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Újra látogatható a felújított Bihari Múzeum
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18Nyári Művészeti Fesztivál
Június 19-e és 27-e között 
ismét a Nyári Művészeti 
Fesztiválnak adott otthont 
a Makk Kálmán Mozi ud-
vara. A nyitónapon a Ve-
res 1 Színház az Acélmag-
nóliák című darabot hozta 
el városunkba.

A tervezés kezdetétől számítva közel öt év munkájának gyümölcse volt augusztus 
20-án az a pillanat, amikor átadásra került, és a nagyközönség számára teljes mér-
tékben látogathatóvá vált a berettyóújfalui közgyűjtemények háza: a Sinka István 
Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum.
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Közalapítványi beszámolók, az önkor-
mányzat munkatervének elfogadása, a 
Herpály-Team Kft. távhőszolgáltatási 
tevékenysége. Többek között ezek voltak 
napirenden a képviselő-testület június 
24-i ülésén, mely a koronavírus járvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzetet követő 
első ülés volt.
Az elmúlt időszak döntéseit, határozatait tartal-
mazó polgármesteri jelentés részeként szó volt az 
ülésen az egységes sürgősségi ügyeleti rendszer 
kialakításáról. Mint elhangzott, a jövő évtől or-

szágosan bevezetendő rendszer mintaprogramja 
Hajdú-Bihar megyében indul július 1-jétől. Dr. 
Körtvélyesi Viktor jegyző az ülésen elmondta, 
a megye összes településén a mentőszolgálat ve-
szi át az alapellátáshoz tartozó orvosi ügyeleti 
rendszer működtetését. Az is elhangzott, hogy 
minden változatlan formában fog működni. Dr. 
Zákány Zsolt ezzel kapcsolatban megjegyezte, 
ha ez az új rendszer megvalósul az jó lesz a vá-
rosnak, az önkormányzatnak és a betegeknek is. 
Hozzátette, térségünkben és az országban is fon-
tos az alapellátás tehermentesítése.
Elfogadásra kerültek a városi közalapítványok 
elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolói. 
Kettő esetében, egy tartózkodással, mely - mint 
elhangzott - annak jelzése, hogy a kuratóriumi 
elnökök nem vettek részt az ülésen.
Az önkormányzat második félévi munkatervéről 
szóló határozati javaslathoz a bizottsági üléseken 
két módosító javaslat is érkezett. Az egyik sze-
rint a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Köz-
pont beruházásáról és az intézmény működésé-
ről, míg a másik szerint az állami fenntartású 
intézmények és vállalatok működéséről kérjen 
tájékoztatást az önkormányzat. A képviselők vé-

gül a módosító javaslatokat nem támogatták, az 
előterjesztést így fogadták el.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása – az ülésen elfogadott határozat szerint 
– a jövőben Darvas község számára biztosítja a 
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 
és a szociális étkeztetés ellátását jövő év január 
1-től.
A Herpály-Team Kft. távhőszolgáltatási beszá-
molóját ugyancsak elfogadták a képviselők.
Az ülés végén képviselői kérdésekre került sor. 
Kiss Tamás arról érdeklődött, hogy a József 
Attila Általános Iskola egy korábbi kérésének 
megfelelően használatba tudja-e venni a vízügyi 
társulat kihasználatlan telkét a szeptemberi tanév 
kezdetére. A jegyző válaszában úgy fogalmazott, 
erre reális esély van. Ugyancsak írásbeli képvise-
lői kérdésre adott válaszban hangzott el, hogy eb-
ben az évben három millió forintot fordít a város 
a köztéri kamerarendszer bővítésére. Dr. Zákány 
Zsolt képviselő a temetők gondozására vonatko-
zó kérdése kapcsán hosszasan tárgyaltak a képvi-
selők a témáról, a temetők állapotáról, megoldási 
javaslatokat is felvetve.  K.Zs.

Négy napirend várt megtárgyalásra a 
július 15-én megtartott rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésen. Köztük döntés szüle-
tett külterületi utak fejlesztésére vonatko-
zó pályázat benyújtásáról is.
Közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek 
az első napirend előterjesztése szerint. Az 500 
millió forintos, 100%-os támogatási mértékű 
projekt célja többek között a társadalmi felzár-
kózás érdekében a területi különbségek csökken-
tése, valamint a minőségi humán közszolgálta-
tásokhoz való hozzáférés javítása. Az EFOP-os 
pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
konzorciumban valósítja meg Pocsaj, Szentpé-
terszeg, Váncsod és Gáborján önkormányzata-
ival, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, 
valamint a Közjó Fejlődéséért Egyesülettel. A 
projekt keretében kompetenciamérések, képzé-
sek, mentorálás és rendezvényszervezés valósul 
meg. Mivel ez egy több mint 100 millió forint 
becsült értékű közbeszerzési eljárás, így – a tör-
vény alapján – csak nyílt eljárásra van lehetőség 
ebben az esetben. Az előterjesztést végül egy 
tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Külterületi helyi közutak fejlesztésével kapcso-
latos pályázati kiírásról is döntöttek az ülésen. 
Ez a projekt 300 millió forintos támogatást tesz 
lehetővé, melyből a Morotva és a Monostor ut-
cák külterületi szakaszai újulnak meg. A pályá-
zat keretében a Morotva utca külterületi szaka-
szán – amely mellett több tanya is található – a 

