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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Majális a BUSE pályán

Ebben az évben is színes programokkal készültek a majálisra városunk-
ban. A BUSE pályán megtartott alkalmon táncos és zenés műsorok sokasá-
ga szórakoztatta a közönséget.

Zajlanak az érettségi
vizsgák

Képviselő-testületi ülés 
április végén
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Az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok elmúlt évről szóló beszámo-
lói, tájékoztató a város iskoláinak okta-
tási tevékenységéről. Többek között ezek 
voltak napirenden az áprilisi képviselő-
testületi ülésen. 

Modern, gyors és 
életet ment 

– új esetkocsit 
kaptak a mentők

Európa egyik legkor-
szerűbb és legmoder-
nebb esetkocsija állhatott 
mun kába a napokban a 
berettyóújfalui mentőál-
lomáson.  
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Értesítés szavazóhelyiség címének megváltozásáról Pályázat
Az Európai Parlament 2019. május 26. napjára kitűzött választásával összefüggésben tájé-
koztatom a választópolgárokat, hogy a berettyóújfalui 009. számú szavazókör szavazóhe-
lyiségének címe, amely eddig az E.ON Zrt. irodahelyiségében, a Tardy u. 4/A szám alatt 
működött, MEGVÁLTOZOTT!
AZ ÚJ SZAVAZÓHELYISÉG a Radnóti u. 2. szám alatti Radnóti óvodában kerül ki-
alakításra.
A 009. számú szavazókörhöz tartozó utcák:
Bartók Béla utca  Móricz Zsigmond utca
Diófa utca  Népliget utca
Esze Tamás utca  Orbán Balázs tér
Hajdú utca  Piac tér
Herpály utca  Salamon Béla utca
Kádár vitéz utca 1-19. Páratlan házszámok  Semmelweis utca
Kádár vitéz utca 2-74. Páros házszámok  Szentdemeter utca
Kisfaludy utca 7-19. Páratlan házszámok  Szinyei utca
Kisfaludy utca 38-58. Páros házszámok  Szökő utca
Kodály Zoltán utca  Tardy út
Köztársaság utca  Tárogató utca
Krúdy Gyula utca  Tavasz körút
Lőtér utca  Vécsey utca
Millennium út   
A szavazóhelyiség címének megváltozása miatt valamennyi, a 009. számú szavazókör te-
rületén lakóhellyel rendelkező választópolgár részére a Helyi Választási Iroda postai úton 
2019. április 17. napjáig új választási értesítőt küld.

Dr. Körtvélyesi Viktor
Helyi Választási Iroda vezetője

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete pályázatot ír ki „Kulturált 
lakókörnyezetünkért” címen.

A pályázat célja Berettyóújfalu és közvetlen 
környezetünk esztétikus, kulturált kialakítása, 
annak fenntartása.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. júni-
us 30. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda. 

A pályázaton részt vehetnek természetes és jogi 
személyek. A pályázaton nem vehet részt, akit a 
bírálati évet megelőzően köztisztasági szabály-
sértés elkövetése miatt két éven belül bírságol-
tak. A jelölés formája: lakossági, egyéni, jogi 
személy, illetve képviselő javaslata alapján. A 
pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázók ne-
vét és címét, mellékelni lehet a lakóterületről 
készült fotókat. A pályázat elbírálásának szem-
pontja: az ingatlant övező esztétikus, kulturált 
megjelenés és kialakítás.

Felülvizsgálat évente történik. A pályázat fe-
lülvizsgálatról, illetve a helyezésekről az Ügy-
rendi, Közrend-védelmi és Településfejlesztési 
Bizottság dönt.

Az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok elmúlt évről szóló be-
számolói, tájékoztató a város iskolái-
nak oktatási tevékenységéről. Többek 
között ezek voltak napirenden az áp-
rilisi képviselő-testületi ülésen  
Emlékezéssel kezdődött az ülés. Április 2-án 
Berettyóújfalu díszpolgára, Dr. Oláh Éva gyer-
mekgyógyász professzor, április 14-én Kurucz 
Imre szobrászművész hunyt el. Rájuk emlékez-
tek egy perces néma felállással.
A polgármesteri jelentés kiegészítéseként Mu-
raközi István a BV. Egészségügyi Központtal 
és a nemrég lezárult „Berettyóújfalu, az én vá-
rosom” alkotói pályázattal kapcsolatban adott 
tájékoztatást. Előbbi esetében aláírásra került 
az ingyenes állami tulajdonba adásról szóló va-
gyonátruházási szerződés mindkét fél részéről. 
Arról is szólt a polgármester, hogy a BV. Or-
szágos Parancsnokságától kapott információk 
szerint a szükséges eljárások lefolytatása mellet 
minél több helyi vállalkozót szeretnének bevon-
ni a kivitelezési munkálatokba. Új szakaszába 
érkezett a városi alkotói pályázat. Mindkét ka-
tegóriában szép számmal és a lehető legválto-
zatosabb műfajokban érkeztek pályázatok. A 
szavazás elkezdődött, interneten a Berettyóúj-
falu Mindannyiunk Városa Facebook oldalon, 
személyesen pedig a Tourinform Irodában kihe-
lyezett szavazóurnában adható le voks. Itt vala-
mennyi pályamű is megtekinthető. A szavazás 
lezárása 2019. május 19.
Jóváhagyták a Herpály-Team Kft. 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és az idei 
évre vonatkozó üzleti tervét a képviselők. A 
napirend kapcsán elhangzott, fő cél a gazdasági 
egyensúly megtartása volt, és a cég eredmény-
nyel zárt.
A BERÉPO Nonprofit Kft. elmúlt évi beszá-
molóját és üzleti tervét ugyancsak egybehangzó 
támogatással fogadták el a képviselők. A szak-
mai munkával a stabilitásra törekednek – mond-

ta Karalyos Krisztina ügyvezető. Hozzátette, 
eredményes évet zárt a cég, fejlesztésük pedig 
– az elmúlt évek eredményeit felhasználva – a 
gépjárműparkot érintette. A nonprofit kft. mind 
a 44 dolgozója igyekezett minél eredményeseb-
ben, körültekintő takarékossággal gazdálkodni 
a rendelkezésére álló erőforrásokkal.
Alapos, átlátható és érthető – hangzott el az el-
múlt évről szóló zárszámadási rendelet tárgyalá-
sakor, elismerve a pénzügyi iroda már megszo-
kott színvonalas munkáját. Az önkormányzat 
egy évnyi gazdálkodását összegző előterjesztés 
alapján a költségvetés főösszege meghaladta a 
6 milliárd forintot. Mile Sándor pénzügyi ügy-
intéző kiegészítéséből kiderült, a kiadások és a 
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakul-
tak. A felhalmozási, fejlesztési kiadások ebben 
az évben is alacsonyak (17%), ennek oka, hogy 
sok pályázat esetében megérkeztek a beruházá-
sok megvalósításához szükséges pénzeszközök, 
azonban kiadások csak kis mértékben, vagy 
egyáltalán nem tartoztak hozzájuk. A működési 
kiadásokon belül a legjelentősebb kiadási jog-
cím a településüzemeltetés. Az első lakáshoz 
jutók támogatására az elmúlt évben 21 millió 
forintot fordítottak, ez 53 támogatást jelent.
Első alkalommal olvashattak tájékoztatót a kép-
viselők a város általános és középiskoláinak 
oktatási tevékenységéről, működéséről. Ezt a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ és a Be-
rettyóújfalui Szakképzési Centrum készítette 
el. Hagymási Gyula kifejezve köszönetét a be-
számoló elkészítésében dolgozóknak, felhívta a 
figyelmet néhány adatra. Ezekből az derül ki, 
hogy sokan már az általános iskola után más-
hol tanulnak tovább. A továbbtanulási számo-
kat tekintve látszik, hogy van olyan intézmény, 
ahol a nyolcadikos diákok fele Debrecenben 
tanul tovább. A középiskolákban pedig egyre 
alacsonyabb a berettyóújfalui diákok száma. 
Hagymási Gyula szerint ennek okait az intéz-
ményi szereplőknek együttesen kellene keres-
nie. Úgy fogalmazott, nagyon fontos az alap- és 
középfokú iskolák közötti szorosabb együttmű-

ködés. Gyula Ferencné a napirend kapcsán az-
zal a javaslattal élt az ülésen, hogy egy kötetlen 
formában megtartott kerekasztal-beszélgetést 
hívjanak életre, ahol el tudják mondani vélemé-
nyüket a fenntartók számára, közös gondolko-
dás indulhat, ezzel segítve munkájukat, hiszen 
a város célja a fiatalok megtartása, helyben ma-
radásának ösztönzése. A tájékoztatót végül egy 
tartózkodás mellett fogadták el a jelenlévők. 
Egy kórházi raktárépület ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adására vonatkozó kérelmet 
nyújt be a város a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelőhöz. A kb. 1000 négyzetméteres épület 
a Bihari Múzeum raktárkapacitás növeléséhez 
járulna hozzá. 
„Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyeréséhez 
pályázatot nyújt be az önkormányzat. Az elő-
terjesztésben olvasható, hogy Berettyóújfaluban 
a város önkormányzata és intézményei számos 
olyan intézkedést tettek, programot szerveztek 
és teszik ezeket folyamatosan, ami az itt élő 
idősebb korosztály számára „élhetőbbé” tet-
te a várost, javulást hozott az életminőségben. 
Az 1 millió forintos jutalmat az önkormányzat 
– ugyanennyi kiegészítéssel – az időskorú la-
kosság részére „Egészségnap” megrendezésére 
használná fel.
Szabó Katalin az ülés végén a képviselői kérdé-
sek, észrevételek között említette, hogy az ’56-
os emlékműnél a nemrégen kialakított parkolók 
és gyalogos átkelő áthelyezése után érdemes 
lenne rendezettebbé tenni ezt a területet.  A kép-
viselő a József Attila lakótelepi üzletsor tulajdo-
nosai számára egy írásos jelzéssel élne: felhívva 
figyelmüket környezetük és az üzletük előtti te-
rületek rendben tartására. Oláh Lajos lakossági 
megkeresést tolmácsolt, többen kérték ugyanis 
a József Attila lakótelepen az E, C, D épület 
előtti kaotikus parkolási helyzet megoldásaként 
a parkoló helyek felfestését. A polgármester azt 
mondta, az érintett lakók véleményét meg kell 
ismerni, és ezt követően lehet döntést hozni az 
ügyben. K.Zs.

Képviselő-testületi ülés április végén
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Pázmándi szakemberek látogatása

Az „Ipari park és iparterület fejlesz-
tése Berettyóújfaluban” című projekt 
kapcsán tartottak lakossági fórumot 
április 29-én. A művelődési ház Erdé-
lyi Gábor-termében megtartott alkal-
mon a pályázat indulása előtt a terve-
zett újításokról számoltak be.
Muraközi István polgármester szerint fontos 
projekthez érkeztek, ami az autópálya átadás 
után egy újabb lehetőség, hogy befektetők ér-
kezzenek a térségbe. Emellett a város számos 
intézkedést tesz annak érdekében, hogy segítse 
a helyben maradó fiatalokat és a helyben dolgo-
zó vállalkozásokat.
A pályázat részleteit Demény Zsolt ismertet-

te. – Két helyszínen valósul meg beruházás. 
Az északi iparterületen (Tesco mögötti öve-
zet) egy teljesen új, közművekkel (gáz, ivóvíz, 
csatorna, közvilágítás) ellátott út készül, ami 
körülbelül 700 méter hosszú lesz. Délen már 
most is működő iparterület található, viszont 
az aszfaltutak rossz állapotban vannak, szük-
séges a felújításuk. A Kádár vitéz utcának egy 
szakasza, a Vállalkozók útja, a Téglaparti és 
a Kőrös utcáknak az újjáépítése történik meg. 
Itt kifejezetten útépítésről – útpálya felújítása, 
közvilágítási oszlopok megigazítása – van szó. 
A beruházás jelenleg a közbeszerzési fázisban 
van, a képviselő-testület várhatóan május 16-
án dönt a kivitelező személyéről. Ezt követően 
kezdődnek a munkák, melyeknek befejezése – 

terveink szerint – 2020 májusában lesz – tudtuk 
meg a műszaki referenstől.
A fórumon elhangzott, ez a második legna-
gyobb TOP-os pályázata Berettyóújfalunak, 
ami a Széchenyi 2020 program keretében, kö-
zel 600 millió forintos támogatással valósul 
meg. A projekt közvetett, hosszú távú célja a 
helyi vállalkozások versenyképességének nö-
velése. Sz.M.
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Lakossági fórum az ipari park és 
iparterület fejlesztéséről

Hagyományteremtő szándékkal a középiskolából ballagó diá-
kokat köszöntötték április utolsó napján. A Polgármesteri Hi-
vatal kabinetirodájában megtartott alkalmon az oktatási in-
tézmények képviselői voltak jelen, akiknek – a város nevében 
– Muraközi István adta át jókívánságaikat. Az önkormányzat 
egy kis meglepetéssel, íróeszközökkel kedveskedett a ballagó 
tanulóknak.

Pályázat
Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot hirdet a berety-
tyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vál-
lalkozási formában történő helyettesítésére, területi ellátási kö-
telezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való 
részvétellel vagy anélkül. 
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi 
gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vo-
natkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 624 fő. 
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonatkozásában – 
külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás 
gyermekek) ellátása.
A feladat ellátásának helye: Gyermekorvosi Rendelő (4100 Be-
rettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15. 
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzatához (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. utca 17-19.).
A praxis 2019. június 30. napjáig Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr. 
Mitrán Mónika házi gyermekorvostól vásárolható meg (06-30-
903-5817).
A pályázati feltételek, a pályázathoz csatolandó dokumentu-
mok, a pályázat  elbírálásának határideje és egyéb részletek 
a pályázati felhívásban megtalálhatóak, amely Berettyóújfalu 
város honlapján megtekinthető.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata 2019. március 5-6-án kiál-
lítóként részt vett Budapesten, a 
„Perspectives of Local Governments 
in Central Eastern Europe - Practice 
and Innovations” című nemzetközi 
konferencián és kiállításon. A két-
napos rendezvényen összesen 52 
szakmai és tudományos szférából 
érkezett előadó, valamint 21 kiállí-
tó szervezet és önkormányzat volt 
jelen.
Önkormányzatunk közétkeztetési és 
diétás étkeztetési gyakorlatát mutat-
ta be a kiállításon.
Az esemény egyik pozitív hozadéka, 
hogy a konferencia előadói közül 
Pázmánd Község polgármestere, dr. 
Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
a kiállításon történt találkozás, és 
önkormányzatunk munkatársaival 
folytatott beszélgetés után megke-
resett bennünket, hogy egy szakmai 
csoporttal városunkba látogatnának, 
a közétkeztetési és diétás ételkészí-
tési gyakorlatunkat szeretnék a hely-
színen megtekinteni, tapasztalatokat 
szerezni, ötleteket gyűjteni.
A látogatásra 2019. április 18-án 
került sor. Az érdeklődők megte-
kintették a KÖSZI által üzemeltetett 
Diétás konyhát. Ezen a konyhán 
készítik munkatársaim a különböző 
ételallergiák miatt diétás étkezésre 
igényt tartó (szakorvosi igazolással 
rendelkező) gyermekek részére a 
diétás étrendet. Jelenleg 52 gyermek 
számára biztosítják az ebédet, illet-
ve tízórait, uzsonnát.
A vendégeket Dézsi Ferencné Jut-
ka és Kathóné Papp Éva látta el 
jó tanácsokkal a diétás ételkészí-
tés bevezetésével kapcsolatban. 
Elhangzott, nagyon nagy előny, 
ha a konyha tevékenységében tud 
olyan személy segíteni, aki maga 
is érintett. Esetünkben Dézsiné Jut-
ka nyújt ilyen segítséget, a konyha 
indulásától folyamatosan átadja 
tapasztalatait a dolgozóknak, amit 
ezúton is köszönünk. Ezenkívül – a 
városunkban az ő kezdeményezé-

