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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Tíz éves a Bajnóca Néptánc Egyesület

Egy táncba öntött bihari népmesét, Kárpát-medencei, Berettyóújfalu és 
környéki, valamint frissen feldolgozott furtai táncokat mutattak be a tíz 
éves jubileumát ünneplő Bajnóca Néptánc Egyesület évzáró gálaestjén.

A Trianon Emlékév programjai, önkor-
mányzati munkaterv, társulási megál-
lapodások módosítása, lakott területek 
elnevezése 2019 utolsó képviselő-tes-
tületi ülésesén.

Alkotni jó!

Az óév utolsó képvi-
selő-testületi ülése
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2020 év végéig érvényesek 
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Adventi vasárnapok
Ünnepre hangoló-
dás hagyományo-
san igei szolgálattal, 
a kórusok közremű-
ködésével, ünnepi 
műsorokkal és kö-
zös gyertyagyújtás-
sal.
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A Trianon Emlékév programjai, ön-
kormányzati munkaterv, társulási 
megállapodások módosítása, lakott 
területek elnevezése 2019 utolsó kép-
viselő-testületi ülésesén.
Balázs József korábbi önkormányzati képvise-
lőre emlékeztek az ülés elején, aki november 
28-án, 67 éves korában hunyt el. 2002 és 2019 
között képviselőként, bizottsági tagként és el-
nökként vett részt az önkormányzat munkájá-
ban.
Arról a kormányhatározatról szólt Muraközi 
István a polgármesteri jelentés kiegészítése-
ként, mely alapján a Gróf Tisza István Kórház 
diagnosztikai és infrastrukturális fejlesztését 
a Kormány 860 millió forinttal támogatja. Az 
összeget a Berettyóújfaluban megvalósuló Bün-
tetés-végrehajtás Egészségügyi Központ beru-
házásának kiegészítéseként nyújt-
ja. Ezzel együtt – egy korábban az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által biztosított 790 millió forintos 
eszközbeszerzési támogatással – 
összesen több mint 1,6 milliárd forinttal gaz-
dagodik a kórház.
Az önkormányzat még 2019 januárjában a 
2020. évet a trianoni békediktátum 100. évfor-
dulója alkalmából Trianon Emlékévvé nyilvá-

nította.  A programsorozat előkészítését és ki-
dolgozását szervező emlékbizottság tagjai által 
javasolt tervet olvashatták egy előterjesztésben 
a képviselők. Széles a paletta, mondta el az ülé-
sen Török Péter. Az emlékbizottság elnöke úgy 
fogalmazott, a berettyóújfaluiakat és a határon 
túli magyar honfitársainkat szólítanák meg az 
eseményekkel. Terveznek tudományos isme-
retterjesztő előadásokat, sporteseményeket, 
rendhagyó órákat, osztálykirándulásokat, ve-
télkedőket, és tematikus pályázati kiírásokat is 
meghirdetnének. Ezek mellett a vá-
rosi rendezvényekhez is kapcsolód-
nának egy-egy programelemmel. 
Az elnök azt is elmondta, tisztában 
vannak vele, hogy nem mindenkit 
lehet a különböző eseményekkel megszólítani, 
de törekednek arra, hogy mindenki megtalálja 
azt az emlékezési formát, amely számára hasz-
nos és méltó.
A jelenleg is zajló „Közös úton a jövőért” el-
nevezésű projekt egyik konzorciumi partnere 
a Berettyóújfalui Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat. A több elemből álló pályázat kereté-
ben sokféle tevékenységet valósítanak meg. A 
nemzetiségi önkormányzat 2019. június 8-án 
megtartott egy hagyományőrző kulturális ren-
dezvényt, amelyet a pályázati összegből kívánt 
megvalósítani, azonban annak költségét egy 
adminisztrációs hiba okán nem lehet elszámol-

ni, mert nem mindenben felel meg 
az előírt feltételeknek. Ez az elszá-
molási-, megvalósítási hiányosság 
veszélyeztetné a projekt minden 
tagjának a pályázati lebonyolítást, 

ezért az erről szóló előterjesztés azt javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy a 306 ezer forintot 
támogatásként ítélje meg a nemzetiségi önkor-
mányzatnak. A projektmenedzser személyes 
felelőssége is szóba került az ülésen, illetve az 

is, hogy a konzorciumi partnerekkel lebonyolí-
tott pályázatokban feltételezik, hogy az elvárá-
sok szerint végzik a pályázati munkát. Elhang-
zott az is, ebben az esetben sem arról van szó, 
hogy nem tartották meg a rendezvényt, hanem 
a szükséges árajánlatokat nem digitálisan for-
mában kérték be. Arról is volt szó a napirend 
kapcsán, hogy a jövőben még nagyobb odafi-
gyelést igényel a konzorciumi partnerek elszá-
molásának ellenőrzése, a projekt elemek pontos 
egyeztetése.

A napirendek között elfogadták az 
önkormányzat 2020-as első félévi 
munkatervét, illetve önkormány-
zatokkal meglévő társulási megál-
lapodásokat módosítottak, aktuali-

záltak. Új közterületi nevekkel is gazdagodott 
a város. A Kodormány területén Gyékényes 
dűlő létesül, egy külterületi ingatlan pedig a 
Papp-tanya nevet viseli a jövőben. Az iskolai 
intézményi tanácsokba delegált önkormányzati 
tagokról is döntöttek. 
Az ülés végén Vitányi Ferenc tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy a berettyószentmártoni 
városrészen a gyógyszertár tulajdonosa hoz-
zájárulna ahhoz, hogy ATM automatát helyez-
zenek el az épületben és kérte az önkormány-
zatot, hogy támogassa ezt. Egy régen húzódó 
ügy ez, és nagyon fontos az ott élők számára 
– mondta Muraközi István. Hozzátette, bármi-
lyen segítséget megad a város önkormányzata, 
hogy valamelyik pénzintézet bank automatát 
helyezzen el.
Képviselői jelzés érkezett – lakossági megke-
resést tolmácsolva – a József Attila Általános 
Iskola Váci Mihály utca felőli parkolójának 
közelében, illetve a Széchenyi utcán 30 km/h 
sebességkorlátozó tábla kihelyezése kapcsán. 
Mint elhangzott ennek lehetőségét megvizsgál-
ja a polgármesteri hivatal. K.Zs.

Az óév utolsó képviselő-testületi ülése

…összesen több mint 
1,6 milliárd forinttal 
gazdagodik a kórház.

A napirendek között 
elfogadták az önkor-
mányzat 2020-as első 
félévi munkatervét.
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Az ingyenes téli szünidei étkezés keretében 108 gyer-
mek ebédjéről gondoskodtunk szülői igénybejelentés 
alapján a téli szünidő 5 munkanapján. Közülük 27 
gyermek étkezését az önkormányzat saját forrásból 
biztosította. 
Az 1997. évi XXXI. törvény alapján az étkező gyer-
mekek részére biztosított kedvezmények jogcímei az 
előző évhez képest nem módosultak. Egyedüli változás, 
hogy a bölcsődében és óvodában, az ingyenes étkezés-
re jogosító, havi egy főre jutó jövedelem határa 2020. 
január 1-jétől – a minimálbér emelkedésének hatására – 
139.184 Ft-ra emelkedett. A kedvezményekről bőveb-
ben honlapunkon olvashatnak: www.kosziberettyo.hu/
kedvezmenyek. 
A Kabos Endre Városi Sportcsarnokban az érdek-
lődő vállalkozások számára hirdetési lehetőséget biz-
tosítunk a védőhálón, vagy a pálya különböző részein 
elhelyezhető reklámfelületek bérbeadásával, melynek 
konkrét díjai honlapunkon megtalálhatóak. 
Büfé bérleti jog: Meghirdetjük a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnok 1. emeletén lévő büfé 5 évre szóló bérleti 
jogát. A konkrétumokat tartalmazó kiírás honlapunkon 
(www.kosziberettyo.hu) található. Az ajánlattétel ha-
tárideje 2020.01.31. 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében 
örömmel osztjuk meg Önökkel a hírt, miszerint 
minden Berettyó Kártya tulajdonos számára 
2020. december 31-ig meghosszabbítjuk a kár-
tya érvényességét!
Tájékoztatjuk továbbá tisztelt meglévő és leen-
dő kártya tulajdonosainkat, hogy 2020. január 
1-től életbe lépő szabályzatunk szerint az elhagyott, megrongálódott kártyák cseréjére 
csak díj ellenében lesz lehetőség melynek összege 2.540 forint. Természetesen minden 
új igénylő díjmentesen kapja meg kártyáját ezek után is. Azon személyek, akik még nem 
vették át kártyájukat ügyfélszolgálati irodánkban nyitvatartási időben,  vagy kitelepülé-
seink alkalmával bármikor megtehetik. Használják a kártyákat 2020-ban is Berettyóúj-
faluban már több mint 40 elfogadóhelyen, Debrecenben a Főnix kártya elfogadóhelyein 
és országosan is több mint 1500 helyen.
Sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánnak partnereinknek, 
meglevő és leendő kártyatulajdonosainknak a Berettyó Kártya Ügyfélszolgálat mun-
katársai. 