beton burkolatot az út nagy részén elbontják, új 
pályaszerkezetet építenek ki, megerősítik a pad-
kát, valamint a csapadékvíz elvezető rendszert 
is helyreállítják. Megújulnak a Monostor utcá-
ból nyíló Herpályi templomromhoz és Fehér-
templom-romhoz vezető utak is. A 42-es főútról 
lefordulva a Monostor utcát aszfaltburkolattal 
látják el a Csonkatoronyig, míg a Fehértemp-
lom irányába vezetően egy aszfalt burkolatú 
sárrázót készítenek el. A többi szakasz pedig 
egy nagyobb teherbírással rendelkező szórt ala-
pot kap. A projekt tervezett összköltségvetése 
309.751.560 forint, melyből az önkormányzat-
nak 5% (15.487.578 forint) önerőt kell vállalnia. 
A határozati javaslatot egyhangúlag szavazta 
meg a képviselő-testület.
Még egy közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztés várt megtárgyalásra az ülé-
sen. A TOP-os pályázat projektgazdája Derecske 
Város Önkormányzata, megvalósítása a berety-
tyóújfalui járás területére terjed ki, a közbeszer-
zés tárgya pedig munkaerőpiaci szolgáltatások 
nyújtása, valamint a befektetésösztönzés. A köz-
beszerzés két részre oszlik, az egyik esetében 
nettó 7.086.614 forint a rendelkezésre álló fede-
zet, míg a másik esetben ez az összeg 10.344.614 
forint. Az eljárás lefolytatására itt is nyílt formá-
ban kerül sor.
Szántai László képviselő arra szeretett volna vá-
laszt kapni, mi minden történt eddig a projekten 
belül tekintettel arra, hogy a pályázat befejezé-

si határideje 2021. szeptember 30-a. Muraközi 
István polgármester a kérdésre reflektálva el-
mondta, mivel ez az első közbeszerzési eljárás 
megindítása ebben a projektben, valószínűleg 
határidő módosításra lesz szükség, hogy ez a 
pályázat végig tudjon „futni”. Az előterjesztést 
végül nyolc igen és egy tartózkodás mellett fo-
gadták el a képviselők.
A rendkívüli ülés utolsó napirendi pontja a házi 
gyermekorvosi praxis 2021. szeptember 1-jétől 
történő további működtetéséről szólt. Az elő-
terjesztés szerint Dr. Kin Ágnes gyermekorvos 
szeptember 1-jével nyugdíjba szeretne vonulni, 
ezért az önkormányzattal kötött szerződését 
augusztus utolsó napjával fel kívánja mondani. 
Dr. Kecskeméti Zita szóbeli kiegészítéséből ki-
derült, az ellátást – helyettesítés keretében – Dr. 
Hodosi Julianna és Dr. Abdul Gafor Faris látná 
el. – A rendelési idők vonatkozásában sikerült 
megállapodni a gyermekorvosokkal. A helyette-
sítést másfél évre javasoljuk elfogadásra, de az 
első fél évben máshogy nem is lehetne ezt meg-
oldani, mivel Dr. Kin Ágnes praxisengedélye 
még megmarad, így az értékesítés joga is az övé 
– tette hozzá az intézményi ügyintéző. Dr. Kecs-
keméti Zita emellett arról is beszélt, előzetes 
tárgyalásokat folytattak egy gyermekorvossal, 
aki városunkban szeretne letelepedni a család-
jával, és jövő szeptembertől el tudná látni ezt a 
feladatot. Az előterjesztés összesen hét határo-
zati javaslatot tartalmazott, melyeket a képvise-
lő-testület minden jelen lévő tagja egyöntetűen 
megszavazott.  SzSzM

Több hónap után üléseztek a képviselők

Négy napirend a rendkívüli ülésen
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Dr. Hodosi Julianna rendelési ideje 2021. szept-
ember 01-től az alábbi módon változik:
Rendelés: hétfő: 13.00-17.00-ig, kedd: 8.00-12.00-
ig, szerda: 8.00-12.00-ig, csütörtök: 13.00-17.00-ig, 
péntek:13.00-16.00-ig. Berettyószentmártonban: 
csü törtök: 9.00-11.00-ig
Csecsemő tanácsadás: hétfő: 11.00-12.30-ig, szer-
da: 12.00-14.30-ig. Berettyószentmártonban: csü-
törtök: 8.00-9.00-ig
Dr. Abdul Gafor Faris rendelési ideje 2021. szept-
ember 01-től az alábbi módon változik:

Rendelés: hétfő: 8.00-12.00-ig, kedd: 11.00-16.00-
ig, szerda: 11.00-16.00-ig, csütörtök: 8.00-12.30-ig, 
péntek: 8.00-12.00-ig. Berettyószentmártonban: 
hétfő: 13.30-16.00-ig
Csecsemő tanácsadás: kedd: 9.00-11.00-ig, csütör-
tök: 12.30-13.30-ig. Berettyószentmártonban: hétfő: 
12.30-13.30-ig
Rendelésre előre foglalható időpontra, illetve időpont-
foglalás nélkül is lehet jönni. Időpontot az Eródium 
rendszeren keresztül, vagy telefonon lehet foglalni. 
Csecsemőtanácsadásra továbbra is előre egyeztetett 
időpontban várjuk az egészséges gyerekeket.

Dr. Kin Ágnes főorvosnő nyugdíjba vonulása után a 
hozzá tartozó gondozottak ellátását Dr. Hodosi Ju-
lianna és Dr. Abdul Gafor Faris látja el. A Kin dok-
tornőhöz tartozó betegek az Eródium kártyájukkal 
mindkét orvoshoz tudnak időpontot foglalni. Arra 
szeretnénk kérni a betegeket, hogy egy orvoshoz 
járjanak következetesen a helyettesítés ideje alatt.
Tel.: 06 54/507-550
Berettyószentmártonban: 06 54 500-334
Dr. Hodosi Julianna mobil: 06 70/380-7379
Dr. Abdul Gafor Faris mobil: 06 70/560-1653

Tájékoztatás a gyermekorvosok rendelési idejének változásáról
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„A foglalkoztatási arány és az üzleti kör-
nyezet javításának integrált megközelíté-
se Margitta és Berettyóújfalu kistérségek 
szintjén” című projekt magyarországi 
nyitórendezvényének adott otthont a vá-
rosháza nagyterme. A pályázat keretében 
a román településen egy „Mezőgazdasági 
és Agrár-élelmiszeripari Vállalkozói és 
Képzési Központ” épül, míg városunk-
ban a Berettyó-Bihar Agrárképzési Köz-
pont jön létre.
A július 13-ai projektnyitó alkalmon Muraközi 
István a két település közötti, már hosszú ide-
je tartó partnerségről beszélt. – Évtizedes az 
együttműködésünk, emellett már több mint húsz 
éve testvérvárosok is vagyunk. A városháza 
nagyterme is egy közös pályázatnak köszönhe-
tően újult meg. A mostani projekt – az agrár-
képzési központok felépítésével – a termelési és 
értékesítési környezet javítását szolgálja mind a 
két oldalon – fogalmazott a városvezető.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében a határi menti települések közötti, 
már hagyományosnak mondható együttműkö-
dések mellett a „Földtől az asztalig” stratégiáról 
szólt. – Ez egy köztes része lesz ennek. A föld 
megtermeli, ezekben a centrumokban elmond-

ják, hogy az adott termék miért olyan, amilyen, 
továbbképzik a gazdákat, azt követően pedig 
már csak el kell fogyasztanunk az asztalunkról 
a finomságot.
A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Pajna 
Zoltán azt mondta, az interregionális együttmű-
ködések kialakulásakor a megyei önkormányzat 
sok célt tűzött ki maga elé. – A legfontosabb cél-
kitűzésünk az volt, hogy a határ menti települé-
sek partnersége életszerű projekteket jelenítsen 
meg, mely együttműködések a schengeni határ 
megszűnésével jobban értelmezhetőek lennének 
– hangzott el. Pajna Zoltán szerint fontos, hogy a 
berettyóújfalui, margittai, vagy akár a debreceni 
piacon is jelen legyenek azok a termelők, akik jó 
minőségű, helyi termékeket tudnak előállítani.
Margitta Megyei Jogú Város polgármestere úgy 
véli, a pályázat befejezése nagy hatással lesz a 
két település lakosai számára, emellett az ős-
termelőknek és helyi vállalkozóknak jobb, mo-
dernebb körülmények között lesz lehetőségük 
termékeiket bemutatni, eladni. Marcel Emil Sas 
Adăscăliţii azt is hozzátette, egy másik, hasznos 
része a projektnek, hogy vállalkozói készsége-
ket támogató képzési programokat tudnak majd 
tartani helybeli vállalkozók és magánszemélyek 
részére.
Sólya László, a Városfejlesztési Iroda vezetője 