sére megalakult Lisztérzékenyek 
Országos Egyesülete helyi csoportja 
szervezésében – a konyha dolgozó-
ival közösen havonta közös sütése-
ket, főzéseket szerveznek az érintett 
szülőknek, gyerekeknek, amelyeken 
több gluténmentes étel is elkészül. 
A gyermekek a készítés során kö-
zelebb kerülnek ezekhez az ételek-
hez, elfogadóbakká válnak a diétás 
étkezéssel kapcsolatban. A szülők 
megismerik a nyersanyagokat, fel-
használásuk módját, gyakorlati is-
mereteket szereznek.
Ezután az önkormányzati fenntar-
tású óvodák és a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola tanulói részére ételeket 
készítő 2. sz. Főzőkonyhára (Puskin 
u. 106.) látogattak a Fejér megyei 
település képviselői. A KÖSZI ezen 
telephelyén 620 adag étel készül 
naponta. Itt is hasznos ismeretekkel 
gyarapodtak a látogatók a konyha 
kialakításával, a berendezésekkel, 
eszközökkel, HACCP rendszerrel 
kapcsolatban.
A vendégek a Diétás konyhán zárták 
a napot, ahol a munkatársaink által 
készített ebédet fogyasztották el.
Látogatóink nagyon köszönték a le-
hetőséget, elégedettek voltak a nap 
tapasztalataival, eredményesnek 
ítél ték a látogatást. Polgármester 
asszony szavai: „Sokkal többet kap-
tam, mint amire számítottam”. Ter-
mészetesen kölcsönösen felajánlot-
tuk egymásnak a további segítséget. 
Önkormányzatunk és az eseményen 
részt vevő munkatársak, segítők 
meghívást kaptak Polgármester asz-
szonytól a pázmándi konyha meg-
nyitása utáni alkalomra, ahol tovább 
folytatódhat a tapasztalatcsere.
Polgármester asszonnyal és Mu-
raközi István polgármester úrral a 
Berettyó TV munkatársai riportot 
készítettek, mely a Berettyó TV 
szokásos elérhetőségein már látható.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzá-
járult a nap sikerességéhez.

Ulicsné Erdős Erzsébet
intézményvezető
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A Nézőpont Intézet elemzője, Georg 
Spöttle volt a Bihari Polgári Esték 
programsorozat vendége április 26-án. 
A művelődési ház színháztermében megtar-
tott alkalmon Muraközi István az év eleje óta 
népszerűnek bizonyuló Bihari Polgári Estékről 
szólt. – Az első pillanattól kezdve interaktívvá 
akartuk tenni ezt az együttlétet. Javaslatokat 
lehetett tenni, szavazni, ki legyen a következő 
vendégünk. A jelenlévők száma alapján elmond-
ható, Georg Spöttle meghívása telitalálatnak mi-
nősült – mondta a polgármester.
A biztonságpolitikai szakértő Georg Spöttle el-

sőként életútját osztotta meg a közönséggel. Az 
iskola elvégzése után a hadsereg mellett döntött, 
besorozták egy pionír egységhez. Ezt követően 
az ejtőernyősöknél helyezkedett el. 27 évesen 
továbbtanult, elvégezte – rendőrségen dolgozó 
barátai tanácsára – a rendőrtiszti főiskolát, de 
ami őt mindig is foglalkoztatta, az a Közel-Kelet 
volt. Érdeklődése egyenes úton vitte a rendőrsé-
gi terrorelhárításhoz. 2005 és 2007 között tarta-
lékos tiszt volt a felderítésnél, Afganisztánban, 
ami nagyon érdekes időszak volt számára. Sokat 
tanult az ottani emberektől, az ottani életformát, 
hogyan lesz valakiből radikális.
A Nézőpont Intézet elemzője előadásában az Eu-
rópában zajló migrációs problémákról beszélt, 
saját rendőri múltjából is mesélt történeket. – 
Színes – részben magán, részben rendőr kollé-
gáim által készített – fotókat hoztam arról, mi a 
migráció sötét oldala. Lehet látni, hogy fekete-
afrikai fiatalok, akik rájöttek, hogy nyelvtudás 
és iskolai végzettség nélkül nem tudnak munkát 
találni, előbb-utóbb keveslik azt a segélyt, amit 
kapnak, és beállnak valamelyik drogmaffia so-
raiba. Megjelentek fényképek olyan lányokról, 

akiket csúnyán bántalmaztak migrációs hátterű 
személyek, tehát azt szerettem volna bemutatni, 
mi a vándorlásnak a hátulütője. Elhoztam a leg-
frissebb bűnügyi statisztikát is, amely magáért 
beszél. Majdnem 600 ezer bűncselekményt kö-
vettek el a migránsok 2018-ban, 2500 nemi erő-
szak történt, 1100 testi bántalmazás kiskorúak 
sérelmére. Az figyelhető meg, hogy az emberek 
elbizonytalanodnak és félnek a saját hazájukban. 
Az Iszlám Állam területe, az úgynevezett kali-
fátus de facto megszűnt ugyan, de az ideológia 
tovább él. A vándorlással jöttek át terroristák, te-
hát nagy a veszély. Ha ezek alvó sejteket fognak 
alkotni, hasonló támadásokat hajtanak végre, 
mint például az elmúlt időben Srí Lankán, ak-
kor hosszú évtizedekre elbizonytalanítják majd 
Európát.
Georg Spöttle a kerítés bővítésének szükséges-
sége kapcsán elmondta: vannak úgynevezett 
csellengők, akik Románia felől próbálnak meg 
bejutni. – Ha a hatóságok úgy döntenek, ha 
ezeknek a száma nőni fog, ha ezek komoly ve-
szélyt jelentenek az országra, mind a biztonságra 
és a területi integritásra, akkor – ahogy én tudom 
– az anyag a válaszfalra már készen áll a hadse-
regnél, vannak katonák, akik ezt pillanatok alatt 
felhúzzák. Sz.M.

Európa egyik legkorszerűbb és legmo-
dernebb esetkocsija állhatott munkába 
a napokban a berettyóújfalui mentőál-
lomáson. A gépkocsi ünnepélyes átadó-
ját április 26-án, pár nappal a mentők 
napja előtt tartották. 
A jármű nemcsak küllemében esztétikus, de olyan 
műszaki elemei vannak, amelyek megkönnyítik 
a gépkocsivezetők számára a mindennapi mun-
kát. Az automata váltóval felszerelt Mercedes 
gyártmányú esetkocsiba hidraulikus hordágy-
rendszer is került, amely a beteg számára is egy 
kiegyensúlyozott, biztonságos, kényelmes uta-
zást biztosít. A berettyóújfalui mentőállomáson 
mentőápoló és mentőtiszt oktatómunka is zajlik, 
ezért ebben a kocsiban egy plusz ülés is helyet 

kapott a gyakorlatozó mentősök kiképzéséhez. A 
speciálisan erre a célra kialakított és készült autó 
értéke a belső berendezésekkel együtt megköze-
líti a százmillió forintot. Dr. Korcsmáros Ferenc, 
az OMSZ regionális igazgatója az ünnepélyes 
átadáson elmondta, a mentőkocsi egy éppen egy-
éves esetkocsit váltott le, ezzel együtt pedig ösz-
szesen négy autóval teljesítik a helyi szolgálatot. 
A 32 berettyóújfalui mentős tavaly 3500 mentési 
feladatot végzett, és körülbelül ötvenezer lakos 
egészségügyi ellátása tartozik a városi állomás-
hoz.  Az átadón elhangzott, a nemzetközi men-
tő kiállításon Párizsban is elismerően beszéltek 
erről a típusú járműről. „Ma Berettyóújfaluban 
minden mentő dolgozó büszkén húzhatja ki ma-
gát, hogy ebben a kocsiban teljesítheti a min-
dennapi szolgálatait” – fogalmazott a regionális 

igazgató. Bónácz János alpolgármester is részt 
vett az alkalmon, és a megjelent mentősöknek 
kevés vonulást, valamint balesetmentes közleke-
dést kívánt.  

A hazai agrárium helyzetével kapcso-
latos fórumra várták az érdeklődőket 
április 25-én.
A Járási Hivatal Fráter László-termében Dr. B. 
Csák István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Hajdú-Bihar megyei alelnöke, Dr. Vitányi Ist-
ván országgyűlési képviselő, valamint Farkas 
Sándor, miniszterhelyettesi feladatokat ellátó 
parlamenti államtitkár tartott a belföldi mező-
gazdaság témájában tájékoztatót.
Vitányi István arról szólt, az agrárium kezdi 

visszanyerni eredeti helyét a magyar gazdaság-
ban, dinamikusan fejlődik. Farkas Sándor elő-
adásában személyes példákra és tapasztalatokra 
hivatkozva többek között a hazai mezőgazdaság 
jövedelmezőségéről beszélt. – Az agrárium 2010 
óta egy olyan pályán mozog felfelé, ami a koráb-
bi években, évtizedekben nem volt jellemző. Eh-
hez a – Magyarországon – 2012-13-tól beindult 
gazdasági növekedéshez az agrárium jelentősen 
hozzájárult. Jövedelmezőség szempontjából a 
növénytermesztés 65, az állattenyésztés 58%-al 
növekedett 2010 óta. A kettő közti különbséget 
szeretnénk kiegyenlített szintre helyezni. Az 
európai uniós forrásokon kívül több mint 100 
milliárd forint került egyéb vonatkozásban a 
gazdákhoz, többszörösére nőtt támogatásuk. A 
baromfitartók 2010-ben 4 milliárd, 2018-ban pe-
dig már 14 milliárd forintot kaptak. A sertésága-
zatban 6-ról 21 milliárd forintra, az állategész-
ségügy és állatgyógyászat különböző termékeire 
vonatkozó támogatás 4,5-ről 12 milliárd forintra 
nőtt. Emelkedett a finanszírozások hektáronkén-

ti összege is, a 2010. évi 46.535 forintról 2018-
ra 74.173 forintra – mondta a miniszterhelyette-
si feladatokat ellátó parlamenti államtitkár, aki 
szerint fontos az agrárium új technológiáit befo-
gadni, megtanulni és alkalmazni.
A fórumon szó volt arról is, 2014 óta számos 
élelmiszer áfája 27-ről 5%-ra csökkent, ahogy 
– 2019. január 1-től – az UHT és ESL tejek áfá-
ja is. A termelői piacok száma is folyamatosan 
emelkedik, ma már országszerte 309 új helyen 
juthatunk egészséges, hazai élelemhez. Egyre 
többen találnak munkát az agrárszektorban, kö-
zel 50 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik a me-
zőgazdaságban dolgoznak.
Elhangzott továbbá, hogy Magyarország kor-
mánya további támogatásként bővíti az öntözési 
lehetőségeket. 2020 és 2030 között évi 17 mil-
liárd forint plusz forrást biztosít a locsoláshoz 
kapcsolódó állami vízgazdálkodási főművek 
fejlesztésére és működtetésére, illetve 2024-ig 
100.000 hektárral növeli a gazdálkodók által ön-
tözésbe vonható területek nagyságát. Sz.M.
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Tájékoztató a hazai agrárium helyzetéről

Migrációs problémák Európában

Modern, gyors és életet ment - új esetkocsit kaptak a mentők

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1710
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1709
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1708


2019. május 5

Meghívó
Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel és szeretettel hívom a 2019. évben 
született gyermekeket és szüleiket 2019. május 
25-én 10 órára a József Attila lakótelep József 
Attila utca felőli parkjába, az ebben az évben 
született gyermekek tiszteletére rendezendő 
faültetésre.
Berettyóújfalu ettől az évtől 
kezdődően – hagyományte-
remtő szándékkal – a Gye-
reknap alkalmából egy-egy fa 
elültetésével kíván tisztelegni 
városunk újonnan érkezett 
polgárai előtt.
Nagy szeretettel várjuk Önöket. Ünnepeljük 
együtt az újszülötteket!

Muraközi István polgármester

A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum valamennyi tagintézményével 
idén is csatlakozott a Szakmák Éjsza-
kája országos rendezvényhez. 
Városunk szakközépiskolái is különleges, szak-
mákat népszerűsítő, interaktív rendezvényekkel 
készültek arra az éjszakára, amelyen a diákok 
az asztalostól a vegyészig, gépi forgácsolótól 
a pincérig minden szakmában kipróbálhatták 
magukat. 
A szakmákat egyedi módon, játékos, szórakoz-
tató tevékenységek közben ismerhették meg a 
gyerekek és szüleik egyaránt. A BSZC Besse-
nyei György Szakgimnáziumában bemutatták 
hogyan zajlik a LEGO robotozás az informatika 
szakmacsoportban, milyen szimulátorokat hasz-

nálnak számítógépen. A rendvédelmis tanulók 
megmutatták mennyire komoly fizikai erőnlétre 
van szükség egy utcai támadás során, a vendég-
látósok pedig palacsintával és teával készültek 
az estre. Az iskola már másodjára hirdette meg 
a „Berettyóújfalu tortája” versenyt, melyre idén 
tíz sütemény érkezett. A legfinomabb, legszebb 
és legjobb textúrájú édesség idén Szabó Ágnes, 
„Részeg répatorta” nevű alkotása lett. A joghur-
tos, citromos, répás, könnyed ízvilágú tortát a 
zsűri egybehangzóan választotta első helyezett-
nek. Berettyóújfalu tortáját idén a város napjá-
hoz kapcsolódó eseményeken a nagyközönség 
is megkóstolhatja majd.
Színes és szórakoztató programokkal, három 
szakma bemutatásával készültek a BSZC Arany 
János Gimnáziumban és Szakgimnáziumban is. 

A fiatalok betekintést nyerhettek milyen a men-
tősök, NAV dolgozók, vagy éppen masszőrök 
munkája, de kipróbálhatták az intézmény mik-
roszkópját és különleges kísérletekben is részt 
vehettek az iskola pedagógusainak segítségé-
vel. A rendezvényen az elmúlt évekhez hason-
lóan körülbelül kétszázötven hetedik-nyolcadik 
osztályos tanulókból álló látogató volt. Szakmai 
repertoárját a BSZC Eötvös József tagintézmé-
nye is megmutatta. Az intézménybe érkezők 
muzeális asztalos és kádár szakmai kézi szer-
számokat próbálhattak, monogramokat és lo-
gókat készíthettek lézervágó segítségével. Az 
éjszakán az intézményben vetélkedőkre is sor 
került, ezzel segítve a pályaválasztás előtt álló 
diákok döntését.   KHSz.