Ügyfélszolgálati iroda: 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.
Nyitva tartás: H-Sz: 8:00-16:00, Cs: 10:00-18:00, P: 8:00-12:00

www.berettyokartya.hu

Hírek a KÖSZI-ből 2020 év végéig érvényesek 
a Berettyó Kártyák

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1889
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Különleges évnek nézünk elébe 2020-ban. 
Egyrészt centenáriuma van az I. világháborút 
lezáró békekötésnek, ami nagyban meghatá-
rozta hazánk – és természetesen Berettyóúj-
falu – XX. századi történetét. Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata a 2020-as évet Trianon 
Emlékévvé nyilvánította és változatos prog-
ramokkal kíván megemlékezni a száz évvel 
ezelőtti eseményekről. De 2020 Erdélyi Gábor 
Emlékév is egyben, hisz 1920-ban született 
az a pedagógus, akinek munkássága máig tar-
tó jelentőséggel bír Berettyóújfaluban, hisz ő 
fektette le a hangszeres zenei képzés alapjait 
és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 
városunkban elindult a néptáncoktatás.
Munkatársaimmal azon leszünk, hogy a ha-
gyományos rendezvényeink mellett ez a két 
emlékév felejthetetlen perceket, órákat nyújt-
son az itt lakóknak. 
Érdemes azonban vissza is tekinteni a mögöt-
tünk hagyott esztendőre, hisz igen változatos 
és mozgalmas év volt 2019.
Mozgalmas, hisz két fontos választás is volt 
tavaly. Májusban Európa Parlamenti képvi-
selőket, míg októberben polgármestereket, 
helyi képviselőket és megyei közgyűlést vá-
lasztottunk.  Túlzás nélkül állíthatom, hogy az 
októberi helyhatósági választás sokkal jobban 
„megmozgatta” a helyieket. Közel 50% volt 
a választáson résztvevők aránya, ami kiemel-
kedően magas volt a rendszerváltást követő 
választásokhoz képest. Az eredmények tükré-
ben megállapíthatjuk, hogy a berettyóújfalui-
ak visszaigazolták az eddig elvégzett munka 
eredményességét, és megadták a folytatás 
lehetőségét nekem, és a FIDESZ-KDNP-s 
többségű képviselő-testületnek. Fontos volt ez 
abból a szempontból, hogy beruházások, fej-
lesztések vannak folyamatban. Az a gazdasági 
program, amelynek eredményeképpen újabb 
csúcsot döntött a város iparűzési adóbevétele 
tovább folytatódhat. Nem akadnak el, tovább 
tudjuk vinni a város építésének folyamatát. 
Az, hogy eredményes munkát végeztünk, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2019-ben 
példátlan sikerszériát tudhattunk magunkénak. 
Még tavasszal elnyertük a Szolgáltató Önkor-
mányzat Díjat, ősszel pedig először Család-
barát Önkormányzat Díjat, majd októberben 
Idősbarát Önkormányzat Díjat kaptunk. Ezek 

az elismerések nagyon fontos visszajelzések, 
ám önmagukban semmit sem érnek. Nekünk 
– és különösen nekem – sokkal többet jelentett 
a berettyóújfalui emberek szavazata, amellyel 
felhatalmaztak a következő öt év – a város ér-
dekében végzendő – szolgálatára.
Az eredmények szemmel láthatóak, a fejlődés 
kézzel fogható városunkban. Kezdve az au-
tópálya – Berettyóújfaluig elérő szakaszának 
– átadásától, a város parkjainak felújításáig 
számtalan kisebb-nagyobb fejlesztés valósult 
meg Berettyóújfaluban, amelyek felsorolá-
sától most – terjedelmi okokból – eltekintek. 
Mindenki tapasztalhatja, hogy bármerre indu-
lunk el építkezést, felújítást lát. Itt kell meg-
említenünk, hogy ezek a fejlesztések nemcsak 
az önkormányzat jóvoltából valósulnak meg, 
hanem a magyar állam, az intézmény-fenn-
tartók, az egyházak és a magánszemélyek is 
kiveszik részüket ezekből. Mindezek a beru-
házások évtizedekre meghatározzák városunk 
arculatát. Akik visszatérnek városunkba, sok-
szor elmondják, hogy alig ismernek rá egyko-
ri alma materükre, vagy szülővárosukra. Na-
gyon sokat változott Berettyóújfalu az elmúlt 
években, és még sokat is fog. Még most is 
sok beruházás kivitelezése folyamatban van – 
gondolok itt a Zsinagógára - és van, ami még 
el sem kezdődött. Ezek közül kiemelkedik az 
ipari park kivitelezése, a József Attila utcán 
épülő inkubátorház, vagy a Bihari Múzeum 
épületének felújítása. Reményeink szerint idén 
kezdődik a Bihar Termálliget gyógyászati fej-
lesztése is. Ennél a beruházásnál még szükség 
van némi plusz forrásra, hisz az elmúlt időszak 
alatt rendkívüli mértékben drágultak az építési 
költségek.
Az eredményeink felsorolása során meg kell 
említenünk, évről-évre többet tudunk nyújtani 
a családoknak, a gyermeket nevelő szülőknek, 
az időseknek és a rászorulóknak. Ösztöndíjjal 
tudjuk segíteni a tanulókat. Fecskelakásokat, 
kereset-kiegészítést tudunk biztosítani a hiány-
szakmában tanulóknak, dolgozóknak.
Azt is tudjuk, hogy sok még a tennivaló. Hi-
ányérzetünk van amiatt, hogy nem tudtuk kel-
lő számban csökkenteni az útalapos utcáink 
számát, és az ivóvízminőség-javító pályázat 
sem indult még el. Az elkövetkező időszak 
legfontosabb kérdései ezek. Itt mindenképpen 

eredményeket kell elérnünk. További befekte-
tőket kell vonzani városunkba, akik egyre több 
helybelinek tudnak munkát adni. Össze kell 
hangolni a szakképzést és a munkaerőpiaci 
igényeket. Fel kell készülnünk további ipari 
területek bevonására, hisz az idetelepülő vál-
lalkozások eredményes munkája teremtheti 
meg annak az alapját, hogy tovább bővíthes-
sük szociális szolgáltatásainkat. Tovább kell 
bővítenünk bölcsődei férőhelyeinket is. A 
legszebb arcunkat kell mutassuk abban a ver-
senyben, ahol a cél az, hogy minél többen vá-
lasszák Berettyóújfalut lehetséges befektetési 
helyszínként. Minél többen telepedjenek meg 
itt. Ha így lesz, egyre többen leszünk. Több 
gyermek születik, több, és jobb minőségű ne-
velési, oktatási, egészségügyi szolgáltatásra 
lesz szükség. Sportolási, kulturális, szórakozá-
si lehetőségeket kell tudnunk nyújtani minden-
ki számára. 
Mindezek megvalósítására konkrét elképze-
lésekkel, tervekkel rendelkezünk. Ezt a jövő-
képet szeretnénk mindenki számára elérhető-
vé tenni az elkövetkezőkben, hogy mindenki 
találja meg a helyét, munkáját, egzisztenciáját 
itt „Biharország fővárosában”, Berettyóújfalu-
ban.
Feladatunk van tehát bőven az új esztendő-
ben is. Ennek elvégzéséhez kívánok a Bihari 
Hírlap olvasóinak sikerekben, eredményekben 
gazdag boldog, új esztendőt. 