a Berettyóújfaluban megvalósuló fejlesztésekről 
tájékoztatta a jelenlévőket. – A piac területén 
megépülő agrárképzési központon belül egy be-
mutató teret is kialakítunk, ezenkívül infrastruk-
turális fejlesztés valósul meg. Emellett külön-
böző képzési sorozatokat, kampányokat fogunk 
indítani. A munkálatok – várhatóan – jövő ta-
vasszal fognak elkezdődni – tudtuk meg.
Botos Sándor projektmenedzser a Margittát 
érintő fejlesztésekről számolt be. A romániai te-
lepülésen egy új fedett piacépületet hoznak létre, 
képzéseket és állásbörzét tartanak majd a pályá-
zat keretén belül.
A projekt összköltsége 2.615.166 euró, melyből 
városunkat 925.672 euró illeti meg. Ennek az 
összegnek 85%-a Európai Uniós, 10%-a állami 
támogatás, 5%-a pedig önkormányzati önerő. 

SzSzM

Agrárképzési központ épül a piac területén
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Berettyóújfalu legkiemelkedőbb diákjait díjazták

Tájékoztató a pályázati fejlesztésekről a közmeghallgatáson

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban vehették át megérdemelt 
jutalmukat városunk kimagasló 
tanulmányi, sport-, valamint mű-
vészeti eredménnyel rendelkező ta-
nulói, akiknek a kiválasztására az 
oktatási intézmények vezetői tettek 
javaslatot. 
A legek elismerésén a tanintézmények vezetői 
mellett részt vett többek között Dr. Veress Ber-

talan, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Tanügyi Hivatalának főtanácsosa, Muraközi 
István, Berettyóújfalu polgármestere, valamint 
Bónácz János alpolgármester. A díjátadót vers- 
és prózamondó, énekes, tánc, illetve zenés 
előadások színesítették. „A város 150 diákját 
egyénileg, illetve csoportban is jutalmaztuk. 
LEG-jeink díjazása sok éves hagyománnyal 
rendelkezik. Berettyóújfalu Önkormányzata 
korábban fenntartója volt a közép, illetve álta-
lános iskoláknak – ekkor született az ötlet, hogy 

a kiemelkedő ta-
nulókat városi 
szinten is elismer-
jük” – kezdte gon-
dolatait Muraközi 
István. A kiemel-
kedő eredményt 
elért diákok em-
léklappal, városi ajándékcsomaggal, valamint 
strand-, fagylalt-, illetve mozijegyekkel gazda-
godtak. B.E

Közmeghallgatást tartott a város 
képviselő-testülete június 30-án. Az 
elmúlt években kialakult szokás a 
novemberi időpont volt, a korona-
vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet 
okán ez tavaly elmaradt. Most azon-
ban lehetőség nyílt a megtartására. 
A közmeghallgatáson az itt élőknek lehetősége 
van arra, hogy közvetlenül a képviselő-testü-
let számára tudják elmondani a városrészüket, 
utcájukat érintő problémákat, vagy megfogal-
mazni javaslataikat.
Muraközi István elmondta, egy tematikus köz-
meghallgatást terveztek, mely a most nyíló 
TOP Plusz pályázatok keretében megvalósuló 
fejlesztésekre fókuszál. 
A közmeghallgatás elején Muraközi István a 

ROHU INTERREG programban elkészülő 
piac fejlesztését mutatta be látványtervekkel, 
térképekkel. Ez a projekt a piac teljes rekonst-
rukcióját jelenti, a kivitelezés legalább egy évig 
fog tartani. A résztvevők látványterveket is lát-
hattak. A közmeghallgatásra érkezők a piac 
építésének helyzetéről, részleteiről, valamint az 
építkezés alatti árusítási lehetőségről kérdezték 
a városvezetőt.  Muraközi István azt mondta, 
az árusokat, az üzletek tulajdonosait minden-
ről fogják tájékoztatni, véleményüket kikérve 
alakítják ki az építés alatti piaci árusítást, és 
természetesen a kivitelezést is. Mivel sok üz-
lettulajdonos vett részt a közmeghallgatáson, 
sok téma szóba került a piaccal, a piac jelenlegi 
üzemeltetésével kapcsolatban.
A tájékoztató másik fontos eleme a belterületi 
utak fejlesztése, aszfaltozása volt. Mint elhang-
zott, soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre 