Országos roadshowt indított a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara a 
területi kamarákkal együttműködve 
a szakképzés népszerűsítésére. 
Hajdú-Bihar megyében is több településen vir-
tuális valóság kamion várta a pályaválasztás 
előtt álló fiatalokat, hogy megismerkedhessenek 
a különböző szakmák szépségeivel. 
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara oktatási és képzési osztályvezetőjétől, 
Kontér Máriától megtudtuk: hazánkban 52 hely-
színre látogat el a lila kamion. A megyében Deb-
recen, Hajdúböszörmény és Püspökladány után 
a berettyóújfalui volt a negyedik alkalom. – A 
Szakmavilág kamion útnak indításának a cél-
ja, hogy megismertessük a pályaválasztás előtt 
álló diákokat a mesterségekkel, lehetőségeik-
kel, és olyan eszközökkel érjük el őket, amivel 
motiválni tudjuk őket, fel tudjuk kelteni az ér-
deklődésüket. Ilyenek azok a VR szemüvegek, 
amikkel fel van szerelve az autó, és egy virtuális 
valóságban ismerkedhetnek meg négy szakma-

csoport – építőipar, vendéglátás, gépgyártás, 
divat – tevékenységeivel – nyilatkozta Kontér 
Mária. Hozzátette: a látogatók létszáma eddig 
minden helyszínen meghaladta a kitűzött 240 
főt. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara plusz szimulátorokkal is készült a 
berettyóújfalui alkalomra, így lehetett hegeszte-
ni vagy autót fényezni is.
Az április 3-án városunkban megrendezett 
zárórendezvényen a Berettyóújfalui Szakkép-
zési Centrum négy tagintézménye, az Arany 
János Gimnázium, a Bessenyei György Szak-
gimnázium, az Eötvös József Szakgimnázium 
és a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium 
is bemutatkozott szakmáival a helyi általános 
iskolák hetedikeseinek. – Ez az esemény nagy-
szerű lehetőség arra, hogy találkozzunk a leendő 
tanulóinkkal. Tagintézményeink korábban Haj-
dúböszörményben és Püspökladányban is jelen 
voltak ezen a rendezvényen. Fontos, hogy a pá-
lyaorientációban, a szakmaválasztásban tevéke-
nyen részt vegyünk, és a diákokkal ilyen módon 
is kapcsolatba kerüljünk, ahol az iskolákkal és 

a foglalkozásokkal ismerkedhetnek – mondta 
Pelyhéné Bartha Irén, a BSZC főigazgatója.
A programnak a Szent István tér adott otthont, 
ahol több mint 200 fiatal ismerkedhetett a kü-
lönféle szakmákkal. A Szakmavilág roadshow 
berettyóújfalui helyszínének különlegessége, 
hogy a megyében elsőként városunkban szer-
veztek rendhagyó szülői értekezletet, ahova a 
pályaválasztó diákok gondviselőit várták. A 
szülők Dr. Kenderfi Miklós pályaorientációra 
specializálódott pszichológusnak tehették fel 
kérdéseiket. Sz.M.

A Fidesz folytatja az aláírásgyűjtést 
a nemzetek Európáját képviselve. 
Hajdú-Bihar megye 4-es számú vá-
lasztókerületében mind a 41 telepü-
lésen ezután is gyűjtik az aláírásokat.
Ebben az évben az európai parlamenti vá-
lasztásra május 23-a és 26-a között kerül sor. 
– Tulajdonképpen most dől el Európa jövő-
je, hogy az Európai Egyesült Államok vagy 
a nemzetek Európája lesz a későbbiekben. 
Mi, magyarok az utóbbiért küzdünk, azért 
gyűjtjük az aláírásokat is, hogy minél többen 
álljanak ki emellett. Ahogy az országgyűlési 
választásokon a kormány legitimitást kapott, 
a mostani gyűjtéssel is nagy legitimációt sze-

retnénk adni az EP-képviselőinknek, hogy az 
Európai Parlamentben az általunk képviselt 
irányvonalnak adjanak hangot. Reméljük, nem 
a bevándorláspártiak fognak többségben ülni a 
parlamentben, hanem azok, akik a népesedést 
családpolitikával kívánják megoldani, mint 
ahogy azt hazánk is tette. Magyarország példa-
ként áll most Európa előtt a családtámogatási 
rendszer vonatkozásában, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, hogy Novák Katalin család- és if-
júságügyért felelős államtitkár Olaszországban 
járt, ahol ezt a mintát szeretnék követni – nyi-
latkozta Dr. Vitányi István. 
A jelöléshez országosan összesen 20.000 alá-
írásra van szükség, ezt a Fidesz már összegyűj-
tötte és le is adta. Ezt a számot szeretné növelni 
az aláírásgyűjtési időszakban. Sz.M.

Interaktív programok a Szakmák Éjszakáján

Virtuális valóság a szakmaválasztásban

Továbbra is gyűjtik az aláírásokat
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A Diószegi Refi indította a bálok sorát

Február 16-án a báli szezont a Diószegi Refor-
mátus Általános Iskola nyitotta. Az intézmény 
immár nyolcadjára rendezte meg a Bihari Re-
formátus Bált a Kabos Endre Városi Sport-
csarnokban. A bál évről-évre növekvő érdek-
lődés mellett zajlik. Idén mintegy félezren 
mulattak együtt. A hagyományokhoz híven 
az esten László Vilmos Csongor igazgató 
köszöntötte a bálozókat. Derencsényi István 
főjegyző és Muraközi István polgármester is 
üdvözölte a megjelenteket. Az est vendégei 
Papp Balázs és a Komádi Mazsorett csoport 
voltak. A gyerekek is készültek előadással, a 
Kacor citera csoport népdalcsokrot játszott, a 
Tekergők és Borbolya néptánccsoport pedig 
táncelőadást mutatott be. A program öröm-
zenéléssel folytatódott, a gyerekek kórusa 
ABBA egyveleget énekelt, gitárkísérettel. Zá-
rásként a Baraboly néptáncegyüttes mutatta 
be új magyarbődi koreográfiáját, megteremt-
ve ezzel az igazi báli hangulatot. A gasztronó-
mia kedvelőinek a Móló étterem által készített 
vacsora igazi élményt jelentett, a sütemények, 
desszertek változatosságát pedig a csoki szö-
kőkút gazdagította. A reggelig tartó mulatság-
ban a talpalávalót, mint évek óta mindig, idén 
is a Bokor Band húzta.  A szervezők minden 
támogatónak ezúton is megköszönik a részvé-
telt és a segítséget. 

Az Arany bált idén a 11. a osztály 
szervezte

Március 1-én rendezték meg az Arany Bált, 
melyet idén a 11. a osztály szervezett és a 
több mint 3 hónapos munka eredményeként 
le is bonyolított. Az osztály tanulói nagy lel-
kesedéssel és örömmel végezték feladataikat, 
osztályfőnökük Zángóné Tóth Zsuzsanna se-
gítségével. Az idei bál tematikáját a világvá-
rosok építették fel, a díszlet is ehhez készült. 
A nagyméretű épületképeket Juhász Attila, a 

debreceni Róna Marketing Kft. munkatársa 
készítette. A rendezvény megnyitását köve-
tően a szentpéterszegi Rozmaring Néptánc-
csoport alapozta meg a jó hangulatot, majd 
Gyöngyi Marietta énekelt, Szémán Sándor pe-
dig gitáron kísérte. Az esten felléptek a bihar-
keresztesi és a berettyóújfalui Piruett Tánc-
csoport tagjai és az Igazgyöngy Alapítvány 
hastáncosai is. Az előzetesen meghirdetett 
fotópályázatra érkezett fényképek kivetítése 
és jutalmazása után ízletes vacsorát szolgál-
tak fel, amelyet iskola konyhásai készítettek. 
A bál meglepetés vendége  Kmecz Anna volt. 
Az énekes táncra is invitálta a bálozókat. A 
felajánlásokból érkezett tombolanyereménye-
ket nagy izgalommal vették át a nyertesek. 
Az est zenei repertoárját Bíró Levente (Mr. 
Judge) állította össze. Az intézmény köszöni 
a segítőkész, támogató szülők és tanárok se-
gítségét.

Önfeledt mulatság, egész estés tánc a 
József Attila bálon

A bálok sorában március 9-én a József Atti-
la Általános Iskola következett. Az esemény 
fővédnöke, Muraközi István polgármester 
nyitotta a József Attila bált. A műsorok sorát 

az Ifjúsági Fúvószenekar előadása indította. 

Az intézmény diákjai is megcsillogtathatták 

tehetségüket, tánccal és énekkari fellépéssel 

készültek. Tornyi Teodóra egykori József At-

tilás diák magas színvonalú opera énekével 

kápráztatta el a közönséget. A műsorokat a 

nevelőtestület meglepetés tánca zárta. A tö-

kéletes este, tökéletes vacsorát is tartogatott, 

melyet a Hefty Kft. készített. A talpalávalót 

a Rulett Show Band húzta. A szép és mula-

tozással teli est bevételét az intézmény ala-

pítványa a diákok támogatására, elismerésére 

kívánja fordítani. Az iskola köszönetét fejezi 

ki a támogatóknak. 

„Felnőtt” a Rákóczi bál

A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola a megszokott hagyományokat kö-
vetve március 30-án rendezte meg a 18. Rá-
kóczi bált. A százharminc fős bálon az évről 
évre visszatérő baráti – szülői közösség tagjai 
igazi meglepetéssel készültek. Jelmezbe öl-
tözve érkeztek, ezzel is hozzájárulva az egész 
estre jellemző vidám, jó hangulathoz, a felhőt-
len szórakozáshoz. A kellemes tavaszi időben 
érkező vendégeket az erre az alkalomra ere-
deti funkcióját vesztett, bálteremmé varázsolt 
aulát és tornatermet Szító Márta öltöztette 
díszbe. Az ízletes és bőséges vacsoráról az 1. 
Sz. Kisvendéglő, az éjféli töltött káposztáról 
pedig az intézmény mesterszakácsa, Kádár 
József gondoskodott. A tánchoz szolgáló ze-
nei alapot Rácz István biztosította. A köszöntő 
italok elfogyasztását követően, Ráczné Vetési 
Enikő intézményvezető üdvözölte a vendége-
ket, Muraközi István polgármester pedig meg-
nyitotta a rendezvényt. A bálozó közönség 
szórakozását most is színvonalas műsor kísér-
te. A jó hangulatot a Berettyó-parti Seniorok 
Tánccsoport fellépése alapozta meg, majd a 
– már állandó fellépőnek számító – Peszterce 
szabadidő néptáncegyüttes Szilágysági táncok 
című produkciójának tapsolhatott a közönség. 
Az iskola tanulói is színpadra álltak, Török 
Laura éneke és Gál Petra erre koreografált 
akrobatikus tánca hatalmas sikert aratott. Az 
esten Németh Marietta is énekelt, a műsorszá-
mokat pedig az elmaradhatatlan várva- várt 
tanári produkció zárta. Az alkalmi tánckar a 
Dirty Dancing című film betétdalára koreog-
rafált táncot mutatott be. Az előadást Kártikné 
Prágay Zsuzsanna koreografálta. A szórako-
zás közben tombolasorsolás is volt, amelyre 
rengeteg felajánlás érkezett. A fődíj ezúttal 
egy gyulai, valamint egy demjéni wellness-
hétvége volt. A legkitartóbb bálozók hajnalig 
táncoltak. Az iskola köszöni a támogatásokat 
és a segítségeket mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a 2019-es Rákóczi bál sikeréhez.

Báloztak a város iskoláiban
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A 2019-es farsangi szezon sem telhetett el bálok nélkül Berettyóújfaluban. A 
város iskoláinak báli élménybeszámolóit gyűjtöttük egy csokorba. A választék 
bőséges volt, idén is mindenki talált magának helyet a táncra, mulatozásra. 
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Trombitaszótól volt hangos a művelő-
dési ház Bihar Vármegye Képgalériája 
április 8-án, ahol Vargáné Györfi Er-
zsébet keramikus „Gyökerek és szár-
nyak” című kiállítása tekinthető meg.
A tárlatot Prokai Gábor művészettörténész nyi-
totta meg, aki elsőként a rendkívül tehetséges 
Györfi családról, majd a kiállító Vargáné Györfi 
Erzsébet munkásságáról szólt elismerően. – 
Ahhoz vagyunk általában szokva, hogy valaki 
egy oldalát, egy arculatát mutatja meg egy-egy 
kiállításon. Itt viszont azt látjuk, hogy anyagá-
ban és műfaji elágazásaiban is többféle színes 
tárgy van előttünk. Van köztük hímzéses textil, 
ruha, kerámia, bronz, dombormű és használati 
eszközök is. Erzsébet munkásságával elérte a 
szakmai, mesterfokú elismerést, 1989-ben a 
Népművészet Mestere lett. Ha megnézik az itt 
bemutatott alkotásokat, különösen arra hívom 
fel a figyelmet, hogy az a motívumrendszer, 
amit ő díszítésnek használ, az nagyon is belül-
ről jövő, eleven, eredeti élményekből táplálko-
zik, és ez szobrászmunkáinál is visszaköszön 

– mondta Prokai Gábor.
A karcagi születésű Vargáné Györfi Erzsébet-
nek az életét jelentik alkotásai, akkor boldog, ha 
új dolgokat hozhat létre. – Mindig plasztikában 
szerettem volna dolgozni, jelentkeztem is szob-
rász szakra, ami sikertelen volt, de nem adtam 
fel. Testvéreim, Györfi Sándor és Lajos elismert 
szobrászművészek, komoly hatással voltak rám. 
Először síkban dolgoztam, így születtek meg 
textilmunkáim, népi szűrhímzéses motívumaim-
mal népi iparművész címet is szereztem. Ezután 
elvégeztem a kerámiakészítő szakot, majd saját 
műhelyt alakítottam, ahol nem egy tájegységnek 
a motívumkincseivel, hanem saját elgondolása-
immal dolgoztam. Párom, Varga Imre bronzön-
tő, így lehetőség adódott arra is, hogy bronzba 
öntsek ki dolgokat – nyilatkozta a kiállító, aki 
alkotásai témáiról is beszélt. – A népi szűr-
hímzésről a kunsági minták elevenednek meg 
ruhákon, terítőkön, miseruhán. Ha a kerámiára 
gondolok, az saját fantázia. Abból az életképből 
indulok ki, ami bennem volt, azokat próbáltam 
tárgyaimra átültetni. A kerámiákon ősi, magyar 
szimbólumok, motívumok jelennek meg, igyek-
szem visszatérni a gyökereinkhez. Úgy érzem 

– mivel kun is 
vagyok –, köte-
lességem olyan 
dolgokat felmu-
tatni, ami ránk 
jellemző, amit 
tovább tudunk 
adni.
A tárlat címe 
kapcsán a kera-
mikus elmond-
ta: senki sem élhet a gyökerei nélkül. Szerinte 
mindenki valamilyen adománnyal született, 
mindannyiónkban van valami, amit tovább kell 
adni. Ha ezt az energiát az ember erősíti magá-
ban, a szárnyalás meg fog jelenni. De ez csak 
akkor működik, ha erősen ragaszkodunk a gyö-
kereinkhez, mindig többet adunk és mutatunk. 
Akkor szárnyalhat valaki igazán, ha a tudását 
mások is tudják majd hasznosítani, abból épí-
teni.
A kiállításmegnyitón Hegedűs Imre és Csetreki 
Imre trombitán működött közre. Vargáné Györfi 
Erzsébet „Gyökerek és szárnyak” című sokszínű 
tárlata május 17-ig várja a látogatókat. Sz.M.