Muraközi István
polgármester

Változatos és mozgalmas év volt 2019
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„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES ZÖLD VÁROS”
Befejeződtek a munkálatok a Madách – Lehel utcán és a Szerelemparkban 
Pályázati azonosítószám: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016
A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú „Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros” című 
projekt egyik helyszíneként valósult meg a Madách – Lehel utca felújítása, ahol új nyomvonal,         
új parkolók, ledes közvilágítás, új járdák, új gyalogátkelőhelyek, valamint okos zebra épült 
ki. A növényállomány új fákkal és cserjékkel gazdagodott. 
A projekt másik helyszínén, a Szerelempark fejlesztése során új lépcsősor alakult 
ki látszóbeton felülettel és korláttal, továbbá felújult a meglévő és elhasználódott 
állapotú burkolat, új burkolatok épültek. Emellett a rézsü talajtakarása is megva-
lósult, a zöldfelület pedig 3 db várostűrő fával és cserjékkel gazdagodott.
A projektről bővebb információt a http://www.berettyoujfalu.hu oldalon olvas-
hatnak.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Egy nem mindennapi sportággal 
ismerkedhettek az intézmény falai 
között a József Attila Általános Is-
kolában. 
Lövészet bemutató és nyílt nap nem megszo-
kott egy oktatási intézményben, azonban a 
biztonságos lézeres fegyverekkel ez is köny-
nyedén megoldható. A Bihari Lövészklub a 
sportág népszerűsítése és megismertetése 
céljából várta az érdeklődő diákokat az is-
kola tornatermébe. A klub tagjai bemutat-
ták a nemrégen önkormányzati támogatás-
ból vásárolt új lézeres fegyvereket, melyek 
teljesen biztonságosan használhatóak. A 
Hämmerli típusú fegyverek gyakorlásra ki-
tűnőek. A több százezer forint értéket kép-
viselő puska és pisztoly, a digitális céltábla 
és a szoftver együttműködésével a lövés után 
tizedmilliméter pontossággal mutatják meg a 

körértéket. Azon túl, hogy a diákok megis-
merkedhettek a Bihari Lövészklub legújabb 
gyakorló fegyvereivel, a honvédelmi neve-
lésben is fontos szerepet játszhat a bemutató, 
hiszen a sportág művelői fegyelmet, össz-
pontosítást, egymásra figyelést és nem utolsó 
sorban fegyverkezelést tanulhatnak. A nap 
folyamán a lövészetet négy osztály próbál-
hatta ki.

Önállóvá válásának ötvenéves év-
fordulóját jubileumi emlékezés-
sel ünnepelte a BSZC Bessenyei 
György Szakgimnáziuma. 
Az iskolát fél évszázados fennállása alatt hat 
igazgató vezette, számos kiemelkedő szakma-
csoportban majdcsak ötezer diák végzett. A 
jubileum kapcsán Dr. Vitányi István a térség 

országgyűlési képviselője köszöntötte az egy-

kori tanárokat és diákokat. Úgy szólt, az elmúlt 

évtizedek változásai az intézmény nevén is 

nyomon követhető. Beszélt arról is, az intéz-

mény falai között mindig színvonalas oktatás 

folyt. Az elődök példáját követve fejlesztik to-

vább az iskolát – fogalmazott köszöntőjében a 

kerek évforduló kapcsán Pelyhéné Bartha Irén. 

A főigazgató azt mondta: a Berettyóújfalui 

Szakképzési Centrum célja a magas színvonalú 

képzés biztosítása a jövőben is.  Az iskola öt 

évtizedes történelmét, jelentősebb mérföldkö-

veit Dr. Marinecz Kornélia tagintézményvezető 

idézte fel. Gáti Attila az iskola volt igazgatója 

beszédében a jövőt helyezte központba. Az el-

következő ötven évben modern, diák központú 

iskolát vizionált, ahol a tanárok szeretik a mun-

kájukat és a családokkal közösen, következete-

sen tudják támogatni a diákokat a legjobb ered-

mények elérésében, mint ahogy ez az előző 50 

évben is így volt. Az eseményen Bíró Gyula, a 

szakközépiskola egykori diákja is köszöntötte 

az ünneplőket. A félévszázados ünnep alkalmá-

ból százezer forint támogatást is felajánlott az 

intézmény könyvtárának. A jubileum egykori 

és jelenleg is az iskolában tanuló diákok elő-

adásaival és kötetlen, nosztalgikus beszélgeté-

sekkel zárult. KHSz.

Lézeres fegyverek az iskolában

Rekordkísérlet a periódusos rendszerrel

Fél évszázados jubileumát ünnepelte 
a középiskola 

AKTUÁLIS4

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nevében sze-
retnénk köszönetet mondani a Tama Hungary 
Kft. nagylelkű támogatásáért. A 2019-es évben 
a Székhely és a Széchenyi Tagóvodában ösz-
szesen 90 db gyermekszék és 4 db asztal ke-
rült megvásárlásra. A felajánlás értéke közel 
1.200.000 Ft volt.
A gyermekek örömmel vették birtokba az új 
bútorokat, mely által az óvoda környezete mo-
dernebb, esztétikusabb lett.

Tóth Klára intézményvezető

Több mint 70 iskola kapcsolódott ahhoz a 
kísérlethez, melyet a nagy Periódusos Rend-
szer Performansz Guinness Record címmel az 
egri Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete kezdeményezett. A 
berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
lelkes pedagógusai és diákjai is részt vettek a 
december 13-án, pontban 11 órakor kezdődő 
rekordkísérletben.  A performansz célja a pe-
riódusos rendszer innovatív bemutatása volt. 
2019 egyébként a periódusos rendszer nem-
zetközi éve, amelyet 1869-ben az orosz kémi-
kus Mengyelejev készített el, és jelenleg 118 
elemből áll. A gyerekek saját kezűleg készítet-
ték el a periódusos rendszer elemeit, amelyet 
több sorban emeltek a magasba. A látványos 
eseményt drónnal is rögzítették, ez a Berettyó 
Televízió műsorában is látható volt.

KÖSZÖNET
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A Bajnóca Néptánc Egyesület szer-
vezésében december 8-án tartották 
meg a III. Berettyó Gyermek Szóló 
Néptáncversenyt. A regionális meg-
mérettetésre közel száz táncoslábú 
fiatal érkezett, akik öt korcsoport-
ban, szóló és páros kategóriákban 
mutatták meg tudásukat.
A térségben működő együttesek számot ad-
hattak eredeti néptánc ismeretükről, annak 
újraalkotásáról, valamint magas színvona-

lú, egyéni előadásmódjukról. A gyerekek 
Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékből, illetve határon túlról, 
Érmihályfalváról érkeztek. A versenyzők 
kis-magyarországi és szinte az egész Kár-
pát-medencét felölelő táncokat hoztak ma-
gukkal. A közel ötven produkciót Kácsor 
István néptáncpedagógus és koreográfus, 
Kácsor-Ignácz Gabriella Örökös Aranygyön-
gyös Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere, 
valamint Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Ház vezetője értékelte. A háromta-

gú zsűri négy kiemelt arany, tizenhat arany, 
tizenöt ezüst és tizenegy bronz minősítést 
osztott ki a résztvevők között. A fellépőket a 
Flaska Banda kísérte. Sz.M.

Népmesékkel kapcsolatos vetélke-
dőre hívta a város általános iskolás 
tanulóit a Bodorka NépmesePont. A 
fiatalok négyfős csapatokban ver-
sengtek az aranytallérokért a dec-
ember 4-ei alkalmon.

A versenyre azokat a gyerekeket várták, akik 
rendszeresen részt vesznek a népmesepont 
által meghirdetett szakkörökön. – Eddig 
nyolc népmesét dolgoztunk fel a gyerme-
kekkel, ezeknek a foglalkozásoknak az ösz-
szegzése volt ez a vetélkedő, ahol a fiatalok 
játékos módon adtak számot arról a tudásról, 
amit itt szereztek a mesékről. Három feladat-
tal készültünk. Az első egy mesekvíz volt, 
amit a Face to Face Fészek támogatásával 
oldottunk meg, ők biztosították a technikai 
eszközöket. Ezt követte a „Mi van a takaró 
alatt?” elnevezésű játék, ahol a csoportoknak 

a pléd alá elrejtett tárgyakat kellett – tapintás 
alapján – kitalálniuk, majd a hozzá kapcsoló-
dó történethez kapcsolniuk. A vetélkedőt egy 
pantomimes feladattal zártuk, melyben egy 
mesejelenetet kellett némán megjeleníteniük 
a gyerekeknek – tudtuk meg Rácz Anikó nép-
mesepont vezetőtől.
Az első alkalommal megtartott verseny részt-
vevői – az oklevél mellett – értékes könyv-
jutalmakkal és mesevideókkal gazdagodtak, 
így senki nem ment haza „üres tarsollyal” a 
Bodorkából. Sz.M.