erre a célra. Több száz millió forintból nyílik 
majd lehetőség aszfaltburkolattal ellátni az uta-
kat. A polgármester elmondta, minden egyéni 
körzet önkormányzati képviselője tett javasla-
tot azokra az utcákra, melyeket szilárd burko-
lattal látnának el. Ezt követően a lehetőségeket 
mérlegelve a konkrét pályázati kiíráshoz meg-
felelve választják ki az utcákat – tette hozzá 
Muraközi István.
A tájékoztatón elhangzott, a 2021-2027-es új 
európai uniós pénzügyi ciklusban Berettyóújfa-
lu mintegy 3 milliárd forint támogatást szeretne 
megszerezni azokkal a pályázati tervekkel, me-
lyek komoly előkészítő munka eredményei. A 
közmeghallgatáson szó volt még a temetőink-
ről, az aszfaltos utak úthibáinak javításáról is. 
A közmeghallgatás, akárcsak a képviselő-tes-
tületi ülések élőben követhető volt az internetes 
is, a város honlapján. K.Zs.
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Újra látogatható a felújított Bihari Múzeum

„Kitesszük a szűrét…” országos szűr-, szűr-
rátét, nemezkészítő és szűcshímzés pályázat 

A tervezés kezdetétől számítva közel öt 
év munkájának gyümölcse volt augusz-
tus 20-án az a pillanat, amikor átadásra 
került, és a nagyközönség számára teljes 
mértékben látogathatóvá vált a berety-
tyóújfalui közgyűjtemények háza: a Sin-
ka István Városi Könyvtár és a Bihari 
Múzeum.

A XXI. századi elvárásoknak megfelelő, mo-
dernizált múzeum átadóján Muraközi Ist-
ván köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: 
„Feladatunk méltó módon megőrizni a ránk 
hagyományozott építészeti örökséget, és az 
idelátogatók, valamint az itt lakók számára 
kulturálódásra alkalmas teret biztosítani”. 
A nagy horderejű fejlesztés lehetővé tette az 
épület akadálymentesítését, a könyvtári terek 
megújulását, nyílászárók cseréjét, külső-belső 
festést, illetve a múzeum 2001 óta létező állan-
dó kiállításának elbontását, és egy teljesen új, 
kilenc egységből álló, a mai kor követelménye-
inek megfelelő tárlat felépítését. A nagylépté-
kű átalakítás fő forrását a TOP „Nyeregre fel! 
Múltidéző túra a Berettyó mentén” tematikus 

útvonal Berettyóújfalu, Bakonszeg, Zsáka tele-
pülések építészeti, történelmi, irodalmi értékei, 
hagyományainak turisztikai célú fejlesztése 
elnevezésű projekt biztosította, mely Berettyó-
újfalu Város Önkormányzatának konzorciumi 
vezetésével valósult meg. A 215 millió forint 
összértékű Európai Uniós támogatás segítségé-
vel a bakonszegi Bessenyei György Emlékház 
30 millió forintból, a zsákai Rhédey-kastély 60 
millió forintból, a Sinka István Városi Könyvtár 
és a Bihari Múzeum épülete pedig 125 millió 
forintból újult meg. A múzeum számára anyagi 
támogatást nyújtott továbbá a Kubinyi Ágos-
ton Program, a Nemzeti Kulturális Alap által 
kiírt lehetőségek állományvédelmi, valamint 
informatikai fejlesztéseket tettek lehetővé, a já-
rásszékhelyi múzeumok szakmai támogatására 
szóló pályázat pedig a kiállítások megépítésé-
hez szükséges forrás előteremtését segítette. A 
rekonstruálás fő kivitelezését a Generál-Építő 
’98 Kft. végezte, de mellette számos kis- és 
nagyvállalkozás segített többek között egyedi 
bútorzatok, továbbá egy három nyelven ol-
vasható online kiállításvezető létrehozását. A 
fizikai kivitelezésben – egyebek között a pad-
ló, valamint a kiállítás tárgyainak -, és az új 
tudásanyag elkészítésében a múzeum dolgozói 
is nagy szerepet vállaltak. A felújítás során a 
múzeum interaktívvá, emberközelivé alakítását 
tartották szem előtt, ezért sok helyen nincsenek 
vitrinek, valamint kivetítők, kijelzők szolgálnak 
plusz információkkal a kiállítás megértéséhez. 
„A táj és az ember. Herpálytól a faluvárosig” 
című állandó kiállítás bővülésével egyidejűleg a 
tematika is megújult. Mostantól a népvándorlás 