Görögországból, Proti és Rodolivos te-
lepülésekről érkezett Berettyóújfaluba 
az a két kórus, melyeknek már tíz éve 
vezetője a mezősasi származású, Berety-
tyóújfaluban született Kőrösi Erzsébet. 
A kórusvezető zenei alapjait a berettyóújfa-
lui zeneiskolában szerezte, majd középiskolai 
évei után a Kölcsey Református Tanítóképző 
Főiskola ének-zenetanító szakán végzett. Egy 
nyaraláson ismerkedett meg későbbi görög 
férjével. Jelenleg Kavalán él, öt kórust vezet, 
a tagok száma eléri a százötvenet. Városunkba 
május 3-án a két településről harmincöt kóris-
ta érkezett. A vezető elmondta, egyikük sem 

szakmabeli, kottát senki sem tud olvasni, üte-
menként tanítja őket négy szólamban énekelni. 
A tagok között nyugdíjasok, mezőgazdászok, 
kereskedők, férfiak és nők is vannak.  A görög 
kulturális esten ismert görög dallamok és világ-
hírű művek is felcsendültek. Az zenei alapot 
a buzuki – mint az egyik tradicionális görög 
hangszer – a gitár, a zongora és a hegedű adta. 
A nézők görög táncot is láthattak, a települé-
sek polgármester helyettesének és kísérőinek 
előadásában. A zenei előadás végén meglepe-
tésként Máté Péter: Azért vannak a jóbarátok 
című slágere a görög kórustól magyar nyelven 
szólalt meg, ezt a közönség vastapssal kísérte.  
A műsor a berettyóújfalui zeneiskola fúvósai-

nak is tartogatott meglepetést, ugyanis Kőrösi 
Erzsébet a települések nevében invitálta a Be-
rettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekart egy nyári 
előadására.  KHSz.

Gyökerek és szárnyak – Vargáné Györfi Erzsébet kiállítása

Zorba tánc is volt a görög kulturális esten 

KULTÚRA

Hazánkban 1964 óta, városunkban is 
már 22 éve április 11-én ünneplik a 
magyar költészet napját. 
Berettyóújfalu idei vendége Varró Dániel költő 
volt. A József Attila-díjas szerző közel 130 alsó 
tagozatos diáknak rendhagyó irodalomórával 
készült, ahol szó esett elbeszélő költeményei-
ről, mondókák hangzottak el, illetve Túl a Ma-
szat-hegyen című művét és a könyv szereplőit 
is bemutatta. – Versekkel, verses mesékkel ké-
szültem a gyerekeknek, a saját repertoáromból 
próbáltam olyat válogatni, ami ennek a korosz-
tálynak érdekes lehet, amibe őket is be tudtam 
vonni. Igyekeztem interaktívabbá tenni az órát, 
úgy láttam, tetszett nekik, nagyon aktívak vol-
tak – mondta Varró Dániel.
A rendhagyó irodalomórát követően „A Ma-
szat-hegyen is túl…” címet viselő, felnőtteknek 
szóló program következett. A költővel pályája 
indulásáról és munkásságáról Kocsis Csaba 
beszélgetett. – Mivel sok gyermekverset írok, 

így itt is volt erről szó. Ahogy a kisebbeknél, 
úgy a felnőtteknél is az a célom, hogy közelebb 
próbáljam hozni, barátságossá tenni számukra a 
költészetet. Az emberek hajlamosak kicsit fél-
ni ettől, azt gondolni, hogy ez valami nagyon 
emelkedett, magasztos és távoli dolog lehet 
csak. Pedig a poézis szerintem nagyon is élő, 
eleven, így – ezen az alkalmon is – próbáltam 
minél szórakoztatóbb és olyan előadást tartani, 
verseket olvasni, ami talán több mindenkivel 
megszerettette a költészetet – tette hozzá a mű-
fordító, akinek költői pályája 12 éves korában 
kezdődött.
Varró Dániel szerint nagyon jó, hogy vannak 
olyan napok, amikor külön figyelem irányul-
hat a költészet felé. – Sok mindenki feltételezi, 
hogy aki költő, az már alapból meg van halva. 
Egyáltalán az, hogy még manapság is írnak a 
poéták verseket, már ez is van, akinek meglepe-
tést okoz. Ha például egy felolvasásra eltéved 
valaki, mindig azt tapasztalom, hogy pozitívan 
csalódnak. Tetszeni szokott nekik, hogy az ő 

nyelvükön szép, dallamos dolgok, akár humor 
előfordulhat versekben. Szerintem sokkal több 
mindenkinek való a poézis, mint csak annak, 
aki olvas.
A költészet napja alkalmából szervezett progra-
mon közreműködtek a József Attila Általános 
Iskola 2. a osztályos tanulói.
Ebben az évben is megkoszorúzták Nadányi 
Zoltán emléktábláját, berettyóújfalui intézmé-
nyek képviselői helyezték el a megemlékezés 
koszorúit a Járási Hivatal bejárata mellett talál-
ható műnél. Sz.M.

Költészet napja Varró Dániellel
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A berettyóújfalui 
zsidóságról Kocsis 
Csaba népműve-
lő szólt a Konrád 

család egykori vas-műszaki boltjának épülete 
előtt. Idézett a Berettyóújfaluban 11 éves korá-
ig élő Konrád György Kerti mulatság és az El-
utazás és hazatérés című könyveiből. Ezekben 
a Kossuth-díjas író több fejezetet szülőfalujá-
nak és a családi emlékeknek szenteli. Kocsis 
Csaba említést tett a Berettyóújfalut elhagyni 
kényszerült sorsokról, túlélőkről, elhurcoltak-
ról is. Fábián Ferenc háromévi munkaszolgá-
latból tér haza 1944-ben, ő így emlékezik az 
akkori időkre: „…berettyóújfalui házunkat ki-

fosztva találtam. A mienk is elárvult, mint azé 
a háromszáz családé, akiket a halálba hurcol-
tak otthonukból.” Berettyóújfalu és környéke 
zsidóságának emlékkönyvéből is idézett. Mint 
mondta, a berettyóújfalui járás zsidóságának 
legnagyobb része városunkban élt, vendéglő-
sök, cipészek, csizmadiák és szabók voltak. A 
könyv szerint a berettyóújfalui zsidóság két-
harmada lett a vészkorszak áldozata. 1949-ben 
pedig szinte valamennyien elhagyták a várost. 
Schwartz (Reiner) Katalin így emlékszik visz-
sza: „A város, ahová visszamentem, már nem 
az volt, amit odahagytam, amikor elhurcoltak 
onnan. Szerettem volna örülni, hogy látom a 
házat, az ismert tájakat, majd bemenni oda, 

ahol orgonaillat áradt az udvaron. Szerettem 
volna látni valakit, akit ismertem, de mindhiá-
ba akartam, a városkára köd borult, és befedte a 
holtak sziluettje.” Konrád György egy mondata 
a Kerti mulatság című könyvéből: „Már csak a 
pék maradt a faluban, ezerből egy.” Az emlé-
kezésen Emőd Tamás: A sárga folt című ver-
sét Huli Lilla szavalta el, Aranyiné Csalánosi 
Csilla Grünwald Magda visszaemlékezéseiből 
idézett. Az épület homlokzatán lévő, a vész-
korszak áldozataira és a világban szétszóródott 
újfalui zsidóságra emlékeztető tábla alatt fel-
lobbantak a gyertyalángok.  KHSz.

Egy egész héten át névadója emléke 
előtt tisztelgett a József Attila Általá-
nos Iskola. A több mint két évtizedes 
hagyományra visszatekintő József 
Attila-hetet minden évben a költészet 
napja köré szervezik. 

A magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb 
alakjának szellemiségét erősítve a diákok a 
hét folyamán sikerélményt adó programokon 
vehettek részt. Nyitóeseményként az intéz-
ményben tanuló összes diák együtt szavalta 
József Attila: Kertész leszek című műreme-
két, ezzel útnak indítva a programsorozatot. 
Rajzokat az alsó tagozatosok készítettek, a 
nagyobbak olvasó és versmondó versenyen, a 
felsősök pedig irodalmi vetélkedőn mérettet-
ték meg magukat. A hetet április 11-én 1905 
méteres futással koronázták meg, emlékez-
ve a magyar költő születési évére.  A fiata-
lok művészi képességeiket is kipróbálhatták, 
ugyanis emléktablót is készítettek. Emellett 
angol és német nyelvről is fordították József 
Attila költeményeit. Megvalósult az a terv is, 
hogy interaktívan, iskolán kívüli programo-
kon is részt vegyenek a tanulók, így a város 
más intézményeibe is ellátogattak a diákok. 

Betekintést nyerhettek például a kulisszák 
mögé a Berettyó Kulturális Központ Média-
csoportjának munkájának megismerése köz-
ben. Egy rendhagyó médiaórán Kogyilla Zsolt 
médiacsoport-vezető mutatta be a Berettyó 
Televíziót és a Bihari Hírlapot. A végzősök 
megnézhették, hogyan készülnek a televízi-
ós műsorok, a cikkek, képes összefoglalók, 
tudósítások, valamint azt, milyen technikai 
feltétel és tudás szükséges a minőségi adások 
elkészítéséhez. A szerkesztőségben láthatták, 
hogyan válik egy hírértékkel bíró információ 
hírré, és ezt milyen munkafolyamatok előzik 
meg, amíg adásba, vagy a hírlap hasábjaira 
kerülhetnek. A médiacsoport valamennyi fe-
lületét megismerhették és részesei lehettek 
egy forgatási alkalomnak is. Kurtán Móni-
ka igazgató a hétről úgy szólt, a tanév során 

folyamatosan megjelenik József 
Attila irodalmi tevékenysége, a 
költő nevével fémjelzett szavaló-
versenyt pedig több alkalommal 
is szerveznek óvodásoknak és 
más települések diákjainak. 

Vidám, zenés, táncos délelőttön vehet-
tek részt a Rákóczi Tagóvoda aprósá-
gai, akiknek jótékonysági műsorral 
kedveskedtek április 8-án. A kisebbek 
a betyárkodással, a vadászattal és ra-
gadozó madarakkal is ismerkedtek.
Nem ez volt az első ilyen jellegű, közös ösz-
szefogása a Tündérkör Alapítványnak, a Haj-
dú-Bihar megyei karitász csoportnak, a Földesi 
Madársulinak és Pintér Timi énekesnek, hogy 
segítsenek a rászorulókon, illetve egy szép 
délelőttöt adjanak a gyermekeknek. A műsor 
repertoárjában egyebek mellett közös éneklés, 
táncolás, hagyományőrzés szerepelt, a karitász 
közösség tagja, Lukács Sándor beöltözött be-
tyárnak, így egy kicsit a zsiványokról is mesél-
tek, beszélgettek a kisebbekkel. A lurkók azt is 
megtanulták, mi az a cserkelés, a madáriskolás 
Imre István pedig két madárral, a 3 éves kuvik 
Törpivel és Henriettával, a héjával kedveske-
dett az óvodásoknak.
A szervezők meglepetéssel is készültek, plüs-
söket, könyveket, ajándékcsomagokat adomá-
nyoztak a Rákóczi Tagóvodának és a gyerekek-
nek. Sz.M.

„Csak a pék maradt a faluban, ezerből egy” – Emlé-
kezés a holokauszt áldozataira

Mozgalmas héten emlékeztek iskolájuk 
névadójára

Jótékonysági műsor a 
Rákóczi Tagóvoda 
apróságainak

Az Országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatai-
nak emléknapja legyen. Az első ilyen alkalmat 2001-ben tartották. Berettyóújfaluban is már több éve 
emlékeznek ezen a napon a holokauszt magyarországi áldozatairól. 

8

Végzős tanulók látogattak el a szerkesztő-
ségbe
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Az erdélyi születésű óvónő, négy gyerme-
kes édesanya, a farkaslaki Tamási Áron 
Művelődési Egyesület elnöke, Hadnagy 
Jolán volt a Bodorka NépmesePont áp-
rilis harmadikai vendége. Az előadás 
központjában, a magyar népmesékben 
gyakran előforduló családmodell és 
gyermekvállalás állt.
Hadnagy Jolán értekezéseit kifejezetten felnőt-
teknek szánja, immár huszonkét előadást tartott 
a témában a Kárpát-medence vidékein. Elmon-
dása szerint fontos, hogy a felnőttek értsék a nép-
mesék mondanivalóját, ezért igyekszik bemu-
tatni azokat egy más szemszögből, nem száraz 
tananyagként. Arra a kérdésre, hogy kihez szól 
a magyar népmese, az előadó úgy felelt: az em-
berhez, aki gyermeki lelkületét minden időkben 

meg tudja őrizni. Segítségül a tanítónő Baumel 
Fanny 1899–es Nagyküküllői újság cikkéből 
idézett: „Isten szól hozzánk olyan nyelven, me-
lyet a gyermek is megért…” Elmondása szerint 
a magyar népmesék nagyságára és csodájára az 
egészséges családmodell szemszögéből is rá 
lehet világítani. Mi több, népmeséink gyermek-
vállalásra is biztatnak bennünket, ami nemzeti 
megmaradásunknak éppen olyan fontos alap-
pillére, mint az anyanyelvünk használata és a 
magyar kultúránk megélése. A magyar népmese 
utat mutat a magyarságnak és nem azt közvetíti, 
hogy a világban minden rendben van, hanem, 
hogy minden rendbe hozható. Fontos továbbá 
az alázat, a szolgálat, az áldozatvállalás és –ho-
zatal, küzdelem és az igazi értékek meglátása, 
amelyeket a mesék közvetítenek. Nyelvezetük 
pedig napjainkban is érthető. Az előadó éppen 

ezért arról is szólt, milyen nagy áldás a magyar 
nyelv, hiszen a magyar észjárást, lelkületet és a 
magyar népmeséket csak magyarul lehet igazán 
megérteni. Hadnagy Jolán vallja, a mai napig 
lehet újat mutatni a népmesékről, minden körül-
ményben találhatunk aktualitást, megerősítést 
és átültethetünk belőlük életünkbe jó példákat. 
Kiemelte, feladata minél több emberhez eljut-
tatni a népmesék magukban hordozott üzenetét, 
amelyek tisztán és érthetően megfogalmazott 
erkölcsi törvények is egyben. KHSz.

1849. április 14-én mondta ki a debreceni 
országgyűlés a Habsburg-ház trónfosz-
tását, amit öt nappal később a Függet-
lenségi Nyilatkozat kiadásával erősített 
meg. A 170 évvel ezelőtti eseményeket, 
törvényeket kerekasztal-beszélgetés ke-
retében idézték fel április 15-én.
A Sinka István Városi Könyvtár által szerve-
zett alkalom vendégei dr. Miru György és dr. 
Velkey Ferenc voltak. Az egyetemi docensek-
kel Török Péter múzeumvezető az 1848. évi 
törvényektől kezdve a Függetlenségi Nyilatko-
zat közzétételéig történt politikai és társadalmi 
változásokról beszélgetett.
Miru György szerint az 1848-as áprilisi tör-
vények megszületése nagyon fontos esemény, 
fordulópontot jelentettek a magyar, modern tör-
ténelemben. Sok lényeges, polgári intézmény 
született meg ekkor, elsősorban a jobbágyfel-
szabadítás. Voltak olyan társadalompolitikai 
történések, melyek hosszabb távon futhatták 
ki magukat, de akadt olyan koncentráltabb, 
közvetlenebb rendelet, mint a független felelős 

minisztérium megalakulása, ami azonnal egy 
politikai rendszerváltást jelentett. Fontosnak 
tartotta a közéleti fordulatot, azt, hogy meg-
változott a kormányzati szisztéma és a politikai 
értelmezés. Az elit nem változott, továbbra is 
ugyanazok csinálták a politikát, de más keretek 
között, más feltételekkel. 
Velkey Ferenc úgy vélte, hogy 1848-49 törté-
netének emlékezete eléggé erősen él közössé-
günk múltképében, erős gyakorlatok is tartoz-
nak hozzá. Amikor az alkotmányos fordulatról, 
a ’48-as törvényekről és azok hozadékairól 
beszélünk, arra is fel tudjuk hívni a figyelmet, 
hogy a pesti forradalom mellett, azzal egy idő-
ben Pozsonyban a reformkor politikai gene-
rációja már előkészített egy olyan változást, 
melynek rendeletei lényegében készen voltak. 
Az elgondolásuk megvolt arról, hogyan kép-
zelik el a polgári Magyarországot, illetve azt a 
helyzetet, amit a párizsi és bécsi forradalmak 
teremtettek, már ők maguk is ki tudták hasz-
nálni. Különlegessége ennek az időszaknak, 
hogy párhuzamosan zajlottak az események 
Pesten és Pozsonyban. Talán pont azért tudott 

olyan sikeres lenni ’48-unk, mert amit az ifjak 
Pesten követeltek, egy igen felkészült közéleti 
elit régóta meg szerette volna adni. Ez eddig 
a rendszer akadályaiba ütközött. Valószínűleg 
’48 igazi felhajtó ereje ez az elit, aki sokat tett 
azért, hogy a jövőt megalapozza. A pesti fiata-
lokból eredő új energia bizonyos holtpontokon 
átlendítette a folyamatokat. Arra is érdemes 
figyelni, hogy március 15-e ünnepének közép-
pontba állításával némileg eltűnt márciusnak ez 
a pozsonyi jelentősége a fordulatban. Amikor 
az áprilisi törvényekre fókuszálunk, akkor erre 
nagyobb hangsúlyt teszünk. Ezeknek a jogsza-
bályoknak hazánk jövője szempontjából igen 
nagy a jelentőségük.
A program a Nemzeti Kulturális Alap Isme-
retterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 
támogatásával valósult meg. Sz.M.