Látogatásuk első állomása a Berettyó Rádió 
stúdiója volt, ahol bepillantást nyerhettek a mű-
sorkészítés háttérfolyamataiba, kipróbálhatták 
magukat egy „éles” szituációban a mikrofon 
előtt, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel és per-
sze sok-sok humoros hangeffekttel fűszerezve. 
Technikai tudásuk is bővült, hiszen hallhat-
ták és láthatták, hogyan jut el egy stúdióból a 
hang a lakások, autók rádiókészülékeihez. A 
több mint húsz kisdiák útja ezután a Berettyó 
Televízió és a Bihari Hírlap szerkesztőségébe 
vezetett, itt már a kamerák előtt is helyt kellett 

állniuk. A rögtönzött időjárásjelentők greenbox 
előtt, lámpák és kamerák kereszttüzében pró-
bálhatták ki, hogy milyen a televíziósok min-
dennapos munkája. Olyan munkafolyamatok-
kal ismerkedhettek, mint az interjúkészítés, 
felvétel, digitális vágás, szerkesztés, archiválás. 
A médiás napon Kogyilla Zsolt, a Berettyó Kul-
turális Központ Médiacsoportjának szakmai ve-
zetője kalauzolta a gyermekeket. Beszélt arról, 
milyen a média világában dolgozni, mi a fel-
adata a szerkesztőnek, riporternek, operatőrnek, 
hangtechnikusnak, újságírónak, gyártásvezető-

nek, fotóriporternek. E cikk sorai és képe pedig 
azt is megmutatja a résztvevőknek – no és az 
olvasóknak is – hogyan készül egy írásos tudó-
sítás egy lapban egy, a világunkra újabb ablakot 
nyitó nap után. KHSz.

Ahogy a korábbi években, úgy most is 
az „Alkotni jó!” címet viselő kiállítás 
keretében mutatkoznak be az Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusai. 
A december 16-án nyílt tárlaton az oktatók 
szabadidejében készült alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők. „Különös ismertetőjelem, 
hogy Igazgyöngy rajongó vagyok” – kezdte 
gondolatait Börcsök Klára. A kiállítást meg-
nyitó gyermekvédő szociális munkás a 2019-
ben húsz éves Igazgyöngy Alapítvány mellett a 
művészeti iskolában dolgozókról is szólt. – Ők 

azok, akik a berettyóújfalui járás hat helyszí-
nén, közel hétszáz gyermeket elérve végzik ál-
dozatos munkájukat. Hivatásuk során azonban 
már nemcsak a képzőművészet megszeretteté-
sét végzik, hanem szociális közösségfejlesztő, 
életmentő, előre mutató tevékenységet foly-
tatnak segítő kollégáik hatékony közreműkö-
désével. Az a komplex munka, amit tíz évvel 
ezelőtt kidolgoztak egy húsz éves programra, 
az reményt ad arra, hogy van kitörési lehető-
ség, hogyha nem nyugszunk bele, akkor van 
kiút, csak be kell indítani ezt a változást. Az 
indításhoz azonban kell egy jó motor – mondta 
Börcsök Klára, aki szerint ez a motor L. Ritók 
Nóra és elhivatott munkatársai.
Az „Alkotni jó!” című kiállításon tizen-
egy alkotó (Berényi Anna, Gyetvai Piroska,               

Karácsony Krisztina, Kiss Papp Csilla,                 
Kovács Lajos, Kovácsné Papp Anikó Orsolya, 
L. Ritók Nóra, Marozsán Fanni, Nagy Magdol-
na, Rácz Erika, Török Zita) munkái láthatóak 
a Bihar Vármegye Képgalériában. – Minden-
kinek hagyjuk, hogy az egyéni alkotómunkáját 
mutassa meg, így egy adott témára nem lehet 
felfűzni az itt bemutatott tárgyakat, melyek 
különféle technikával készültek. A grafikai és 
festészeti alkotások mellett textil-, kerámia-, 
fém-, illetve ötvösmunkák vannak jelen a tárla-
ton – tudtuk meg Török Zitától, az Igazgyöngy 
AMI igazgatóhelyettesétől.
A kiállításmegnyitón közreműködtek a József 
Attila Általános Iskola tanítványai, Balog 
László és Balog Alíz. A tárlat január 17-ig te-
kinthető meg. Sz.M.

Közel száz gyermek ropta a néptáncot

Mi van a tarsolyodban?

Pár órára „médiások” lettek a másodikosok 

Alkotni jó!
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A média világával ismerkedett december 7-én délelőtt a József Attila Álta-
lános Iskola 2. b osztálya. Ezt a szombati munkanapot most rádiósként és 
televíziósként „dolgozták le” a gyerekek.
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Heit Lóri és zenekarának adventi 
koncertje vezette fel a második gyer-
tyagyújtás alkalmából szervezett 
programot a Makk Kálmán Moziban. 
A formáció ötlete 2016 adventjében fogant, 
amikor régi muzsikustársak és fiatal szerelme-
sek gondoltak egy nagyot, és nemcsak meg-
álmodták a muzsikus együttlét lehetőségét, 
hanem ki is vitték azt a nagyvilág népzenei po-
rondjára. A december 8-ai estre néhány népze-
nei és karácsonyi gondolatot hoztak magukkal.
Az adventi est a mozi előtti téren folytatódott, 
ahol ezúttal a Berettyószentmártoni Reformá-

tus Egyházközség szolgált, igét Nagyné Bakó 
Katalin hirdetett. A lelkész úgy véli, napja-
inkban a boltok megannyi lehetőséget tárnak 
elénk, s talán ez a számtalan karácsonyi szim-
bólum sokszor vakká és süketté tesz minket. – 
Nem halljuk meg Isten szavát, pedig szólni akar 
hozzánk. Az Úr elküldte fiát, a hajnalcsillagot, 
aki fényt hoz nekünk a sötétségbe. Ebben a tet-
tében mutatkozik meg a világ iránti szeretete 
Istennek, aki most is vár ránk, és mi is várjuk 
őt a szívünkbe – mondta. Nagyné Bakó Katalin 
szerint fontos, hogy lássuk meg a testvérünket, 
a mellettünk állót, szeretteinket, emellett az 
együtt ünneplés jelentőségét is hangsúlyozta.

Az adventi koszorú második, a reményt szim-
bolizáló gyertyáját a 2019-ben Báthory Gábor-
díjjal elismert Szász István gyújtotta meg.

 Sz.M.

Második éve, hogy nemcsak gyertya-
gyújtással emlékeznek az adventi na-
pokra, hanem kiállításoknak és zenei 
műsoroknak is otthont ad a Makk 
Kálmán Mozi. December 15-én a Trio 
Consort adott koncertet Gyányi Ist-
vánnal kiegészülve. 
A Simon Mária, Antal Botond és Versánszky 
Ildikó alkotta formáció egy éve játszik együtt 

különböző rendezvényeken. Repertoárjukban 
klasszikusoktól a könnyűzenéig számos, akár 
sajátos hangszerelésű darab hallható. Szeren-
csés egymásra találásuk Gyányi Istvánnal azt 
eredményezte, hogy énekes számaik az egyedi 
hangzás élményét adják.
A harmadik adventi est – a baptista gyüleke-
zet szolgálatával – a mozi előtti téren folytató-
dott, ahol Kiss János hirdetett igét. „Az ünnep 
az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét 
kínálja” – kezdte gondolatait a lelkész, majd ar-
ról szólt, az ember vágyakozik az ünnep igazi, 
biblikus üzenetére. – Szívében ott van egy űr, 
melyet Isten otthagyott, amely sóvárog arra, 
hogy öröm, békesség, szeretet, hit és nyugalom 
töltse be szívét. Az adventi várakozásban, a ka-
rácsony ünnepében ezeket próbáljuk keresni. 
Fontos, hogy Jézus Krisztust beengedjük az ün-
nepünkbe, így meglátjuk Isten fényességét. Ezt 
úgy tehetjük meg, hogy kinyitjuk a Bibliát, és 
felolvassuk az adventi üzenetet – mondta Kiss 
János, majd hozzátette: az advent az Úr visz-
szajövetelének várása. – Ebben a várakozásban 
nemcsak mi várunk, hanem Isten is vár ránk. 

Várja, hogy megnyissuk szívünk ajtaját, hogy 
békességre jussunk vele, bűneink bocsánatát és 
a megváltás örömét akarja adni nekünk. Arra 
buzdít, engedjük be Krisztust, nyissuk meg 
az ajtót, és legyen valóság a szívünkben Jézus 
Krisztus élete is, hiszen várnunk kell őt, mert 
ő visszajön.
Az adventi koszorú harmadik gyertyáját a ta-
valy augusztusban Magyar Arany Érdemke-
reszttel kitüntetett Kocsis Csaba író, fotográ-
fus, énekmondó gyújtotta meg. Sz.M.

Fellángolt a negyedik gyertya is 

aranyvasárnap Berettyóújfalu ad-

venti koszorúján a Szent István téren, 

melyet a Fráter László-díjjal kitünte-

tett Dr. Vitályos Lenke gyújtott meg. 