korába, a XI-XVIII. század közötti időszakba is 
bepillantást nyerhetnek a látogatók, mindemel-
lett másolat formájában a gepida pajzsdudor is 
megtekinthető. 1979. január elsejével bezárólag 
- Berettyóújfalu újbóli várossá nyilvánításának 
napjával – a XX. századi anyag is más felfogás-
ban került rögzítésre. A kiállítás anyagából az 
érdeklődők új ismereteket szerezhetnek a Sár-
rétről, népi hagyományainkról, szokásainkról. 
Az újonnan kialakított „Boszorkánykonyha” 
nevű sarok a méhészet, valamint a gyógynö-
vények fontosságára hívja fel a figyelmet. Az 
átadó során Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő arról beszélt, a múzeum és könyvtár 
korszerűsítésével sikerült újabb olyan pontokat 
felújítani, melyek arra ösztönözhetik a városun-
kon áthaladókat, hogy Berettyóújfaluban meg-
állva tekintsék meg a helyi nevezetességeket. 
Magyarország ezeréves történelmi eseményeit 
felidézve Berettyóújfalu történelmi küldetésé-
ről, vagyis Bihar egységének megteremtéséről 
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat közgyűlésének alelnöke beszélt. 
Török Péter múzeumvezető az ünnepélyes al-
kalmon a Bihari Múzeum helyi, és a térségben 
betöltött szerepéről ekképpen fogalmazott: „A 
Bihariság büszkeséggel töltse el az itt élő em-
bereket, és lássák, hogy nagyapáink, dédapáink 
mit hagytak hátra számunkra. Minket csak az 
hajtott, minél színvonalasabb, egyedibb kiállí-
tást alkossunk, amelyre méltán lehet büszke Be-
rettyóújfalu és Bihar, amivel újra felhelyezzük 
magunkat az országos térképre, megmutatva, 
hogy él Bihar, élteti szent hite”. B.E

Kilencedik alkalommal került megrende-
zésre a Bihari Népművészeti Egyesület sa-
ját kezdeményezésű „Kitesszük a szűrét…” 
című országos szűr-, szűrrátét, nemezké-
szítő és szűcshímzés pályázat rendezvé-
nye, melyben sokadik alkalommal vállalt 
partnerszerepet a Hagyományok Háza és a 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége. 

Az esemény, melyre minden eddiginél többen 
pályáztak – a 2019-ben beadott 210 pályázat-
tal szemben most 362 pályamunkát értékel-

hetett a zsűri – a Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban kapott helyszínt. Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő nyitóbeszédében úgy 
fogalmazott, mindig csodálattal adózik a mű-
vek létrehozói iránt, akik tehetségük által örök-
ségünk, magyarságunk, illetve hagyományaink 
megőrzéséért felelnek. „Adják át a tudást a kö-
vetkező generációnak, amit önök birtokolnak, 
hiszen ez egy olyan kincs, amit senki nem ve-
het el” – mondta Bónácz János alpolgármes-
ter. Kolozsvári István, a Bihari Népművésze-
ti Egyesület elnöke hírlapunknak elmondta: 
„Egyre több olyan pályamunka van, melyek-
hez a régi motívumokat használják fel. Ezeket 
a hagyományos díszítőelemeket alkalmazzák 
napjainkban hordható öltözeti darabok, vala-
mint lakáskiegészítők díszítésére”. A korábbi 
évekhez hasonlóan most is két témakörben le-
hetett pályázni, viselet és viselet kiegészítők, 
illetve a lakáskultúra és használati tárgyak kö-
rében, ahol mind a hagyományos, mind a mo-
dern alkotások szerepelhettek. A kiállításon a 
hagyományos viseletek, lakástextíliák mellett 
a mindennapi élet során használatos kortárs 

alkotásokat – többek között szemüvegtartót, 
neszeszert, tolltartót, mobiltokot is láthattak az 
érdeklődők. Az idei pályázatra 44 egyéni és 19 
alkotói csoport jelentkezett alkotásával, a pá-
lyázatra hagyományos, továbbá újító, modern 
kategóriában lehetett pályamunkákat beadni. 
Az ország csaknem minden megyéjéből, ösz-
szesen 39 település képviseletében érkezett be 
pályamunka, köztük 4 határon túli pályázóval 
is bővült a jelentkezők száma. „Elmondható, 
szinte nincs olyan pontja a Kárpát-meden-
cének, mely ne lett volna képviseltetve a ren-
dezvényen” – fogalmazott Dr. Sándor Ildikó, 
a Hagyományok Háza, Népművészeti Mód-
szertani Műhely tárvezetője. A rendezvényt 
számos program színesítette. Többek között 
Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és 
Háziipari Szövetkezet elnöke tartott előadást 
a népművészeti szövetkezetek szerepéről a 
hagyományos népművészeti tárgyak tovább-
élésében, fejlődésében. Benő-Nagy Réka etno-
gráfus pedig Bedolgozott idők címmel tartott 
előadást.  B.E
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Szentmise, emlékkiállítás és kenyérszen-
telés az államalapítás ünnepén