A XIX. századi bihari betyárokkal is-
merkedhettek azok, akik ellátogattak Dr. 
Seres István Kelet-kutató előadására. A 
művelődési ház Erdélyi Gábor-termében 
megtartott alkalomra Józsától egészen 
Békés megyéig érkeztek vendégek.
A betyárok olyan törvényen kívüliek, akik po-
zitív szerepet töltöttek és töltenek be a magyar 
néphitben. Bűnözők, banditák, akik – a néphit 
szerint – a szegény népet támogatták az elnyomó 
gazdagokkal, illetve idegen kizsákmányolókkal 
szemben. Általában lovakat és marhákat loptak, 
lehetőleg minél nagyobb számban, de előfor-
dultak rablások, gyilkosságok is. – Biharország 

az ország egyik, ha nem a legnagyobb megyéje 
volt Somogy mellett. Ebben a nagy kiterjedésű 
vármegyében jelentős számú volt a szegény le-
gények száma. Itt, a Sárrét vidékén pláne, hiszen 
a 18-19. században ezen a területen könnyen el 
lehetett bújni, hiszen egy mocsaras, nádasokkal 
telített térség volt. A bihari betyárságnak első-
sorban ez a régió volt a központja, egész magyar 
viszonylatban is – a Szeged környéki betyárvi-
lágot nem számítva – itt volt a legnagyobb az 
úgynevezett betyármozgalom – tudtuk meg Dr. 
Seres Istvántól, aki régóta foglalkozik a sárréti 
betyár- és pandúrvilág történetével.
A Kelet-kutató – főleg adomákból álló – előadá-
sát a leghíresebb magyar csendbiztos, a berety-
tyóújfalui származású Osváth Pál alakja köré 

fűzte, valamint szólt híres, hazai betyárokról is. 
Emellett említést tett néhány olyan dologról, 
amit esetleg eddig nem tudtak a közönség sorai-
ban ülők, de fontos szerepet játszott a kronológia 
is. – A Rákóczi-szabadságharc leverésétől indul-
va eljutottunk addig, amikor hazánkban beveze-
tik az országos rendőrséget. Azt tudni kell, hogy 
amíg betyárvilág van, addig megyeközpontú 
rendőrkapitányság van. Ez volt a csendbiztos-
ság, a pandúrság intézménye, amikor a megye 
szolgálatában álló rendvédelmi szervek fel-
adata a rend fenntartása. Ezután vezették be az 
országos rendőrséget, másnéven csendőrséget, 
amikortól betyárokról már nem beszélhetünk – 
mondta az előadó.
A bihari betyárokról szóló előadás a Biharországi 
esték sorozat keretében került megrendezésre 
április 15-én. Sz.M.

Családmodell és gyermekvállalás a 
népmesékben

„Az alkotmányozás politikai nyelve” – kerekasztal-beszélgetés 
az áprilisi törvényekről

Előadás a XIX. századi bihari betyárokról
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Az előválogatót követően három korcsoport-
ban, összesen 31 fiatal, több mint tíz hangsze-
ren mutatta meg tudását.
Ez a verseny a Bihari Alapfokú Művészetoktatá-

si Intézmény egyik legfontosabb hagyománya. 
A zeneiskolában megtalálható összes hangszert 
megszólaltatták a diákok, akiket három korcso-
portban elsőtől harmadik helyig, illetve külön-
díjakkal értékeltek. Ezenfelül az „Év Hangsze-
rese” egy évre megkapta a vándorserleget, de 
kapott egy olyan kupát is, mely örökre emlé-
kezteti erre a versenyre. Az első korosztályban 
1-től 4-ik osztályos korig 18-an, a másodikban 
5-től 6-ik osztályig nyolcan, a harmadikban 
7-től 8-ik osztályig, gimnáziummal kiegészülve 
öten léptek fel. A növendékeket egy négytagú, 

független zsűri értékelte. Taraszova Marianna a 
zongoristákat, Zádor Zita a hegedűsöket, Cseri 
Gyöngyi a fafúvósokat, Kiss László, a bíráló 
bizottság elnöke pedig a rézfúvósokat figyelte 
és pontozta.
Az első korcsoportban Imre Barbara (fuvola), a 
másodikban Balog Aliz Boglár (hegedű), a har-
madikban Frank Ráhel (fuvola) végzett az első 
helyen. A városi zeneiskola „Év Hangszerese” 
versenyének vándorserlegét idén is Gál Csaba 
kapta meg, aki zongorajátékával bizonyult a 
legjobbnak.

18. alkalommal keresték az év hangszeresét

10 MOZAIK

A Körúti Színház művészei Eisemann Mi-
hály és Szilágyi László „Én és a kisöcsém” 
című zenés bohózatát adták elő április 25-
én a művelődési ház színháztermében.

Az év hangszerese: Gál Csaba

A városunkban évek óta hagyománynak számító „Év Hangszerese” verse-
nyen április 16-án már 18. alkalommal keresték a legjobb zenészt. 

A Filharmónia Magyarország ifjúsági 
bérletsorozatának legújabb alkalmán 
az Ewald Rézfúvós Együttes adott 
koncertet a művelődési ház színház-
termében. 
Az április 9-ei hangversenyen a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ diákjai a rézfúvós hangsze-
rekkel ismerkedtek.
A zenekar 1996-ban alakult a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem akkori hallga-
tóiból. Az öttagú formáció tagjai: Bakó Levente, 
Tarkó Tamás, Sonkovics Lóránd, Magyar Pé-
ter és Peresztegi Attila. Koncertjeiken George 
Gershwin slágereket, valamint kortárs zenéket 
is játszanak.

Történetükben először kamarapro-
dukcióikkal mutatkoztak be a berety-
tyóújfalui zeneiskola növendékei. 
A hagyományteremtő, kamarazenekari koncert-
nek a Járási Hivatal Fráter László-terme szolgált 
helyszínül április 9-én. Az intézmény kis létszá-
mú kamaracsoportjai különböző hangszerekkel, 
az iskolai oktatók közreműködésével mutatkoz-
tak be. A fiatalok fuvolán, furulyán, zongorán, 
csellón, klarinéton, trombitán, tenorkürtön, 
marimbán, hegedűn és rézfúvós hangszereken 

játszottak az egy órás koncerten teltházas kö-
zönség előtt. Az esten felcsendült a zeneiskola 
kórusának éneke is. A produkciókat a közön-
ség elismerő tapssal díjazta.  A rendezvény és 
a kamaracsoportok kialakítása újabb célokat is 
szolgál: fontos alapköve a diákok zenei „pályán 
tartásának” és közösségi élmények szerzéséhez 
is hozzájárul – szólt Hegedűs Imre intézményve-
zető az esemény megnyitóján. Örömteli híreket 
is tartogatottak a szervezők, a zeneiskola a köz-
elmúltban újabb hangszereket kapott és 28 darab 
laptop is érkezett a művészeti intézménybe.  

Ifjúsági koncert az Ewald Rézfúvós Együttessel

Kamaraprodukciók debütáltak

Húsvétot követő szerdán körbejárt a komatál a 
város főterén. A népies nevén „száraz szerdán”, 
a Rákóczi Tagóvoda kiscsoportosai mutattak be 
a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó mátkálást, 
ahol a lányok és a fiúk jelképes komatál cseré-
vel pecsételték meg barátságukat a népszokás 
hagyományai szerint. Számos óvodából sok 
kisgyermek érkezett a Szent István térre, hogy 
vidám zenei kísérettel ünnepelje a húsvétot kö-
vető, a katolikus naptár szerinti „fehér hetet”. 
A fiatalok tojást sepregettek, sorversenyeztek, 
ügyességi játékokat próbálhattak. A Rákóczi 
Tagóvoda célja a délelőtti játékos rendezvény-
nyel az volt, hogy a legkisebbek is megismerjék 
a húsvéti hagyományokat.

Húsvét után, fehér héten, száraz szerdán

„Tárva-nyitva a Bodorka” címmel húsvét-
váró programot tartott a népmesepont ápri-
lis 18-án. Kétféle kézműves tevékenység, da-
los és népi játékok, a Szász tanya jóvoltából 
állatsimogató, illetve élőszavas mesemondás 
várta a családokat.
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Április 5-7-e között a Szép Magyar Be-
széd verseny kisújszállási területi dön-
tőjén az ország keleti megyéinek 5-8. 
osztályosai, valamint a nyolc osztályos 
gimnáziumok tanulói mérettették meg 
magukat. 
Az anyanyelvi verseny immár a huszadik évé-
hez érkezett, de a cél két évtizede ugyanaz: az 
ifjú nemzedék beszédkultúrájának javítása és 
az anyanyelvi nevelés erősítése. A háromnapos 
rendezvényt a szervezők ünnepi megnyitóval, 
kulturális programokkal, városnézési lehetősé-
gekkel, fürdőzéssel tették igazán színvonalas-
sá. „Aki itt szerepel, már önmagában nyertes. 

Színvonalat, stílust képvisel, időt és energiát 
fektet anyanyelvünk ápolására, e nemes ver-
sengés életre hívójának Péchy Blankának a 
tiszteletére” – hangzott el a megnyitón és az 
ünnepélyes eredményhirdetés során is alapté-
zisként az előző gondolat. A verseny során a 
zsűri egységes értékelési szempontok szerint, 
szigorú szabályok betartásával hozta meg dön-
tését. A versenyzők egy szabadon választott és 
egy kötelező szöveget olvastak fel. A hatvan 
versenyző mindegyike Kazinczy-jelvényt ka-
pott, a legjobban szereplő diákokat különdíjjal 
is jutalmazták. 
Dr. Eőry Vilma zsűri elnök útravalót is tar-

togatott az eseményen megjelenteknek. Záró 
beszédében úgy fogalmazott: ünnep van ma 
minden versenyző és kísérője számára, hiszen 
mindenki becsülettel teljesítette, amit vállalt. A 
közösség része volt – egy anyanyelvközösségé. 
Az igényes beszédet, az anyanyelv fontosságát 
hangsúlyozó alkalmon, a Kazinczy-verseny 
helyi fordulójában első helyezést elérő, a Szé-
chenyi István Tagiskola 7. d osztályos tanu-
lója, Huli Lilla is részt vett. Felkészítő tanára, 
Aranyiné Csalánosi Csilla is elkísérte őt a ní-
vós eseményre. Lilla az élményeken túl bronz 
Kazinczy-jelvényt és kiemelt könyvjutalmat is 
átvehetett.  KHSz.

Fotókiállításon mutatja be Rékasi Attila 
a 2009-ben Berettyóújfaluban rendezett 
Tereprallyról készült fotósorozatát. A 
derecskei fotóművész 1994-ben kezdte 
alkotómunkáját, számos fotópályázaton 
sikerrel szerepelt, és különdíjakban is ré-
szesült. 
Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, 
alapítója a Hajdú-Bihar Megyei Fiatal Alko-
tók Közösségének, művészeti vezetője volt a 
Derecskei Oázis Ifjúsági Galériának, a kilenc-
venes évek végéig pedig a Derecskei Hírek 
fotóriportereként is tevékenykedett. Műveit 
külföldi kiállításokon is bemutatta már, Romá-
niában, Kínában és Japánban is volt egyéni tár-
lata. Fotósorozataiból összeállított képeit Ma-
gyarországon számos alkalommal láthatta már 
nagyközönség, úgy egyénileg, mint társas kiál-
lítóként. A „Tereprallye képekben” című kiállí-
tás képein megjelennek terepautók, quadok, a 
rajt, a mezőny, és az akkori egyik legismertebb 

versenyautós, Palik László portréi is. A tárlatot 
Kogyilla Zsolt újságíró, a Berettyó Kulturális 
Központ Médiacsoportjának vezetője nyitotta 
meg. „A fotós akkor dolgozott jól, ha a befo-
gadóban a fotós által kiemelt és szemléltetett 
részletekkel kerek egésszé válik az esemény, 
ugyanakkor a fókusz megmarad a hangsúlyos 
elemeken is.” – fogalmazott. Kogyilla Zsolt a 
fotóművész életrajzi állomásainak felelevení-
tése után arról is beszélt: a digitalizálással el-
érhetőbbé vált a fényképezés bárki számára, a 
Gutenberg-galaxis után újra a képírásé a fősze-
rep. Ma már nem leírunk valamit, ami a kör-
nyezetünkben van, hanem készítünk róla egy-
két képet. „Jókai az Aranyemberben öt oldalon 
keresztül írja le a Vaskaput, ma néhány fotó a 
helyszínről és elképzelhető azonnal. Ugyanak-
kor szükség van olyan művészekre, fotográfu-
sokra akiknek hivatása az, hogy ne csak egy jó 
pillanatképet készítsenek a mai divatos fekete-
fehér effekttel.” Németh György szegedi fotó-
művész szavait idézve azt mondta: „A jó fotó 
egyben jó választást is jelent. A világból vá-

lasztok ki egy kis szegletet, gondolkodom, mit 
szeretnék láttatni, megmutatni a fotón. A jó kép 
ugyanis éppen erről szól, véleményt közvetít, 
érzéseket, gondolatokat kelt.”