Advent utolsó vasárnapján Szabóné Nagy And-

rea református lelkész hirdetett igét, amelyben 

az adventi koszorú három üzenetét emelte ki. 

Elmondta, Isten szeretetét hirdeti, aki olyat ad 

nekünk, amit senki más nem adhat. Az igehir-

detés fényét a református közösség kórusának 

szolgálata tette meghittebbé. A Makk Kálmán 

Mozi előtti adventi gyertyagyújtást követő-

en Muraközi István polgármester mondott 

köszöntőt a Kabos Endre Városi Sportcsar-

nokban. Felhívta a figyelmet arra, az adventi 

időszak ma már nem feltétlenül a várakozás-

ról, inkább a rohanásról szól, túl sok a fény, 

és egyre kevesebb az elmélyült gondolkodás. 

Arra buzdított mindenkit, hogy öltöztessék lel-

küket ünneplőbe, és így várják a karácsonyt. 

Az ünnepi hangulatot Szulák Andrea adventi 

koncertje fokozta, aki egy megható Cserháti 

Zsuzsa dallal indította műsorát, majd előad-

ta az idén Prima Primissima díjat kapott Dés 

László egyik szerzeményét is, a C’est la vie 

című slágert, ami A miniszter félrelép című 

film nagysikerű betétdala. Szulák Andrea, aki 

számára fontos az adventi várakozás időszaka, 

bearanyozta mindenki vasárnapját, ezzel meg-

alapozva a karácsonyi hangulatot.  SKGy

A második adventi gyertyagyújtás

Advent harmadik vasárnapja

Szulák Andrea koncertje zárta az aranyvasárnapot
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„Aki zenével indul az életbe, beara-
nyozza minden későbbi tevékenységét, 
az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon.” Kodály Zol-
tán idézete hangzott el az idei ifjúsági 
fúvószenekari évzáró koncert beve-
zető gondolataként.

Az idén ötvenkét esztendős Berettyóújfalui 

Ifjúsági Fúvószenekar hagyományosan de-

cember 23-án tartja karácsonyi koncertjét. Ta-

valy szóló énekkel is színesítették a karácsony-

ra hangoló repertoárt. Tíz mű, köztük a Csendes 

éj is felcsendült, amelyet a teltházas közönség 

a fúvósokkal együtt énekelt el. A műsorban 

szólót énekelt Petró Dalma opera énekművész. 

A fúvósok koncertjét Hegedűs Imre, Szilágyi 

Péter-díjas karnagy vezényelte. A karácsonyi 

évzárón 2015 óta adják át a karmester és a Fú-

vózenekarért Alapítvány kuratóriumának dön-

tése alapján odaítélt Szilágyi Péter-díjat. Az 

elismerést 2019-ben a nyolc éve a zenekarban 

játszó Szántó Bálint kapta. A Nadányi Zoltán 

Művelődési Ház színháztermében megtartott 

ünnepi koncertet a közönség állva, vastapssal 

köszönte meg. KHSz.

December 20-án tartotta hagyo-
mányos, karácsonyi évzáróját a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesü-
lete. 
A megjelenteket Pikó Gyuláné köszöntötte, 
aki úgy fogalmazott: a karácsony nem az ész, 
hanem a szív ünnepe. – Ha a karácsony hiány-
zik a szívből, akkor a fa alatt sem találsz rá az 
ünnepre – tette hozzá az egyesület elnöke.
Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megye és 
Debrecen Nyugdíjas Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke azt mondta, a karácsony a legszebb 
ünnep, amit nyitott szívvel kell ünnepelnünk. 
Emellett arra is felhívta a figyelmet, fontos, 

hogy ebben az időszakban se hagyjuk maguk-
ra azokat, akik egyedül töltik az ünnepeket.
A művelődési ház színháztermében megtartott 
ünnepséget kulturális műsorszámok színe-
sítették. Pető István verssel és énekkel, a je-
lenlévők közül többen szavalattal, a Rákóczi 
Tagóvoda Portulácska Néptánccsoportja – a 
József Attila, illetve a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola diákjaival közösen – a Konti-
nensek karácsonya című műsorral készült. Az 
ünnepi alkalmon köszöntötték az egyesületet 
alapító tagokat, a nyolcvanadik életévüket 
betöltött személyeket, a születés-, valamint 
névnaposokat. Az évzáró estet – a vacsorát és 

tombolát követően – zene, tánc és baráti be-

szélgetés zárta. Sz.M.

A hagyományoknak megfelelő-
en ezúttal is megrendezte a Biha-
ri Szociális Szolgáltató Központ 
(BSZSZK) karácsonyi ünnepségét, 
melyre a berettyóújfalui járásból 
érkező szépkorúakat és gyermeke-
ket várták.

A december 11-ei – időseknek szóló – al-
kalmon Szabóné Kovács Zsuzsanna úgy 
fogalmazott, ez az esemény róluk, de legfő-
képp a megjelent szépkorúakról szól. – Akik 
messze laknak, más településen élnek, mind 
azért jövünk össze, hogy a szeretet ünnepén 

megosszuk egymással a perceket – mondta 
a BSZSZK intézményvezetője, aki szerint a 
karácsony bennünk van, belőlünk táplálkozik. 
– A mi hitünkből, akaratunkból, mert fontos-
nak tartjuk ezt az ünnepet. Fontosnak tartjuk, 
hogy békében, szeretetben körbeülje a család 
az ünnepi asztalt. Fontosnak tartjuk a fényt 
adó gyertya lángját, azt a melegséget, amit 
egymás felé sugárzunk. Ezt a varázslatot érez-
tük mi is gyermekként, és ezt adjuk tovább mi 
is gyerekeinknek, unokáinknak. A szeretet, a 
jó szó, a tisztesség a legtöbb, amit adhatunk 
nekik – tette hozzá.
„Jó látni, hogy minden évben összegyűlünk, 
és a karácsony közeledtét együtt tudjuk ünne-
pelni” – kezdte gondolatait Muraközi István. 
Városunk polgármestere úgy véli, mindenkit 
megérint a karácsony. – Sok ünnepünk van 
egy évben, de talán nincs még egy olyan, ami 
annyira szólna az emberek szívéhez és lelké-
hez, mint a karácsony.

A BSZSZK ajándékcsomaggal kedveskedett 
a szépkorúaknak, emellett a résztvevő idősek 
kulturális műsorral tették teljessé az alkalmat.
December 12-én gyerekek lepték el a műve-
lődési ház színháztermét. A berettyóújfalui 
járásból érkező fiatalokat a Matiné zenekar 
szórakoztatta, de a gyerkőcöknek közös ének-
lésre is alkalmuk nyílt a kéttagú formációval. 
Az ünnepség végén a gyermekek a Bihari 
Szociális Szolgáltató Központtól kapott cso-
maggal, valamint az Egberstone Kft. által fel-
ajánlott ajándékkal térhettek haza. A szalon-
cukor mellett a lányoknak babával, a fiúknak 
kisautóval kedveskedtek. Sz.M.

Karácsonyi évzáró koncertet adott a 
fúvószenekar 

Évet zárt a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ karácsonyi ünnepsége

ÜNNEP 7

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1900
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1898
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1887


2020. január8

Egy táncba öntött bihari népmesét, 
Kárpát-medencei, Berettyóújfalu és 
környéki, valamint frissen feldolgo-

zott furtai táncokat mutattak be a 
tíz éves jubileumát ünneplő Bajnóca 
Néptánc Egyesület évzáró gálaestjén.
Az ünnepi alkalomnak a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnok adott otthont, ahova több mint 
négyszáz vendég érkezett. A december 14-ei 
programon közel száz táncos részvételével ad-
ták elő „A három aranygyűrű” című történetet, 
melyet Vámosi István koreográfus, az egyesü-
let állandó oktatója álmodott meg, és állított 
a közönség elé. Az esten fellépett a Bajnóca 
összes – Kökörcsin, Boróka, Cserbóka, Ifjúsá-
gi, Bihar – csoportja, a Vass Lajos Nagydíjas 

Bajnóca Népdalkör, emellett a csoportvezetők 
meglepetés produkciókkal is készültek. Köz-
reműködött Tornyi Ildikó színművész, a zenei 
kíséretet a Bürkös zenekar biztosította.
A gálán hárman vehettek át jubileumi gyűrűt. 
Turzó Renáta, Turzó Boglárka és Csarkó Eri-
ka, akik egy évtizede folyamatosan, elszántan 
tesznek a Bajnócáért és a gyermekekért, ezen 
az alkalmon ünnepelték az egyesületnél töltött 
tíz éves jubileumukat. Kiss Albertné Tőzsér 
Mónika személyében egy születésnapost is kö-
szöntöttek, aki ötvenedik életévét töltötte be. 
Az ünnepi esemény a kerek évfordulóra készí-
tett torta elfogyasztásával zárult. Sz.M.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vessze, hanem örök élete le-
gyen” 

(János evangéliuma 3. rész 16. vers) 

János apostol evangéliumából szólt szent-
este délutánján a karácsonyi istentiszteleten 
a prédikáció. A kérdés mindnyájunkhoz 
szólt: mi szeretjük-e Istent ugyanígy? Ez a 
délután olyan megindítóan szép volt, hogy 
bízvást mondhattunk szívünkben igent. Re-
mélve, hogy ez az igen a templomból kilép-
ve is érvényes marad.