Tamus Istvánt jutalmazták a 
Kárpáti Gusztáv-emlékgyűrűvel

Múzeumok Éjszakája a 
Zsinagóga Kultúrtérben

Augusztus 20-a a magyar keresztény 
állam alapításának ünnepnapja. A 
nap egyben I. István király szentté 
avatásának évfordulója, a katolikus 
egyház főünnepe, amikor is államunk 
alapítójára, Magyarország fő védő-
szentjére emlékeznek. 
Eme jeles napot városunkban a berettyóújfalui 
kötődésű Kárpáti Gusztáv emlékére létrehozott 
– kenyérszenteléssel egybekötött - emlékkiál-
lítás megnyitásával, a Kárpáti Gusztáv-emlék-
gyűrű átadása mellett katolikus szentmisével 
ünnepelték. A mise során Jézus példázatát 
idézve - mely szerint az okos és bölcs ember 
sziklákra, biztos alapra építkezik – Rákóczi 
Jenő, a Berettyóújfalui Jézus Szíve Templom 
plébánosa úgy fogalmazott, István király is 
ekképpen cselekedett. Biztos alapra épített 
országot, hazát, nemzetet. Augusztus 20-án 
idén az államalapítás ünnepe mellett Kárpáti 
Gusztáv születésnapjának 80. évfordulójára is 
emlékeztek a Bihar Vármegye Képgalériában. 
A kiállítás anyaga különböző szinteket foglal 
magába – a kezdeti periódustól a teljesen be-
érett alkotói éra idején készült művek is helyet 
kaptak. Az ünnepi köszöntőt Muraközi István 
az ózdi származású festőművész hetvenéves 
jubileumi kiállításának megnyitója után egy 
interjúban elhangzott idézetével kezdte, majd 
úgy fogalmazott: „Tisztelettel és nagyrabecsü-
léssel hódolunk az emléke előtt, hisz amellett, 
hogy kiemelkedő alkotó volt, komoly művé-
szet- és kultúraközvetítő szerepet is betöltött 

Berettyóújfaluban és szerte Biharban. Élete és 
pályája jól tükrözi mindazt, amire mi, Bihariak 
olyannyira büszkék vagyunk”. A köszöntő so-
rán a polgármester városunk Debrecen, illetve 
Nagyvárad között betöltött híd szerepét emelte 
ki, továbbá Szent István királyról – mint álla-
munk és nemzetünk szimbólumáról – többek 
között úgy fogalmazott: „Az értékek Európáját 
választotta népe számára, kiállt az egyetemes 
keresztény értékrend mellett, és elfogadtatta 
azt nemzetével. A hit és a tudat által egységes 
államot teremtett”. A rendkívüli ünnepnapon a 
tárlatot Holló Barna nyitotta meg, akit öt évvel 
ezelőtt elsőként jutalmaztak a Kárpáti Gusztáv-
emlékgyűrűvel. „Biharország festője” – ahogy 
Gazda László, a Déri Múzeum korábbi igazga-
tója nevezte Kárpáti Gusztávot – egy hiteles al-
kotó volt, aki nem csak a közönség véleményér 
vette figyelembe, de önmagával szemben is 
nagyon szigorú volt. „Rögös úton járt, de sze-
rette az életet, és szerette annak különféle gyö-
nyöreit megörökíteni” – mondta Holló Barna, 
aki mély barátságot ápolt a festőművésszel. 
Kárpáti Gusztáv nem csak alkotott, tanított is. 
Tagja volt a Bihari Munkáskörnek, ezenfelül 
tizenkét esztendőn át vezette a Tokaji Művész-
telepet. A művészről a megnyitó során Kocsis 
Csaba népművelő ekképpen emlékezett meg: 
„Emberibb világra vágyott, tökéletesebbre… 
Lehet, hogy most megtalálta. Most úgy látom, 
minden festményén jelen van. Kissé leszegett 
fejjel, karba font kézzel, csendesen, a képeiben 
él tovább.”„Biharország festőjének” egyénisé-
ge, formailag letisztult stílusértéke, a művészet 

történetében kulturális értéke felejthetetlen 
marad. E célt szolgálja az emlékére létrehozott 
gyűrű is, melyet családja kezdeményezésére, 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata támo-
gatásával a Berettyó Kulturális Központ 2016-
ban, a művész születésének 75. évfordulóján 
alapított. A Rácz Erika ötvös, népi iparművész 
által elkészített emlékgyűrűvel idén Tamus 
István grafikusművész, tanárt jutalmazták, aki 
elfoglaltsága – a Hajdú-Bihari Grafikai Mű-
vésztelep vezetése – miatt személyesen csak 
szeptember elsején tudta átvenni a díjat. A 
Debrecenben született grafikusművész alkotói 
pályáját a művészi következetesség, valamint 
a műfaji sokszínűség jellemzi, művészeti és 
oktatói tevékenységét számos szakmai díjjal, 
kitüntetéssel jutalmazták már. A szeptember 
22-ig megtekinthető emlékkiállítás – mely 
Berettyóújfalu Önkormányzatának jóvoltából 
nemrég további hat Kárpáti festménnyel bővült 
–a római katolikus plébánosának kenyérszente-
lése után elhangzott szavaival zárult: „Kívánom 
mindenkinek, hogy amikor e kenyérdarabkákat 
kezükbe veszik, tudjanak rácsodálkozni a világ-
mindenség szépségeire, miként rácsodálkozunk 
ezekben a festményekben is a körülöttünk levő 
világ szépségeire”. B.E