A negyedévszázados alkotói jubileum kapcsán 
a fotóst Bakó István, Derecske polgármestere is 
méltatta. „Szerencsések vagyunk, hogy van egy 
Rékasi Attilánk. A művész munkái fontos kor-
dokumentumok az utókor számára”- fogalma-
zott. A polgármester említést tett arról a három 
derecskei gyűjteményről, amelyben a művész 

Helyesen, szépen szóltak a „Szép Magyar Beszéd” versenyen

Negyedévszázados jubileum és egy rallye képei a falakon
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Tömegsportnap Újfaluban
„»A sport arra tanít, hogy becsülete-
sen győzzünk, vagy emelt fővel veszítsünk. 
A sport tehát mindenre megtanít.« Ernest 
Hamingway sora volt a mottója az Edzett if-
júságért mozgalom megyei megnyitójának, me-
lyet Berettyóújfaluban rendeztek meg május 
8-án, vasárnap. A sportnap, melynek délelőt-
ti programjából a televízió egyenes adásban 
közvetített, bizonyította, hogy milyen nép-
szerű és érdeklődésre számot tartó az Edzett 
ifjúságért mozgalom. Az utóbbi években az 
ifjúság, a lakosság testedzésének és spor-
tolásának lehetőségeivel és fejlesztésének 
szükségszerűségével foglalkozó határozatok 
nyomán megélénkült a szervezők aktivitása és 
nőtt a sportolók száma.
A berettyóújfalui BUSE-pályán a sportnapon 
több ezren vettek részt, fiatalok, idősebbek 
és gyerekek egyaránt. Közel ezren érkeztek 

futva a pályára, ahol bemelegítő gyakorla-
tokat végeztek. A tornázók között a megye 
és a berettyóújfalui járás párt-, állami 
és társadalmi szerveinek képviselőit is ott 
láttuk. Részt vettek a sportnapon megyénk 
kiváló sportolói, köztük Lázár Magdolna és 
Varga István.
A mezei futás és a bemelegítés után atléti-
kai és kerékpárverseny következett. Először 
úttörő-vetélkedőt bonyolítottak le, Ügyes-
ség – bátorság címmel. Ezt követően fejelő, 
röplabda, labdarúgó, zsinórlabda, kerékpár 
ügyességi, majd játékos versenyekre került 
sor. Birkózók, súlyemelők, futók népesítet-
ték be a pályát. A legkisebbek, az óvodások 
közel százötvenen népi játékokat mutattak 
be.”
(Hajdú-bihari Napló, 1977. V. 10. XXXIV. évf. 

108. szám. 1. oldal)

Képeinken: Tv-torna élőben. Müller Katalinnal 
és Bérczi Istvánnal együtt tornáztak az újfalui-
ak. További képek: berettyoujfalu.topoteka.hu

Azt írja az újság…

Kedvenc fotónk áprilisban

Kép és szöveg:  Bihari Kóborgók
Készítés helye:  Székelyföld, Madarasi Hargita, 
 2019. április 21.
A Bihari Kóborgók az idei húsvétot 
Zetalakán és környékén töltötték, ahol szá-
mos túrájuk között a Madarasi Hargita 1801 
méter magas csúcsára is feljutottak, ahova 
magukkal vitték a Bihari Hírlapot is, hogy 
„beleolvadjon” eme festői tájba. Húsvét hét-
főn csatlakoztak a hagyományos határkerü-
léshez, melyen közel félezren vettek részt.

fotói is szerepelnek. A 25 éves munkásságot 
ünneplő tárlatnyitón Tóth Bertalan gitárművész 
zenélt. A Mozi Galéria legújabb fotókiállítását 
május 17-ig lehet megtekinteni.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1707


2019. május12

Ebben az évben is színes progra-
mokkal készültek a majálisra város-
unkban. A BUSE pályán megtartott 
alkalmon táncos és zenés műsorok 
sokasága szórakoztatta a közönséget. 
A délutánt a már hagyománynak számí-
tó futballtorna eredményhirdetése nyitotta. 
Idén öt csapat nevezett, harmadik helyen a 
Szentmártoni Gang, másodikon a Nándor ne-
vet viselő együttes végzett. A győztes gárda, a 
Bad Boys négy ponttal előzte meg a dobogós 
helyezetteket.
Ezt követően igazi májusváró kavalkádot lát-
hattak a jelenlévők, ugyanis helyi, művésze-
ti csoportok lepték el a színpadot. Fellépett 
– mind az öt csoportjával – a Bajnóca Nép-
tánc Egyesület, a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete Hagyományőrző Népdalköre, a 
Rengő Néptáncműhely, a Peszterce Néptánc-

együttes, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
Senior tánccsoportja, az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészeti Iskola hastánccsoportjai, valamint 
a Kenza Amatőr Hastánc Együttes.
Az énekes, táncos produkciókat a 2016-ban 
alakult Kelet Brass Band fellépése követte. 
Az együttes újraértelmezte a fúvószenekar fo-
galmát, a mai modern slágereket és old school 
örökzöldeket zenésítették meg rézfúvós hang-
szerekre. A 2017-es VI. Ceglédi Utcazene 
Fesztiválon első helyet elért formáció nyolc 
főből áll, a bandában trombiták, harsonák, 
tuba, dob és szaxofon szólal meg.
A BUSE pályán felállított sátrakban a helyi 
önkormányzat kérdőívvel, a Bihari Múzeum 
kvízjátékkal, a Sinka István Városi Könyvtár 
játékos feladatokkal, rejtvényekkel készült, 
de Berettyó Kártya átvételre és vásárlásra, az 
ÉDES Egyesület standjánál egészségügyi szű-
résekre is volt lehetőség. Ezenkívül vidámpark 
is várta a látogatókat.
Pintácsi Viki interaktív gyermekműsorával 
érkezett a berettyóújfalui majálisra. Popzenei 
műsorai mellett 12 éve van gyerekprogram-
ja is az énekesnek, amit elsősorban arra épít, 
hogy játékosan megmozgassa a kisebbeket a 
színpadon. Városunkban legújabb, Buborék 
Party című dala is helyet kapott produkciójá-
ban, amihez sok szappanbuborékot is hozott 
magával.
A nap programjából a nótaszó sem hiányozha-

tott, közel egy órán keresztül Mohácsi Brigit-
ta szórakoztatta a nézőket, aki a Nagyváradi 
Egyetem Zeneművészeti Karának ének szakán 
diplomázott. A paptamási származású énekes-
nő a Sláger TV csapatának is tagja.
A retro műfaja is helyet kapott a repertoárban 
a Veres 1 Színház művészeinek közreműködé-
sével, majd Kökény Attila koncertje követke-
zett, akinek az igazi ismertséget a Megasztár 
ötödik szériája hozta el. 2010 legjobb férfi 
hangja 2000-ben kezdett el énekelni, húsz éve 
játszik zongorán, dalait ő maga írja, jelenleg 
két új számon dolgozik.
A nap Kmecz Anna koncertjével ért véget. Az 
énekes – zenekarával – saját, megzenésített 
versei mellett szívéhez közel álló – Bikini és 
Rúzsa Magdi – dalokat adott elő. Sz.M.

Egyesületi napjukon okos élelmiszerek-
kel ismerkedtek a Berettyóparti Nyug-
díjasok Egyesületének tagjai és más te-
lepülésekről érkezett érdeklődők.
A művelődési házban április 3-án megtartott 
alkalmon Szakács Tamás mutatta be készít-
ményeiket. – Ezek a 21. század új termékei, 
egy teljesen új egészség és élelmiszer koncep-
ció alapján készülnek. Egy idestova húsz éves 
kutatási program keretében születtek meg. 
Azért hívjuk őket okos élelmiszereknek, mert 
a hagyományos táplálékokhoz képest jól defi-

niálható célcsoportoknak szóló egészségügyi, 
élettani előnyöket tartalmaznak tudományosan 
igazoltan. Minden termék egy-egy jól körül-
rajzolható célközönségnek készül, azoknak 
szánjuk őket, akiknek valamilyen fiziológiai 
igénye vagy egészségügyi problémája van. A 
speciális vitamin és ásványi anyagot tartalma-
zó kenyereinket annak a körülbelül hat millió 
embernek sütjük Magyarországon, akiknek 
relatív ásványi anyag és vitaminhiányuk van. 
A „Ritmus” nevezetű veknink pedig annak a 
másfél millió magyar, nemzetközi piacokat 
számítva 250 millió embernek készül, akiknek 

problémája a székrekedés. Ez a termékünk 
klinikai vizsgálatokkal igazoltan hatékonyan 
megoldja ezt a gondot csak azáltal, hogy min-
dennap fogyasztják – tudtuk meg a Hajdúsági 
Sütödék Zrt. vezérigazgatójától.
Az okos élelmiszereket gyártó céget 2018-ban 
beválasztották a 100 legérdekesebb magyar in-
nováció közé, illetve a közelmúltban a 40 leg-
elismertebb hazai találmány közé is bekerült a 
Magyar Innovációs Nagydíjon.
A programon résztvevők a bemutatott termé-
keket tartalmazó csomagoknak köszönhetően 
maguk is megkóstolhatták a valós élettani és 
egészségügyi előnyöket magukban hordozó 
okos élelmiszereket. Sz.M.

Az esemény fő célja, hogy összehozza az au-

tós közösséget, illetve a résztvevők jól érezzék 

magukat. A szervezők próbálták színesíteni a 

programokat, valamint a standokkal igyekez-

tek bővülni. Az idei alkalmon a gyerekekre is 

gondoltak, emellett autófóliázó és autófényező 

szakemberek is jelen voltak a rendezvényen. A 

találkozó elnevezésében – a tavalyihoz képest 

– változás történt. A korábbi eseményt szerve-

ző csapatból néhányan kiszálltak, ezért a ren-

dezők úgy gondolták, nem lenne teljesen kor-

rekt, hogy ugyanazon a néven fusson tovább 

a program. Így született meg az 54er Distrikt 

Autóstalálkozó, amely magyarra fordítva 54-
es körzetet jelent, ami Berettyóújfalu telefonos 
körzetszámára utal.
A rendezvényen helyet kapott az autós limbó, 
hasmagasság és kipufogó gáztolás mérés, ke-
rékcsere, air ride, valamint felnikitartó ver-
senyek sora szórakoztatta a közönséget. Az 
előző évhez hasonlóan most is több kupát át-
adtak. Díjazták a legszebb autókat, motorokat, 
fitmenteket, felniket, beltereket, a Facebook 
szépségverseny győztesét, valamint számos 
különdíjat is kiosztottak.
A programra az ország minden részéről, vala-
mint a határon túlról is sok négykerekű érke-
zett. A találkozóból megmaradt pénzt jótékony 
célra fordítják a szervezők. Sz.M.

Majális a BUSE pályán

Újra a négykerekűeké volt a főszerep

Okos élelmiszerekkel ismerkedtek

12 ITT TÖRTÉNT

Április 20-án ismét egyedi építésű és megjelenésű járműveket csodálhattak meg a 
négykerekűek iránt érdeklődők a főtéren. Az 54er Distrikt Autóstalálkozón közel 
100 különleges kinézetű kocsi mutatkozott be.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1714
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1714
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1706
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1688
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Okos élelmiszerekritmuskenyer.hu

Tempót ad 
napjaidnak

MI EZ?
A Ritmus® kenyér az Okos Élelmiszerek® brandcsalád tagja. 
Finom, teljes gasztronómiai értékű és speciális összetevőjének 
köszönhetően segítséget nyújthat a lelassult emésztéssel küz-
dőknek. Európában egyediségét az adja, hogy alapvető élelmi-
szerrel kínál megoldást úgy, hogy nincs szükség az életmód és a 
táplálkozási szokás megváltoztatására. 

SOKAK PROBLÉMÁJA
Magyarországon csaknem 1,5 millió, a fejlett országokban több-
száz millió embernek okoz rendszeresen vagy visszatérően prob-
lémát lelassult emésztési tranzitja. Az érintettek csaknem 70 
%-a nő. Tudományosan kimutatták, hogy az ilyen problémával 
élők ritkábban utaznak, kerülik az intim kapcsolatokat, munka-
végzésük során figyelmetlenebbek, hullámzó a hangulatuk, nem 
tudják megfelelően kipihenni magukat – egyszóval romlik az 
életminőségük.
A lelassult emésztési tranzittal küzdők kevesebb, mint 20 %-ánál 
konkrét betegség tünete a székrekedés. Az esetek több mint 80 
%-ában a modern életmód és táplálkozási szokás az oka kiala-
kulásának. Mindig több faktor áll a háttérben, amiben – a teljes-
ség igénye nélkül – szerepet játszik az életkor, a táplálkozás, az 
általános életmód, a mozgáshiány, a folyadékpótlás anomáliái, a 
stressz, gyógyszerek mellékhatása vagy speciális élettani helyzet 
(például fogyókúra, mozgáskorlátozottság, terhesség) is.

AHOGY SZOKTÁK
A Ritmus® kenyér nagyon könnyen beilleszthető a mindennapi 
táplálkozásba. Az étkezés szokott ritmusában fogyasztva, szinte 
észrevétlenül juthatunk hozzá az élettani hatást nyújtó összete-
vőkhöz. Tartós hatás a termék rendszeres fogyasztásával érhe-
tő el. A napi ajánlott adag maximum 200 gramm. Napi 100-150 
gramm termék már kifejtheti hatását. A fogyasztás során ügyel-
ni kell a bőséges folyadékpótlásra (minimum napi 2 liter). Víz-
hajtó hatásuk miatt érdemes kerülni az alkohol-, koffein- és nagy 
cukortartalmú italokat. A Ritmus® kenyér fogyasztása esetén 
semmilyen más, az emésztési tranzitra hatással lévő készítmény 
használata nem indokolt és javasolt. 

KIKNEK NE?
Ne fogyasszák a terméket azok, akik annak bármely összetevőjére 
érzékenyek. A Ritmus® kenyér átlagosnál nagyobb rosttartalma 
miatt Crohn-betegeknek és bármilyen hátterű és típusú gyulla-
dásos bélbetegségben szenvedőknek nem javasolt a fogyasztása. 
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Dr. Oláh Éva gyermekgyógy-
ász professzor, Berettyóújfalu 
díszpolgára, életének 76. évé-
ben, 2019. április 2-án hunyt el, 
Debrecenben. Oláh Zsigmond 
mártír lelkipásztor elsőszülött 
lányaként látta meg a napvilágot 
Berettyóújfaluban, 1943. decem-
ber 17-én. A háború alatt a csa-
lád Tardonára, majd a tragédia 
után a nagyszülőkhöz, Furtára 
költözött. Innek került Debrecen-
be középiskolába, majd az Or-
vostudományi Egyetemre, ahol 

1968-ban kitüntetéssel szerzett diplomát. Gyermekgyógyászként, 
kutatóorvosként és egyetemi tanárként is maradandót alkotott. Első 
munkahelyéhez, a gyermekgyógyászati klinikához élete végéig hű 
maradt. Tudományos munkája elsősorban a humángenetikához, 
ezen belül a daganatkutatáshoz kötődött. 1973-ban alapította meg 
a klinikai genetikai laboratóriumot. 1992-ben egyetemi tanárrá és 
a gyermekklinika igazgatójává nevezték ki. Tizenöt éven keresztül, 
2007-ig irányította a klinika oktató-, kutató- és betegellátó mun-
káját, majd a klinikai genetikai központ szakmai igazgatójaként 
végezte tevékenységét egészen 70 éves koráig. A Debreceni Pro-
fesszori Klub elnöke- és számos szakmai szervezet vezetőjeként 
komoly társadalmi szerepet töltött be a város és a megye közéleté-
ben. Számunkra a helyi emlékezet fenntartásának egyik kimagasló 
személyisége, a ragaszkodás és a kitartás, a hit és az értékteremtés 
példaképe.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

2019. április 14-én, virágva-
sárnapon elhunyt Kurucz Imre 
szobrászművész. Berettyóúj-
faluban született 1946-ban, itt 
végezte általános és középis-
koláit. Művészi tanulmányokat 
Kirchmayer Károly budapesti 
Képzőművészeti Körében 
végzett, illetve hazai és kö-
zép-európai művésztelepeket 
látogatott. Az 1970-es évektől 
vesz részt hazai és külföldi 
kiállításokon. Vállalva Bihar 
első szobrászaként az értékte-
remtő szerepet, hazaköltözött 
szülővárosába. 1971 és 1984 
között a művelődési házban 
dolgozott, részt vállalt a kulturális és a művészeti élet megújításában. 
Vezető tanára volt a Bihari Stúdió szobrász szakkörének. Művei több 
hazai és külföldi közgyűjteményben valamint számos köztéren, in-
tézményben megtalálhatóak. Köztéri munkáinak túlnyomó többsége 
Berettyóújfaluban áll, közülük is kimagaslik Báthory Gábor fejede-
lem alakja. Az új alkotás mellett részt vállalt az értékmentésben is. 
Újraalkotta nemzeti és helyi jelképeinket, megmintázta városi kitünte-
téseinket, megformálta elődeinket. Bihar települései országhatárokon 
kívül és belül is sokat köszönhetnek neki. Alkotásainak komoly sze-
repük van egy-egy közösség önmeghatározásának erősítésében. Több 
műfajban is alkotott, melyet a szakma is elismer. 1984 óta volt tagja 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Volt Debrecen 
Város Művészeti Ösztöndíjasa és a Tavaszi Tárlat Nívódíjasa is. Be-
rettyóújfalu képviselő-testülete 2001-ben Erdélyi Gábor-díjjal, 2010-
ben pedig Báthory Gábor-díjjal ismerte el. Bő hét évtizedes életútja, 
lokálpatriotizmusa és elkötelezett munkássága kitörölhetetlen fejezete 
marad a város történetének.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

„Amiben a lelketek nyer, az az igazi nyereség.”