Istenünk dicsérete a vasárnapi iskolások 

énekével, versek mondásával és fuvolaszó-

val folytatódott. A Diószegi Kis István Re-

formátus Általános Iskola képviseletében is 

volt versmondó, fuvola szóló és trió, klari-

nét duó, valamint zongora szóló. A Szivár-

vány Református Óvoda hálaadását az óvó-

nők kórusa szólaltatta meg többszólamú 

karácsonyi műveket énekelve. Végül az Úr 

Jézus Krisztus dicséretére és a gyülekezet-

nek ajándékul az énekművésznek készülő 

Papp Balázs szólaltatta meg Istentől kapott 

gyönyörű hangján a dicséretet: „Ó jöjjetek 

imádjuk az Úr Krisztust”. Valamennyien 

éreztük, hogy igen, megyünk. 

A templom kijáratánál minden gyermek 

ajándékot kapott a gyülekezettől.

Dicsőség mennyben az Istennek. Békesség 

földön az embernek!

Áldáskívánással: a Berettyóújfalui Refor-

mátus Egyházközség. 

A szeretetszolgálat az ajándékokkal meg-
töltött Nyilas Misi Pakkokat karácsony 
előtt a Debreceni Református Nagytemp-
lomban osztotta szét a nevelőszülői háló-
zaton keresztül támogatott családoknak. 
Az élelmiszerrel megtöltött szeretetdobo-
zokat pedig magyarországi és kárpátaljai 
rászoruló családok kapták. A Diószegi Kis 
István Református Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola az összegyűlt adományokat az 
erdélyi, dési testvériskolának juttatta el.  
Minden adományt ezúton is hálás szívvel 
köszönünk az adományozóknak.
Áldáskívánással: a Berettyóújfalui Refor-
mátus Egyházközség.

10 éves a Bajnóca Néptánc Egyesület

Karácsonyi istentisztelet

Sokan gyűjtöttek karácsony előtt
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A gálaesten születésnapost is köszöntöttek

Harmadik alkalommal szolgált helyszínül 
a református templom a Rákóczi Tagóvoda 
Portulácska csoportjának előadásához. A 
december 15-ei produkció a „Kontinensek 
karácsonya” címet viselte, melyben a gyer-
mekek – Halicsné Jenei Zsuzsanna óvoda-
pedagógus vezetésével – arra igyekeztek fel-
hívni a figyelmet, hogy a karácsony a béke, a 
szeretet ünnepe. A műsorhoz csatlakoztak a 
József Attila és a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola diákjai, a Kacor Citeraegyüttes, 
Kmecz Anna, valamint a városi zeneiskola 
néhány fúvósa Tóth Gyula vezetésével.

Berettyóújfalu minden általános iskolája, a Szivárvány Református Óvoda, 
a Gróf Tisza István Kórház dolgozói, a gyülekezet tagjai és a város lakói is 
részt vettek a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett Nyilas 
Misi Pakk és Szeretetdoboz gyűjtési programban.

Fotó: Kari S.

A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszö-
netét fejezi ki mindazon személyeknek, akik a 2017. évi 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítványt. Az NAV-
tól visszajuttatott 90.332 Ft-ot az alapítvány céljainak 
megfelelően, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola te-
hetséges és hátrányos helyzetű tanulóink támogatására 
használta fel. Az alapítvány adószáma: 19127079-1-09

Kovács Zoltán a Kuratórium elnöke

KÖZLEMÉNY

Színházi estnek adott otthont a művelődési ház 
december 4-én. A Körúti Színház művészei Ray 
és Michael Cooney „Minden lében három ka-
nál” című komédiáját adták elő. A Galambos 
Zoltán által rendezett darab főbb szerepeiben 
Beleznay Endrét, Placskó Emesét, Oroszi Ta-
mást és Lipták Pétert láthatta a közönség.

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1891
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Fölmehetünk a padlásra?
Az iskola nyitott ablaka alatt meg kell 
állnunk. Odabent valaki lenyűgözően ré-
ges-régi népdalokat énekel.
– „Diófából van a, diófából van az édes-
anyám kapuja…”
– „Csárda, csárda, tetejetlen csárda! 
Patkó Bandi annak a gazdája….” 
Megyünk a hang után és az egyik osztály-
terembe jutunk. Valami rendkívüli énekóra 
lehet! – villan át az agyamon, ahogy meg-
látom a gyerekeket. Nem a padokban ülnek, 
mint szokás, hanem körülállják a tanárt, 
és felváltva énekelnek. Kozák Piroska, 
Balogh Julika, Erdélyi Vilma, Mezei Kati…
– Népdalokat gyűjtöttünk, azokat kottáz-
zuk és szeretnénk, ha közben mindannyian 
tanulnánk! – mondja Erdélyi Gábor, a ta-
nár, aztán újból felszólítja a gyereke-
ket, hogy énekeljenek. 
Eddig ötszáz népdalt jegyeztek fel a 
berettyóújfalusi 3. számú iskola úttö-
rői. Először csak saját községükben folyt 
a gyűjtőmunka, aztán a szomszéd falvakba 
is ellátogattak. Kerékpárjukon tíz kilo-
méteres körzetben bejárták az egész kör-
nyéket. Megkeresték a legeldugottabb kis 
tanyát is. Sok helyen nehezen értették 
meg őket az idős emberek:
– Van már rádió, meg televízió, hallhat-
játok a sok szép muzsikát! – mondogatták. 
– Minek a régi?
– Könyörögtünk nekik, hogy azért csak 
énekeljék el, mert nagyon szeretnénk a 
többieknek is megtanítani. Akkor aztán 
leemelték az öreg asztal tetejét, vagy 
a sublót fiókjából vették ki a megsárgult 

füzeteket, amelyekben valóságos népdal-
kincseket fedeztünk fel. Elmondták, hogy 
az ő idejükben is úgy szerették a dalokat 
a fiatalok, mint ahogy most mi szeretjük. 
Ők is elkérték egymástól és leírták egy-
egy kis füzetbe a legdivatosabb új szöve-
geket! – magyarázza Mezei Kati.
Az eredeti sárréti és hajdúsági dalokból 
nemrégen népdalversenyt rendeztek. Meg-
hívták rá azokat az öregeket is, akiktől 
megtanulták.
– Gyűjtöttünk régi tárgyakat is – mondja 
Nagy Misi. – Felkéredzkedtünk a régi há-
zak padlásaira. Csináltunk egy kis „ren-
det”, fölforgattuk az évtizedes zugoka. 
A limlomok alatt régi szerszámokat, ház-
tartási és földműve-
lő eszközöket, meg cse-
répedényeket találtunk. 
Rokkákat, acatolókat is 
hoztunk a suliba. Jó pár 
tárgyat összehordtunk.
– Pontosabban úgy három-
száz-négyszáz korsónk, 
mécsesünk, dohányszelen-
cénk van. Tulajdonképpen 
tíz évvel ezelőtt kellett 
volna kezdenünk a gyűj-
tést. Népviseleti holmit 
már alig találtuk. Mind-
össze egyetlen bőgatyát 
és egy borjúszájú inget! 
– szól Erdélyi tanár úr, 
miközben sorra mutatja a 
régiségekkel megrakott 
szekrényeket. 
Amire a legbüszkéb-
bek: egy 1711-ből származó urbárium. 
Berettyóújfalusi jobbágyok névsora! Bi-
zonyíték a múltból! Meg egy kétszázhúsz 
éves térkép a faluról és vagy százhúsz 
könyv az 1700-as évekből. Legendák, mon-
dák népi játékok és igaz történetek a 

Hajdúság, a Sárrét és a falu életéből. 
Rákóczi Ferenc titkárának, Rádai Pálnak 
a feljegyzései a berettyóújfalusi ember-
rablásról, öregek visszaemlékezései arra 
a napra, amikor Thököly Imre, majd Kos-
suth a faluban járt… 
Ne gondoljátok, hogy a sokféle gyűjte-
ményt, régiséget hét lakat alatt őrzi 
a tantestület. Egyrészt helytörténeti 
akadályversenyt rendeztek belőle, így 
mindenki kénytelen volt megismerkedni a 
múlttal, csak úgy szórakozásból. Másrészt 
a tárgyak, de főleg a korsók és más cse-
répedények mind egy szálig szerepet kap-
tak. Rajzórákon modellt „állnak”, róluk 
készülnek a rajzok, festmények.

