

Arc
Egy fiú hazatér

2D
2D

16.00
18.00

18, 19, 20, 23

Tranzit
Shazam!

2D
3D

16.00
18.00

11, 12, 13, 14

Interjú Istennel
Hellboy

2D
2D

16.00
18.00

Sarkvidék

2D

16.00

15, 16, 17

Sztrájk a gyárban
Miután

2D
2D

16.00
18.00

24-én 17.00 és
19.00-kor lesznek
a kezdések
25, 26, 27,
28, 29, 30

Bosszúállók: Végjáték

3D

18.00
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Berettyóújfalui programok
BIHARI POLGÁRI ESTÉK

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Április 9. 9.00 és 10.30 Filharmónia ifjúsági
bérletsorozat koncertje: Rézvarázs – népszerű
melódiák az Ewald rézfúvós együttessel. Belépőjegy: 600 Ft.
Április 12. 18.00 Táncház a Bajnóca Néptánc
Egyesület és a Bodorka NépmesePont közreműködésével
Április 15. 17.00 Biharországi Esték – Bihari
betyárok a XIX. században. Előadó: Dr. Seres
István turkológus.
Április 16. 17.00 Holokauszt emléknap
Április 18. 10.00 Húsvéti családi nap a
Bodorka NépmesePontban
Április 25. 19.00 Színházi esték III. – Én és a
kisöcsém, a Körúti Színház előadása. Belépőjegy: 2.900 Ft.
Április 27. „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” – XIII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny elődöntő
Május 3. 18.00 Görög est – Görögországból
érkezett kórus és zenekar zenés műsora

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Április 8-án nyílt Vargáné Györfi Erzsébet
népi iparművész Gyökerek és szárnyak című
kiállítása, amely megtekinthető május 17-ig.

Mozi Galéria
Április 17-én 15 órakor nyílik Rékasi Attila
fotóművész Tereprally című kiállítása a Mozi
Galériában. A kiállítást megnyitja: Kogyilla
Zsolt szerkesztő, újságíró, a BKK Médiacsoportjának vezetője. Megtekinthető: május 17-ig.

Április 26. 17.00 Vendégünk: Georg Spöttle
biztonságpolitikai szakértő

Április 11. – A KÖLTÉSZET NAPJA
13.00 Rendhagyó irodalomóra alsó tagozatos
diákoknak Varró Dániellel
14.30 Nadányi Zoltán emléktáblájának megkoszorúzása
15.00 „A Maszat hegyen is túl…” – költészet
napja Varró Dániellel. Közreműködnek a József Attila Általános Iskola 2. a osztályos tanulói. Felkészítő: Kocsisné Jován Ildikó. Helyszín: Fráter László terem (Kossuth utca 6.)

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Április 11. 17.00 MÉHÉSZ Egyesület gyűlése
Április 16. 16.30 ÉDES Egyesület egyesületi nap
Május 8. 14.00 A Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének anyák napi ünnepsége

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája.

Minden szerdán 13 órától a Kék nefelejcs duó
próbája, 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport próbája,
16 órától 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.

MÁJUS 1. – Majális a BUSE pályán
14-15.00
15-16.00
16.00-16.40
16.45-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00

Májusváró kavalkád művészeti
csoportokkal
Zenél a Kelet Brass Band
Pintácsi Viki gyerekműsora
Mohácsi Brigitta nótaműsora
Retro-show a Veres1 Színház
művészeinek közreműködésével
Kökény Attila
Kmecz Anna koncert

A Berettyóújfalui Református Egyházközség áprilisi és húsvéti hírei
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola meghirdette
a 2019/2020. tanévre szóló beiratkozást, melynek
időpontja április 11-e (csütörtök) és 12-e (péntek) 8-tól 17 óráig.
Április 14-én, Virágvasárnap Istentisztelet 9 órakor az Imaházban, 10 órakor a templomban (családi Istentisztelet a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola számára, szolgálnak az intézmény
diákjai), 14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában és 15.30-kor a Kórházban.
Nagyheti bűnbánati alkalmaink április 16-tól
19-ig (keddtől péntekig) 16 órakor az Imaházban,
17 órakor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.
Április 16-án (kedd) 13.30-kor Húsvéti Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával.
Április 17-én (szerda) 13 órakor virágvasárnapi
játszóház óvodások és iskolások számára a Szivárvány Református Óvodában.

Április 18-án (csütörtök) 13.30-kor Húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai Szociális Otthonban a
Gyülekezet szolgálatával.
Április 19-én, Nagypénteken 9 órakor az Imaházban, 10 órakor a Templomban Istentisztelet, 16
órakor bűnbánati alkalom az Imaházban, 17 órakor
a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.
Április 21-én, Húsvét vasárnap 9 órakor Úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 10.30-kor a Templomban, 14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában a Gyülekezet szolgálatával.
Április 22-én, Húsvét hétfőn az Imaházban 9 órai
kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel ünnepzáró alkalmak.
Május 5-én Édesanyák Vasárnapja, 9 órakor
Ünnepi Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a
Templomban a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola diákjainak szolgálatával, 14 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában és 15.30-kor
a Kórházban.

Berettyószentmártoni Református Egyházközség
Liszt Ferenc Via Crucis (A keresztút 14 stációja) című műve csendül fel április 20-án (nagyszombat) 18
órától a berettyószentmártoni református templomban. Előadja Haui Lóránt (művésztanár/Győr) zongorán, saját meditációit elmondja Kovács Krisztián (lelkipásztor/Berettyószentmárton). A belépés díjtalan,
önkéntes adományokat köszönettel fogad az egyházközség. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Anyakönyvi hírek
Születés
2019. március

11. Jónás László (Jónás László – Papp Edina Éva)
12. Német Alíz (Német Attila – Ficz Andrea)

Házasságkötés
2019. március

6. Balázs Róbert – Nagy Éva Katalin
13. Török Norbert László – Szabó Erzsébet
13. Nagy Attila – Fábián Angéla

Elhunytak
2019. február

28. Mező Gáborné (Papp Róza) (1944.)
2019. március

1.
6.
12.
14.

Tömöry Péter Ferenc (1938.)
Király Sándor (1939.)
Tikász Istvánné (Nagy Mária) (1927.)
Papp Imréné (Vincze Mária) (1955.)

Bodorka NépmesePont
Április 12. 18-20.00 Mesetáncház a Bajnóca

Néptánc Egyesület szervezésében. Helyszín:
Nadányi Zoltán Művelődési Ház nagyterme.
Április 18. 10-12.00 „Tárva-nyitva a
Bodorka” – húsvéti családi délelőtt. Mese,
kézműves foglalkozás, játék várja az érdeklődőket. Helyszín: Bodorka NépmesePont.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz
kötött: bodorkanepmesepont@gmail.com, 0630/183-62-70.

Sinka István Városi Könyvtár
Áprilisi törvények 1849: Az alkotmányo-

zás politikai nyelve – kerekasztal-beszélgetés
Beszélgetnek: Dr. Miru György egyetemi docens,
Dr. Velkey Ferenc egyetemi docens és Török Péter,
a Bihari Múzeum vezetője. Helyszín, időpont: Sinka
István Városi Könyvtár, 2019. április 15. 14 óra.

Keresse a Berettyó Televízió
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