Búcsú Oláh Évától
„Aki több volt a többinél.”

Búcsú Kurucz Imrétől, 
Biharország szobrászától

Személyi jövedelemadó – 1%
Sokan ismerik a lehetőséget, mégis kevesen rendelkeznek szemé-
lyi jövedelemadójuk azon 1%-áról melyet társadalmi szervezetek 
részére ajánlhatnak fel. Berettyóújfalu Város Önkormányzata köte-
lező és önként vállalt közfeladatainak ellátása során is számos ilyen 
szervezetre támaszkodhat. Kérjük, amennyiben még nem döntött, 
segítse az ő tevékenységüket, ezáltal a helyi közszolgáltatások fej-
lesztéséhez is hozzájárulhat.
Szervezet Tevékenység Adószám
Berettyóújfalu Városért  a helyi kulturális örökség
Közalapítvány gondozása 18548169-1-09
Berettyóújfalu Város Sportjáért  verseny- és tömegsport-
Közalapítvány tevékenység támogatása 19128678-1-09
Bihari Múzeumért Alapítvány a Bihari Múzeum szakmai 
 munkájának támogatása 19128544-1-09
Aranytál Közhasznú Alapítvány települési gyermek- és köz-
 étkeztetés támogatása 18554157-1-09
Fúvószenekarért Alapítvány az Ifjúsági Fúvószenekar 
 működésének támogatása, 
 rendezvényszervezés 19124629-1-09
Bihari Népművészeti Egyesület népművészeti, népi ipar-
 művészeti tevékenység, 
 ismeretterjesztés, 
 az Alkotóház működtetése 18542091-1-09
Bihari Szabadművelődési és  kulturális rendezvények szer-
Népfőiskolai Egyesület vezése, felnőttképzés, 
 felnőttoktatás 18560729-1-09
Összefogás Berettyó- település- és közösség-
szentmártonért Egyesület fejlesztő tevékenység 
 Berettyószentmártonban 18996335-1-09
Kádár Vitéz Városvédő,  településfejlesztő, városvédő,
Fejlesztő és Kulturális valamint állatvédő és –mentő 
Egyesület tevékenység 18337426-1-09

Fotó: Horváth Tamás
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A Herpály SE szenior úszói óriási időket 
úsztak az április közepén megrendezett 
V. Duna Kupa Országos Bajnokságon. 
Immáron hat, 25 év feletti szenior ver-
senyzője van az egyesületnek.
Két újonc is vízbe ugrott Magyarország leg-
nagyobb szenior versenyén. Csörszné Török 
Anita 100 méter mellen 7. lett, 50 méter mellen 
beúszta magát a 6. helyre. Vad Péter élete első 
versenyén 14. helyezést ért el 50 méter mell-
úszásban.
Mészáros András 50 méter gyorson megcsípte 
az 5. helyet, míg 200 méter gyorson 8. lett.
Csörsz Gergely több egyéni csúcsot is úszott 
ebben a hatalmas nemzetközi mezőnyben. 200 
méter vegyesen és 400 méter gyorson 4., 50 
méter pillangón 5., 200 gyorson 6., 50 és 100 
méter mellen 10. lett.
Tímár Krisztina 100 méter mellen 5., 100 méter 
háton 4. lett, majd okozott egy hatalmas meg-
lepetést, és 50 méter mellen felállt a dobogó 
harmadik fokára. A kétnapos verseny utolsó 

versenyszámában 200 méter mellen gigászi 
küzdelemben Krisztina magyar bajnok lett.
Az egyesület most először tudott kiállítani egy 
mix váltót (Csörszné Török Anita, Csörsz Ger-
gely, Vad Péter, Tímár Krisztina), akik a 4x50 
méteres vegyes váltóban a pontszerző 5. helyen 
zártak.
A hat főből álló pici berettyóújfalui egyesület 
számos nagy csapatot utasított maga mögé a 
pontversenyben. 61 egyesületből a 33. helyen 
zárták a magyar bajnokságot.
Úszóink mindannyian családos dolgozó apák 
és anyák. Gergely tűzoltó, felesége, Anita szak-
területi asszisztens, két gyermeket nevelnek. 
Mészáros András autóvezetést oktat nap mint 
nap, két felnőtt lánya és két tündéri unokája 
van. Molnár István, aki igazoltan volt távol a 
bajnokságtól, villamosmérnökként dolgozik, 
két felnőtt fia van. Krisztina és Péter pénzügyi 
tanácsadó egy biztosító cégnél, négy gyerme-
kük van.
Öten felnőtt korukban tanultak meg úszni, 

Krisztina gyerekként úszó volt Debrecenben. 
András rendszeresen részt vesz a Balaton át-
úszáson.
Az úszás szeretete hajtja őket előre, nagyon 
fontos számukra, hogy példát mutassanak gyer-
mekeiknek.
Bárki, aki elmúlt 25 éves, csatlakozhat az 
egyesülethez, hogy jó hangulatú versenyeken 
is részt vehessen. Öröm és óriási motiváció a 
versenyzőknek, mikor 70, 80 vagy, ahogy az 
országos bajnokságon is volt, 92 éves úszókkal 
is találkozhatnak.
Várjuk az úszni vágyók jelentkezését Csörsz 
Gergelynél, a +36-70/311-5793-as telefonszá-
mon.

Üllőn, április első hétvégéjén rendezték 
az IDF magyar bajnokságot,  amelyről 
az országos ranglista alapján kvalifi-
kálták magukat a Piruett Tánc Stúdió 
táncosai a májusi, horvátországi világ-
bajnokságra. 
Az egyesület ötven táncossal, 15 koreográfiá-
val indult a megmérettetésen, ahol csoport és 
formációs kategóriákban óriási sikert arattak. 
A versenyen öt aranyérem, két ezüst és két 
bronz született. A ranglista alapján a lányok 
tíz koreográfiával már biztosan részt vehetnek 
a világbajnokságon. A további öt produkció a 

kiosztott szabad kártyákon múlik majd. A lá-
nyok másnap Tiszavasváriban is versengtek, a 
Revolution Dance Cup nemzetközi minősítőn. 
A maratoni versenyen ötvennyolc egyesületi 
tag, tizenhat tánccal mutatkozott be, amelyek-
ből tizenhárom kiemelt arany és három arany 
minősítés született. Hat táncosuk különdíjjal és 
ketten koreográfusi különdíjjal térhettek haza. 
A versenyen az egyesület harmadjára nyerte el 
a legeredményesebb tánciskola címet. A ko-
reográfusi fődíjat Simonyi Kitty, az egyesület 
vezetője, sporttáncok mestere és 4x nívódíjas 
táncpedagógus kapta meg.  KHSz.

2019. április 13-14-én Encsen rendezték meg 
az Országos Fekvenyomó Diákolimpia dön-
tőjét. A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum két tagintézménye – a Bessenyei György 
Szakgimnázium 9 tanulója és az Arany János 
Gimnázium 3 tanulója – kvalifikálta magát a 
diákolimpiai elődöntőről. A döntőn 49 iskola 
több mint 250 versenyzője vett részt.
Eredmények: BSZC Bessenyei György 
Szakgimnázium, Lány:
IV. korcsoport: 2. helyezett Dede Julianna 
Vanda +84 kg-os súlycsoport 40 kg-os telje-
sítmény, 3. helyezett Varga Ramóna -57 kg-os 
súlycsoport 32,5 kg-os teljesítmény, 3. helye-
zett Pap Zsuzsanna Patrícia -84 kg-os súlycso-
port 37,5 kg-os teljesítmény.
VI. korcsoport: 3. helyezett Tóth Vivien -63 
kg-os súlycsoport 45 kg-os teljesítmény.
Fiú:
VI. korcsoport: 7. helyezett Mező Alex -83 kg-
os súlycsoport 107,5 kg-os teljesítmény.
Felkészítő testnevelő: Ungai János.

BSZC Arany János Gimnázium, Fiú:
V. korcsoport: 3. helyezett Varjú Balázs -66 
kg-os súlycsoport 70 kg-os teljesítmény.
VI. korcsoport: 1. helyezett Varjú Sándor +120 
kg-os súlycsoport 155 kg-os teljesítmény, 5. 
helyezett Varga Csaba -93 kg-os súlycsoport 
130 kg-os teljesítmény.
Ugyancsak remek teljesítményt nyújtott a 
debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium tanulója, Ungai 
Amanda, aki a IV. korcsoport -63 kg-os súly-
csoportját nyerte meg 40 kg-os teljesítmény-
nyel.

2019. május 3-5-ig Mezőkeresztesen rendezték 
meg a Magyar Professzionális Erőemelő Liga 
szervezésében az Erőemelő és Fekvenyomó 
Országos Bajnokságot. A háromnapos rendez-
vényen több mint 400 versenyző vett részt, 
köztük a berettyóújfalui Bihari Szabadidő és 
Sportegyesület három versenyzője. A három 
berettyóújfalui fekvenyomó négy első és egy 
második helyezést szerzett.
Eredmények: Open korcsoport -67,5 kg-os 
súlycsoportjában, RAW és Equipped kategóri-
ában első helyezést ért el Ungai János 135 kg és 
145 kg-os teljesítménnyel.. Masters II. korcso-
port -100 kg-os súlycsoport, RAW kategóriá-
ban első helyezést ért el Mohácsi Zsolt 165 kg-
os teljesítménnyel. A -140 kg-os súlycsoportban 
második helyezést ért el Kovács Pál 150 kg-os 
teljesítménnyel, míg az Equipped kategóriát 
180 kg-os teljesítménnyel megnyerte.
Ezzel az eredménnyel mind a három verseny-
ző indulási jogot szerzett a 2019. május 21-26-
a között Tiszakécskén megrendezésre kerülő 
GPC Fekvenyomó Európa Bajnokságra.

Berettyóújfalu szenior úszói az 
országos bajnokságon

Világbajnokságra készülhetnek a Piruett táncosai

Jól szerepeltek a diákok az Országos 
Fekvenyomó Diákolimpia döntőjén

Fekvenyomó sikerek a 
Liga Kupán

15SPORT



2019. május16

A kupát a Honvédelmi Sportszövetség szerve-
zi a Rákóczi-év programjaihoz is kapcsolódva 
és a csapatok teljes utazási költségét biztosít-
ja. A rendezvény minden résztvevő csapata 
ötszázezer forint összegű jutalmat is kap a 
szövetségtől, melyet sporteszközök beszerzé-
sére fordíthatnak. A kupa minden állomásán 
öt magyar és öt külhoni csapat verseng egy-
mással és a júniusi budapesti fináléba minden 
selejtező legjobb magyar és legjobb határon 
túli együttese kerül. A Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban rendezett eseményen részt 
vett Dr. Nébald György, a Honvédelmi Sport-

szövetség alelnöke az 1988-as szöuli olimpia 
aranyérmes kardvívó bajnoka is. A szervezet 
célul tűzte ki, hogy a fiatalokkal megszeretes-
sék a sportolást, mely az egészséges életmód 
egyik fontos pillére – mondta az alelnök ün-
nepélyes megnyitójában. A szövetség célja 
továbbá, hogy a közeljövőben Berettyóújfa-
luban is alakuljon sportközpont, mely mel-
lé lőtér is épülhet. A több órás versengés, 
mozgás és szellemi vetélkedő után Kapornai 
Judit, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
igazgatója, Muraközi István, Berettyóújfalu 
polgármestere, Dr. Vitányi István országgyű-

lési képviselő és Dr. Nébald György adta át a 
„Bátrak-ligája” érmeket a fiataloknak. A kül-
honi csapatok között legjobban a nagyszalon-
tai Arany János Elméleti Líceum szerepelt, 
a hazai diákokat pedig a debreceni Hunyadi 
János Általános Iskola együttese képviselheti 
a budapesti döntőn. A dobogó harmadik foká-
ra a debreceni Benedek Elek Általános Iskola 
tanulói állhattak fel. Berettyóújfaluban két 
iskola is képviseltette magát, hetedik helyen 
a Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola végzett, nyolcadikak a József Attila Ál-
talános Iskola diákjai lettek.

Bátraké volt a főszerep a 
sportcsarnokban 
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A nyolc állomásból álló „Bátrak Ligája-Rákóczi kupa” április 
8-án Berettyóújfaluba érkezett. A verseny során 7-8. osztályos 
tanulókból álló csapatok mérhették össze erejüket, fizikai állóké-
pességüket és ügyességüket tájékozódási futásban, pontlövészet-
ben, falmászásban, szellemi vetélkedőben és a honvédelemhez 
köthető sportokban.

Hat korcsoportból, 157 diák futott és 
biciklizett április másodikán a Berettyó-
part kerékpár útján. Az első Berettyó 

Városi Duatlon versenyen Berettyóúj-
falu iskoláinak tanulói mérhették össze 
erőnlétüket és felkészültségüket. 

A szeles, de nyarat idéző napos időben a legki-
sebbek koruknak megfelelő hosszt és saját ke-
rékpárjukkal több kilométert teljesítettek a part 
töltésén. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
hagyományteremtő céllal támogatta a mozgást 
és a sportot népszerűsítő versenyt. Kapornai 
Judit tankerületi igazgató elmondta, Berettyó-
újfaluban számos sportlehetőség közül választ-
hatnak a diákok, a legfiatalabbak pedig szíve-

sen vesznek részt az általuk szervezett sportos 
vagy interaktív programokban. A versenyen a 
középiskolás diákok is kipróbálhatták magukat, 
ők hosszabb távon teljesítették a duatlon kört. 
„A Berettyó-part kiváló helyszín a sportolásra, 
városunkban pedig jelenleg is olyan projektek 
zajlanak, amelyek az egészséges életmódot 
szolgálják”, mondta az ünnepélyes megnyitón 
Muraközi István polgármester. Az esemény 
életre hívója a József Attila Általános Iskola és 
tagintézménye, a Széchenyi István Tagiskola 
volt. A versenyt Dobi Béla, triatlon-versenyző 
segítségével bonyolították le. 