Olyan ez az iskola, mint 
valami vidám múzeum. Az 
igazgatói iroda, a taná-
ri szoba, a tantermek és 
a folyosó falán minden-
ütt rajzok, kézimunkák, 
festmények. Gyerekek 
munkái. Mindegyikben van 
valami a Berettyó vidé-
kének művészetéből, népi 
hagyományaiból, hímzés-
mintáiból. Az üvegezett 
szekrényekben pedig ott 
sorakoznak gyűjteményünk 
legszebb, legértékesebb 
darabjai. Olyan hangula-
ta van ennek az iskolá-
nak, amilyet máshol nem 
találni. Minden tanulója 
tagja a néprajzi szak-
körnek. Felkutatják a 

múltat, őrzik, terjesztik a néphagyomá-
nyokat. Mert szeretik és tisztelik hazá-
jukat, azt a helyet, ahol élnek.

(Szigeti Piroska írása. Megjelent: PAJTÁS ké-
pes gyermekújság. 1969. december 22. 10–11. 
oldal. Fotó: Lengyel Miklós)

Négy évig tartó egészségmegőrzést 
és egészségfejlesztését szolgáló pro-
jektet tűzött ki célul még 2018-ban 
a berettyóújfalui Egészségfejlesztési 
Iroda. 
Az idén átadott, 54 négyzetméteres irodahelyi-
ség és előadótér a kórház területén belül egy 
használaton kívüli épületben kapott helyet. 
Az EFI munkatársai aktívan, Berettyóújfalu 
és környéke rendezvényein, vérnyomás-, vér-
cukorméréssel és szűrővizsgálatokkal térké-
pezik fel a lakosság egészségi állapotát.  Szá-
mos foglalkozás, így többek között dietetikai 
tanácsadás, előadások a helyes fogyókúráért, 
aktív életmódra vonatkozó tanácsadás, gyógy-
növénytúrák, betegklubok, dohányzásról való 
leszokást támogató programok valósultak meg 
a projekt eddigi ideje alatt.  A dohányzásról 
való leszokást segítő klub célja volt, hogy az 
alap-, illetve szakellátásban dolgozó valameny-
nyi szakember feladatának fogadja el a leszo-
kás támogatását és ennek hatására csökkenjen 
a dohányzók száma. Fontos szempont a lakos-
ság tájékoztatása az egészségügyi dolgozókon 
keresztül a dohányzás káros hatásairól és a 

dohányfüstmentes életmódról. Az e témában 
megtartott foglalkozások célja elsősorban a 
nemet mondás elsajátítása volt. Az előadások 
során a dohányzással kapcsolatos egészség-
ügyi problémák bemutatása és vizsgálata is 
lényeges volt. A program részeként megis-
mertették a klubtagokkal a dohányzás alap-
fogalmait, a leszokásról való nehézségeket, a 
társas hatásokat. A túlzott alkoholfogyasztással 
küzdőknek csoportterápián, háziorvosok és 
asszisztensek segítettek a leszokásban. Kifeje-
zetten fiatalok számára készült az az interaktív 
drogprevenciós kiállítás, előadás, melynek cél-
ja a drogfogyasztás megelőzése volt. A kiállí-
tást tárlatvezetéssel együtt tekintették meg, így 
sor kerülhetett akár személyes interakciókra is, 
melyet csoportosan beszéltek át. A fiatalok ese-
tében az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás 
szorosan együtt jár a bulizással, szórakozással. 
Néhány diák a dizájner drogok esetében merte 
felvállalni a személyes érintettségét.
Az iroda a környezeti allergének elleni fellé-
pésben is aktívan részt vesz a helyi kormány-
hivatallal együttműködésben. Fontos célja volt 
a programnak a parlagfű kialakulásának meg-
előzését segítő kommunikáció és az együttmű-

ködés a hatósággal. A program folyamán az 
ÁNTSZ munkatársa hívta fel a helyi lakosság 
figyelmét a parlagfű-mentesítésre, mely egy-
ben törvényi kötelezettség is. A növény komoly 
problémát jelent, hiszen júliustól októberig 
okoz allergiás tüneteket az ebben szenvedők-
nek. A projekt egészen 2020. március 31-ig tart 
és céljuk további szakmai programok megva-
lósítása, melynek hangsúlyos elemei az infor-
mációnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás. 
A projekt közvetlen célcsoportjai a Berettyóúj-
falui járásban élő, egészségi állapota kapcsán 
érintett lakosság, különös tekintettel a rizikó-
csoportba tartozók (a szív- és érrendszeri, a 
daganatos, valamint a táplálkozással és a káros 
szenvedélyekkel összefüggő megbetegedésben 
szenvedők), és a bevont háziorvosi körzetek el-
látottjai. KHSz.

Céljuk az egészségmegőrzés és 
egészségfejlesztés
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Egy foglalkozás az EFI Irodában

AZT ÍRTA AZ ÚJSÁG… 
a 100 éve született 
ERDÉLYI GÁBOR emlékére
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„Népzene szárnyán a Balkántól 
Magyarországig” – ezt a címet vi-
selte a Filharmónia Magyarország 
2019/2020-as évadának első alkalma.

Az ifjúsági bérletsorozat december 13-ai állo-

másán a Zűrös Banda adott koncertet a Berety-

tyóújfalui Tankerületi Központ diákjainak. A 

formáció balkáni és magyar muzsikát játszik 

egy kis elektronikával, illetve modern, zenei 

elemekkel megspékelve. Berettyóújfalui fel-

lépésüket a gyerekek bevonásával igyekeztek 

még izgalmasabbá tenni. – A hazai, illetve 

nemzetközi világzenei éra ismert és elismert 

művészeiből alapítottuk meg a zenekart. Mind-

annyian rajongunk a balkáni és magyar zené-

kért, amit szeretnénk egy kicsit maibb, emészt-

hetőbb formában a közönség elé tárni. Az ének 

mellett autentikus, népi hangszerek és modern, 

zenei eszközök is megszólalnak a bandában – 

mondta Kertész Ákos zeneművész.

A banda tagjai – a koncert ideje alatt – próbál-

tak valódi élményt ajándékozni a fiataloknak. 

A közel egy órás zenei utazáson keresztül nem-

csak a stílusokat, hanem az ezekben a műfajok-

ban megszólaló hangszereket is megismerhet-

ték a gyerekek. Sz.M.

Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sport-
uszoda

Kis csapatunk néhány tagja Hódmezővá-
sárhelyen versenyzett november 9-10-én. 
A legjobban Tomola Györgyinek sikerült a 
verseny, aki 400 vegyesből és 100 hátból is 
korosztálya legjobbjának bizonyult, míg 50 
pillangóból 5. lett. Igazán szép bemutatko-
zás a szeniorok között! Veres Gyöngyi, Mol-
nár István és Bányai Tímea, akiknek ez volt 
az első versenye, szép helyezéseket értek el. 
Csörsz Gergely két bronzérmet szerzett az 
első napon. Külön öröm, hogy az egyre bővü-
lő egyesületünk egy mix vegyesváltóval is fel 
tudott sorakozni a rajtkő mögé. Így az össze-
sített csapatversenyben 59 egyesület közül a 
29. helyen végeztünk.

Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Ludovika Aréna Uszoda
December 8-án Budapesten versenyeztünk. 
A Cápák megint kitettek magukért. Tomola 
Györgyi 2 arany-, Bányai Tímea 1 bronz-, 
Csörsz Gergely 1 arany- és 1 ezüstéremmel 
a nyakában térhetett haza a fővárosban meg-
rendezett évzáró nemzetközi szenior úszóver-
senyről. Vigh András és két új versenyzőnk, 
Mihucz Márton és Lovász Dávid is remekül 
teljesítettek, több versenyszámban is kevéssel 
lemaradva a dobogóról a rendkívül erős me-
zőnyben! 
2020-ban Budapest ad otthont a két éven-
te megrendezésre kerülő Szenior Európa 
Bajnokságnak. A tagoknak leginkább ez a 

verseny lebeg a szemük előtt, hiszen nagy 
dolog lenne „hazai” pályán részt venni egy 
ilyen rangos eseményen. Odakerülni viszont 
nem egyszerű, szintidők megúszásával lehet 
a résztvevőknek kvalifikálni magukat. Erre a 
csapat több tagjának is igen jó esélye van.