Félszáz lövész érkezett április utolsó 
vasárnapján a berettyóújfalui lőtérre. 
A bihari Lövészklub Horogh Gábor el-
hunyt elnökről és Papp Péter egykori 
klubtagról elnevezett emlékversenyén 
várta a rutinos és a kezdő sportolókat. 
A napon – ahogyan több éve már – gyermekek 
és felnőttek is fegyvert fogtak versenyzés céljá-
ból. A kategóriák között pontlövés kiskaliberű 
sportpisztollyal, fekvő lövés nyílt irányzékú 
kispuskával és légpisztolyos bábulövés is sze-
repelt. A versengés végén „abszolút győztes” 
serleggel díjazták a legtöbb köregységet elért 
lövészeket. A Horogh Gábor emlékverseny 
abszolút győztese Bihari János Tamás, míg 
a Papp Péter emlékversenyé Gombos Berta-
lan lett. A legeredményesebb utánpótlás címet 
Vágner Lara kapta, akire méltán büszke a klub, 
hiszen a napokban megyei bajnokságot is nyert 
a fiatal lövésztehetség. A férfiak között sport-

pisztoly kategóriában a dobogó legfelső fokára 
Bihari János Tamás állt, Hegedűs Péter ezüst-
érmet, míg Halász Zsolt bronzérmet kapott. A 
női versenyzők között ebben a kategóriában 
Kovács Krisztina arany, Zohori Ibolya ezüst, 
Darai Hajnalka pedig bronzminő-
sítést vehetett át. A kispuska 20 
lövéses számában Gombos Berta-
lan első, Zsiga Zsombor második, 
Papp Péter harmadik helyezett 
lett. A női versenyzők között Da-
rai Hajnalka teljesített legjobban, 
Kovács Krisztina ezüstéremmel, 
Béres Anita pedig bronz fokozat-
tal zárt. Az ifjúsági kispuska ver-
senyen Asztalos Veronika vitte el 
az arany kupát, Farkas Krisztián 
lett a második, Pércsi Ákos pe-
dig a harmadik helyet érdemelte 
ki.  Az általános és középiskolás 
korosztályban sok diák újként 
próbálhatta ki magát a lövészet-

ben, a megmérettetésen légfegyveres eredmé-
nyeikért is kaptak elismeréseket. A szervezők 
ezen a napon is finom ebéddel köszönték meg 
a lövészeknek, hogy részt vettek a jó hangulatú 
megmérettetésen. KHSz.

Iskolások duatlonoztak a Berettyó-parton

Emlékversenyen bizonyíthattak a lövészek

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1692
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1687
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Szünidei gyermekétkeztetés: Berettyóúj-
falu Város Önkormányzata a tavaszi szünet 
munkanapjain, 2019. április 18-án (csü-
törtök) és 2018. április 23-án (kedd), tehát 
2 munkanapon biztosította a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére az ingyenes szünidei étkezést. 
A Képviselő-testület tavalyi döntése alapján 
az előző két kategóriába nem tartozó, de 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek is igénybe vehették a lehető-
séget, szintén szülői nyilatkozat alapján. A 
lehetőségről minden érintett szülő levélben 
tájékoztatás kapott. A jogosultak közül 136 
gyermek részére igényelték a szülők az 
étkezést, közülük 36 gyermek számára az 
Önkormányzat saját forrásból biztosította a 
lehetőséget.

Étkezés igénylése: Kérem az óvodás, általá-
nos iskolás gyermekek Tisztelt Szüleit, hogy 
az intézménytől átvett étkezési igénylőlapot 
töltsék ki, és a tájékoztatóban megjelölt ha-
táridőre adják le az óvodapedagógusnak/
osztályfőnöknek. Ezáltal igénylik meg a 
2019-2020-as nevelési évre/tanévre vonat-
kozóan az étkezést gyermekük részére. Az 
étkezés feltételeiről, kedvezményekről, hí-

rekről, aktuális étlapokról bővebben honla-
punkon tájékozódhatnak, irodánkban telefo-
non vagy személyesen szívesen tájékoztatást 
adunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
gyermekétkeztetés térítési díjai az idei évben 
sem változtak, valamint a kedvezmények is 
megegyeznek a tavalyi évivel.

1% felajánlása: Tisztelt Olvasó! Ameny-
nyiben még nem döntött a civil szervezetek 
részére felajánlható 1%-ról, kérem, hogy azt 
az Aranytál Közhasznú Alapítvány részé-
re ajánlja fel. A KÖSZI honlapján (www.
kosziberettyo.hu) az intézményünk >> part-
nereink menüpont alatt megtalálható az ala-
pítvány hosszabb bemutatása.

Álláshirdetés: A Közintézmények Szolgál-
tató Irodája pályázatot hirdet 2019. július 
1-jétől betölthető gazdasági vezetői beosz-
tás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony 
határozatlan időre, a gazdasági vezető meg-
bízás 5 év határozott időre szól. A részle-
tes pályázati kiírás a kozigallas.hu oldalon, 
Berettyóújfalu Város honlapján, valamint a 
KÖSZI honlapján (kosziberettyo.hu/doku-
mentumok) megtekinthető.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből

Május 23. (csütörtök)
9.00
Báthory Gábor szobrának koszorúzása
Közreműködnek a városi zeneiskola növendé-
kei. Helyszín: Vörösmarty tér

9.30
A Népliget átadása
Köszöntőt mond és átadja:
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyű-
lés elnöke
Közreműködnek a városi zeneiskola növendé-
kei

10.00
Ünnepi képviselő-testületi ülés
Köszöntőt mond:
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Ünnepi beszédet mond:
Muraközi István polgármester

- A városi kitüntetések átadása
- A város babájának köszöntése
Közreműködnek a városi zeneiskola növendé-
kei és művésztanárai
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
színházterme

13.00
Városnapi futóverseny
Helyszín: Népliget

Május 24. (péntek)
9.00

Szeretethíd – a Kárpát-medencei refor-
mátus önkéntes nap megnyitása
Helyszín: református templom

10.00
„Kitesszük a szűrét…” – a Bihari Nép-
művészeti Egyesület VIII. országos szűr-, 
szűrrátét-készítő, szűcshímzés- és nemez-
pályázat rendezvénye
Köszöntőt mond:

Kolozsvári István, a Bihari Népművészeti 
Egyesület elnöke

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

Muraközi István polgármester

A rendezvényt megnyitja:

Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza 
Népművészeti Módszertani Műhely vezetője

Szakmai előadások, a pályamunkák értékelé-
se, díjkiosztó

Közreműködik a derecskei Pántlika Néptánc-
csoport és a létavértesi AranyosKoméDiákok 
színjátszó csoport

Május 25. (szombat)
10.00 Életfa ültetése a József Attila ltp. 
parkjában, az elmúlt évben született gyer-
mekek tiszteletére.

Gyermeknapi és városnapi rendezvé-
nyek a Szent István téren
8.30–12.00 a Bihari Népművészeti Egye-
sület és a Bodorka NépmesePont gyer-
mekjátszója, aszfaltrajzverseny, arcfestés
TŰZOLTÓKARAVÁN: tüzes játékok a 
HBM-i Tűzoltószövetséggel
11.00   a Bóbita együttes gyermekkon-
certje 
16.00 Mazsorett felvonulás
17.00 Kiskalász gyermekkoncert 
18.30 Dirty Slippers koncert 
19.30 a Berettyóújfalu, az én városom 
pályázatának eredményhirdetése
20.00  Rúzsa Magdi koncert 
Óriáspalacsinta-sütés, palócgulyás-kóstolás

Május 26. (vasárnap)
8.00
Berettyó Kupa – 2019
Muzeális-elöltöltőfegyveres lövészverseny és 
a Bihari Lövészklub nyílt napja
Helyszín: Tardy-szik, Lőtér

Rendezők: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
Berettyó Kulturális Központ, Bihari Népművészeti 
Egyesület, Berettyóújfalui Református Egyházköz-
ség, Bihari Lövészklub, József Attila Általános Is-
kola és AMI

Médiapartnerek: Bihari Hírlap, Berettyó Televízió, 
Berettyó Rádió, berettyohir.hu

VÁROSNAPI PROGRAMOK

17MOZAIK

Zajlanak az érettségi 
vizsgák
Május 6-án városunkban is megkezdődött az 
érettségi vizsgaidőszak. Berettyóújfalu három 
középiskolájában (BSZC Bessenyei György 
Szakgimnáziuma, BSZC Eötvös József Szak-
gimnáziuma, BSZC Arany János Gimnáziuma) 
a 2019. május-júniusi vizsgaidőszakban 286 ta-
nuló ad számot tudásáról. Közülük 49 diák vál-
lalta emelt szinten a megmérettetést, 45-en elő-
rehozott érettségit tesznek. A vizsgázók 37%-a 
készül egyetemre vagy főiskolára, 47%-uk 
szándékozik érettségire épülő szakképzésben 
maradni, míg 16% a munka világában szeretne 
elhelyezkedni.
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Május 17. 17.00  „Az a szokás járja odahaza ná-
lunk” – Szabó Lajos és barátainak nótaestje
Május 18. 15.00   X-faktor meghallgatás
Május 25. 08.30   Gyermeknap – Szent István tér
 16.00   Város napja – Szent István tér
Június 4. 17.00    Nemzeti összetartozás napja, 
Batár Zsolt Botond Trianon történelmi tévedése című 
könyvének bemutatója /Fráter László-terem, Kossuth 

u. 6./

KIÁLLÍTÁSOK
Mozi Galéria
Május 21. 15.00  Kiállítás az Igazgyöngy Alapít-
vány és Művészeti Iskola diákjainak munkáiból. 
Megnyitja: Váradi Sándorné pedagógus

Bihari Polgári Esték

Május 29. 17.00 óra Vendégünk: Dr. Papp Lajos 

Széchenyi díjas szívsebész 

Ideje: 2019. május 11. (szombat)
8 és 13 óra között.

Helye: a Sinka István Városi Könyvtár 
melletti tér,

rossz idő esetén a könyvtár folyosója.
2019. május 2-től várjuk a megunt, elolvasott, 
nem tetsző, nem férő könyveket. Bárki hozhatja 
a jó állapotú, hiánytalan, szépirodalmi, isme-
retközlő, ifjúsági vagy gyermekkönyveket, és 
bárki ingyen vihet belőlük. Szakadt, hiányos, 
szennyezett könyveket nem fogadunk el.
Pénzadománnyal most is támogathatják a 
könyvtárat. Mindenkit szeretettel várunk.

Szeretettel várjuk az olvasni szerető gyerekeket 
az olvasótáborba.

Programjaink: • közös olvasás (1-3. osztályosoknak: Láz-
ár Ervin Öregapó madarai c. könyve, 4-5. osztályosoknak: 
Csukás István Nyár a szigeten c.ifjúsági regénye (részle-
tek) • egy nap kirándulás • az olvasmányhoz kapcsolódó 
könyvtári, kézműves és egyéb foglalkozások • játék
Időpont: 1-3. osztályosok részére 2019. július 8-12., 

4-5. osztályosok részére 2019. július 15-19.
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár

Gyermekkönyvtára.
Részvételi díj: 16.000 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna, 

kirándulás és programok költségei).
Jelentkezési határidő: 2019. június 28.
Kapcsolat: Vezendiné Borbély Margit – 

sinkakonyvtar@gmail.com, 06-30/773-72-87.

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Május 21. 16.30  ÉDES Egyesület egyesületi nap
Május 31. 10.00  ILCO-klub
Minden kedden 14.00  a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesület Népdalkörének próbája
Minden szerdán 13.00  a Kék nefelejcs duó próbája
    15.30  a Seniorok Tánccsoport próbája
    16.00  a papírfonó kör kézműves foglalkozása
Minden pénteken 15.00  Sakk szakkör
Minden szombaton 14.00 Fotóklub foglalkozás
Kedd–csütörtök 15.00 egészségmegőrző torna az 

Erdélyi Gábor teremben

Sinka István Városi Könyvtár 
Könyvtári nyomkeresés – Báthory Gábor nyo-
mában 4. osztályosok részére (A részletekről az iskolákat 

tájékoztatjuk.) május 22. 8 óra, Gyermekkönyvtár és 
Fiókkönyvtár.
Virtuális séta Berettyóújfaluban – internetes játék 
és ismerkedés a QR-kóddal felnőttek részére május 
22. 14 óra, Felnőttkölcsönző.
90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok
Vendégünk: Horváth Péter író. Június 3. 11 óra 
Fiókkönyvtár, 14 óra Gyermekkönyvtár, 16 óra 
Felnőttkönyvtár (Bihari Múzeum előadóterme).

Május 18. A Magyar Református 
Egység napja Debrecenben. 10 óra 
Ünnepélyes megnyitó a Kossuth téren, 
15 órakor Úrvacsorás Istentisztelet a 
Nagytemplomban. A szervezők min-
den gyülekezetet várnak.
Május 22-23. Gyermeknapi rendezvé-
nyek a Szivárvány Református Óvodá-
ban.
Május 24. Szeretethíd – Kárpát-me-
dencei Református Önkéntes Nap. 
Gyülekezés és regisztráció 8.30-tól a 
Református Templomban, megnyitó 9 
órakor 
Május 30. Áldozócsütörtök, a Menny-
bemenetel ünnepe. 10 órakor Istentisz-
telet a Templomban a gyülekezet tagjai 
számára, melyen együtt leszünk a Dió-
szegi Kis István Református Általános 
Iskolával és a Szivárvány Református 
Óvodával.
Május 31. 16 órakor a Szivárvány 
Református Óvoda nagycsoportosai-
nak ballagási ünnepsége a Művelődési 
Házban.
Június 2. 15 órától Gyülekezeti Csalá-
di Nap a Szász Tanyán. 
Június 4-7. Bűnbánati alkalmaink 16 
órakor a Wesselényi utcai Imaházban, 
17 órakor a Kálvin téri gyülekezeti te-
remben.

Június 4. 13.30-kor Pünkösdi Isten-
tisztelet a Mátyás utcai Szociális Ott-
honban a gyülekezet szolgálatával.

Június 8. 15 órakor Konfirmációi 
Ünnepi Istentisztelet a Templomban, 
konfirmandus testvéreink hitvallás és 
fogadalomtétele.

Június 9. Pünkösd vasárnap 9 órakor 
úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 
10.30-kor a Templomban 14 órakor 
úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Ház-
ban a gyülekezet szolgálatával, 15.30-
kor Istentisztelet a Kórházban.

Június 10. Pünkösd hétfőn 9 órakor 
Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor 
a Templomban.

Június 14. 16 órakor a Diószegi Kis 
István Református Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola végzős 
diákjainak Ballagási Ünnepi Istentisz-
telete a Templomban.

Köszönetet mondunk az adó 1%-ért: 
Magyarországi Református Egyház: 
0066, Toldi Baráti Kör: 19123068-1-
09 és Szivárvány 1999 Alapítvány: 
18556434-1-09.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség
májusi – pünkösdi hírei

Születés
2019. március
29. Nagy Gergő Dániel  
 (Nagy Gergő László – Lerner Barbara Zsuzsanna)
2019. április
15.  Balogh Bálint (Balogh Imre – Papp Erika Tünde)
16.  Kulcsár Zétény (Kulcsár István János – Szakáll Szilvia)
17.  Bónácz Kornél János (Bónácz János – Balogh Amelita) 
 (Debrecenben született)

Házasságkötés
2019. március
23. Varga Péter – Varga Andrea
23. Hagymási Roland – Kondor Orsolya
2019. április
6.  Karancsi Tamás Vince – Vígh Mónika

Elhunytak
2019. március
21.  Schwanner István Miklós (1938.)

21.  Kolozsvari Elisabeta (Kovaciu Elisabeta) (1936.)

22.  Argyelán Sándor (1945.)

26.  Szabó Sándor András (1947.)

2019. április
5.  Szücs János (1924.)

12.  Mezei Sándor (1932.)

13.  Tóth János (1954.)

14.  Bujdosó Béláné (Kathó Irén Viola) (1944.)

Anyakönyvi hírek

hirdetés

OLVASÓ-

TÁBOR
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