Valódi élményt adni a gyerekeknek

Berettyó Cápák úszósikerei
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2019. december 29-én, méltósággal és tü-
relemmel viselt betegsége következtében 
elhunyt Kapornai Judit, a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ igazgatója. Vissza-
vonhatatlanul állt előttünk a váratlan közlés 
a Központ hivatalos oldalán, majd néhány 
médiafelületen. A város közélete, közössége 
szempontjából egy olyan személyt veszítet-
tünk el, akinek teljes élete, sőt családja élete is 
ezer szállal fonódik közös dolgainkba, ügye-
inkbe. 1966-ban született Berettyóújfaluban, 
és lényegében óvodás korától utolsó mun-
kanapjáig a helyi intézményrendszerrel való 
kapcsolat határozta meg mindennapjait. Az 
akkori 2. számú Általános Iskolába járt, majd 
az Arany János Gimnáziumban érettségizett, 
debreceni egyetemi évei után pedig ugyanide 
tért vissza tanítani. 1988-tól – matematika-ké-
mia szakosként – 13 évet töltött az intézmény-
ben, az utolsó kettőt igazgatóhelyettesként. 
Innen került 2001-ben a közigazgatásba. Egy 
év megszakítással, a tankerületek megalaku-
lásáig volt a Polgármesteri Hivatal intézményi 
irodavezetője, a köztes évben pedig megyei 
tanügy-igazgatási hatósági referens. Iroda-
vezetőként lényegében valamennyi humán 

terület felügyelete és koordinálása hozzá tar-
tozott, valódi társadalmi szolgálatot jelentett 
a számos szereplővel történő kapcsolattartás, 
a legkülönbözőbb alapszolgáltatások szerve-
zése, kereteik folyamatos alakítása. Mindez a 
nevelés és oktatás mellett kiterjedt a szociális, 
egészségügyi, kulturális területekre, a város és 
a tágabb térség értékeinek feltárására, népsze-
rűsítésére, az országos és a nemzetközi kap-
csolatok erősítésére is. Több, ma már hagyo-
mányosnak számító rendezvény arculatának, 
tartalmának kialakítója, hiánypótló közösségi 
kezdeményezések elindítója is volt. Lokálpat-
rióta kötődése akkor sem szakadt meg, ami-
kor 2012-ben az állami szférába szólította a 
hivatása. A köznevelési rendszer átszervezése 
után a Berettyóújfalui Tankerület, majd Tan-
kerületi Központ igazgatója lett. A rábízott 
feladatokat mindig következetesen, hatalmas 
energiákat mozgósítva végezte el, és ez vár-
ta munkatársaitól is. A hatékonyság érdeké-
ben folyamatosan képezte magát, ismereteit 
és tapasztalatait pedig átadta mindazoknak, 
akik azt saját munkájukban hasznosíthatták. 
Évekig volt a Debreceni Egyetem Nevelés-
tudományi Intézetének óraadó tanára, közok-

tatási szakértő-
ként pedig több 
in t éz  ménynek 
nyújtott segítsé-
get a megfelelő 
előreha ladáshoz. 
Az elmúlt két 
év tized legne-
hezebb idő sza ka-
i ban is mindig a 
stabil, szakmailag kikezdhetetlen működésre 
törekedett, de közben nem tévesztette szem 
elől a feladatok mögött álló embert. Tanulót 
és tanárt, munkatársat és barátot. Sokat tett az 
intézmények, civil közösségek erősödéséért, 
az esélyegyenlőség mind szélesebb körben 
történő érvényre jutásáért. Mindez pedig sok-
szor – a külső szemlélő számára nem is észlel-
hető – személyes lemondások árán valósulha-
tott meg. Számos elért eredménye, elvégzett 
munkája örök példaként, kitörölhetetlenül itt 
marad Berettyóújfalu életében. Emlékét tisz-
telettel és szeretettel őrizzük!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Búcsú Kapornai Judittól

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=1897


2020. január 11PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK 11

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Szutor Mónika

Munkatársak: Kocsis Attila, Kun Ábrahám,
Szentannay Mátyás

A szerkesztőség címe: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 06-54-500-023

Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén

A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637
A Bihari Hírlapban megjelenő hirdetések tartalmáért és az 

azokban megjelenő információkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Január 16. 16 óra „Fűben-fában orvosság” – 

Vendégünk a Bükki Füvesember, Gyuri bácsi 

Január  17. 19 óra Újévi Operettgála Csengeri  

László Jászai Mari-díjas művésszel. Belépőjegy: 

3000 Ft

Január 31 - február 2.  Galambkiállítás

Február 6.  14 óra Szép Magyar Beszéd (Ka-

zinczy-) verseny

Február 7.  20 óra B52 koncert

Február 15.  18.30 Kárpátia koncert

Berettyóújfalui programok
Elhunytak
2019. december

8. Gyökeres Imre (1944.)

16. Topa Albertné (Bagoly Piroska) (1944.)

17. Vinkler Ferencné (Mester Juliánna) (1930.)

17. Nagy Józsefné (Micskei Margit) (1935.)

20. Balogh András (1947.)

23. Tóth Jánosné (Marosán Mária) (1931.)

20. Vásári Imre (1948.) 

Anyakönyvi hírek
KLUBFOGLALKOZÁSOK

Január 9.   16.30  Méhész Egyesület egyesületi nap

Január 23. 17.00  Méhész Egyesület egyesületi 
nap

Január 29. 13.00  Nők a XXI. században Egyesület 
egyesületi nap

Minden kedden  14 órától a Berettyóparti Nyug-
díjasok Egyesület Népdalkörének próbája

Minden szerdán  15.30 órától a Seniorok 

Tánccsoport próbája  16.00 a papírfonó kör kéz-
műves foglalkozása

Minden pénteken  15 órától Sakk szakkör

Minden szombaton  10 órától Fotóklub foglalkozás

Kedd – csütörtök  15 órától egészségmegőrző 
torna

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A Makk Kálmán Mozi műsora (január)
nap film címe dimenzió kezdés
13,14,15 A legfehérebb nap 2D 16.00
 Macskák 2D 18.00
16,17,18,,19 Amanda 2D 16.00
 Jumanji – A következő szint  3D 18.00
20,21,22 Különleges életek 2D 16.00
 Árok 2D 18.00
23,24,25,26 Családi karácsony 2D 16.00
 Kémesítve 3D 18.00
27,28,29 Déva 2D 16.00
 Tőrbe ejtve 2D 18.00
30,31, febr.1,2 Szép csendben 2D 16.00
 Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 2D 18.00
február 3,4,5 Tejháború 2D 16.00
 Dolittle 3D 18.00

               Január 20. (hétfő)
                 17.00
A Bihari Múzeum XXIV. Évkönyvének 
bemutatója
A kötetet ismerteti: Nagy István történész 
muzeológus (Bocskai István Múzeum, Haj-
dúszoboszló)
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház – 
Erdélyi Gábor-terem

Január 21. (kedd)
15.00
Bánházi Gyöngyi festőművész kiállításá-
nak megnyitója
Megnyitja: Gavrucza Tibor, ny. református 
esperes-lelkipásztor
Közreműködik: Petru Dalma előadóművész
Helyszín: Mozi Galéria

17.00 
„Az agyag és én” – Magyar Zita fazekas 
népi iparművész, a népművészet ifjú mes-
tere kiállításának megnyitója
Megnyitja: Kolozsvári István, a Bihari Nép-
művészeti Egyesület elnöke

Közreműködik: Turzó Boglárka népdaléne-
kes
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház – 
Bihar Vármegye Képgaléria 

18.00

A magyar kultúra ünnepének berettyóújfa-
lui gálaestje

Az Erdélyi Gábor-emlékév és a Trianon-
emlékév hivatalos megnyitása

Az Erdélyi Gábor-díj átadása

A gálaesten közreműködnek:
- Kokas Erzsébet népdalénekes, Kokas 

Károly népzenész tangóharmonikán 
(Kárpátalja)

- a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószene-
kar, vezényel Hegedűs Imre karmester

- a Debreceni Egyetem Monteverdi Kó-
rusa, vezényel Pazár István karnagy

- valamint Erdélyi Gábor egykori tanít-
ványai

Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház – 
Színházterem

• REGENERÁLÓDÁS
• FELFRISSÜLÉS
• JÓ KÖZÉRZET
JÓGAGYAKORLÁS
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ÚTMUTATÁSÁVAL
2020. január 7-től minden kedden 

18:30- 20:00 óra között 
a József Attila Általános Iskolában

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.

Információ: Tel.: 06-70/322-9550
E-mail: kripapuri@gmail.com
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