A debreceni születésű grafikusművész, 
tanárt az államalapítás napján, a Kár-
páti Gusztáv 80 - emlékkiállítás kere-
tein belül jutalmazták a „Biharország 
festője” tiszteletére létrehozott emlék-
gyűrűvel alkotói, valamint oktatói, ne-
velői munkásságának elismerése jeléül.

Díját azonban személyesen csak szeptember 
elsején tudta átvenni a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Házban. A grafikusművészt – akinek 
alkotói pályáját a művészi következetesség, 
stílusát a műfaji sokszínűség jellemzi - több 
szál is köti Berettyóújfaluhoz. Többek között 
itt ismerkedett meg néhai jó barátjával, Kár-
pári Gusztávval, valamint számos korai műve 
is városunkban született meg az 1980-as évek 
elején. Ez az időszak fordulópontot jelentett 
Tamus István számára: 1981-ben megszüle-
tett második fia, festészete kifejezetten inten-
zívvé vált, és ekkortájt került közel a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületéhez, 
illetve a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Körhöz. A művész tematikailag több minden-

nel foglalkozik. 
Alkotásain visz-
szatükröződik 
egyebek mellett 
gyermekkora, 
a saját életéből 
fakadó történé-
sek, tragédiák, de a mai témák is közel állnak 
hozzá – szarkasztikusság, groteszkség is fel-
lelhető műveiben. „A stílus maga az ember. 
Egy folyamat, mely hosszú idők alatt alakul 
ki, ahogyan ez Kárpáti Gusztávnál is történt” 
– vélekedett a grafikusművész, aki tagja a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sületének és a Magyar Grafikusművészek 
Szövetségének, továbbá több mint negyven 
éve rendszeres résztvevője városi, megyei, 
országos, valamint nemzetközi kiállításoknak 
és alkotótáboroknak. Mindezek mellett négy 
településen – Derecskén, Balatonfüreden, Ti-
szaderzsen, továbbá Vaján – vezet művészte-
lepeket. Művészeti és oktatói tevékenységét 
számos szakmai díjjal, kitüntetéssel ismerték 
már el. Díjainak sorát most már a Kárpáti 
Gusztáv-emlékgyűrű is gyarapítja. B.E

Idén a múzeumban zajló felújítások miatt 
rendhagyó módon a Zsinagóga Kultúrtér 
adott otthont az országszerte megrende-
zésre kerülő XIX. Múzeumok Éjszaká-
jának, mely országos rendezvényhez 18 
évvel ezelőtt - a vidéki helyszínek közül 
elsőként csatlakozott - a Bihari Múzeum. 

A különleges alkalomból adódóan a kultúrtér 
meghosszabbított nyitvatartással várta az ér-
deklődőket, akiknek Kállai Irén, a Berettyó 
Kulturális Központ igazgatója tartott rend-
hagyó tárlatvezetést. Az estét Heller Zsolt 
folkesztéta, az állandó kiállítás tervezője zárta 
„A csodarabbik világa” című előadásával. A 
Zsinagóga Kultúrtér szeptembertől minden hó-
napban legalább egy hétfői napon zenés, kultu-
rális rendezvénnyel készül. B.E
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A KFT és a Kelemen Kabátban zenélt az 
államalapítás ünnepén

Divatbemutatóval és blues koncertekkel kez-
dődött meg a Szent István-napi ünnepsorozat

A Budapesti Fesztiválzene-
kar Berettyóújfaluban

A Szent István-napi programsorozat 
második napján rég nem látott, nagy-
számú közönség gyűlt össze, és ünnepel-
te országunk születésnapját, a Kelemen 
Kabátban, valamint az idén negyven-
éves KFT zenekar koncertjével, illetve 
a nagyváradi Mystique Majorette cso-
port bemutatójával.

Az elmúlt másfél év csendesen, új dalokon való 
dolgozással telt a jubiláló zenekar tagjai számá-
ra. A KFT létrejöttével, valamint annak négy 
évtizedre visszanyúló fennállásával kapcsolat-
ban Bornai Tibor, énekes-billentyűs hírlapunk-
nak úgy fogalmazott - „Nálunk az lett a zenekar 
tagja, aki a barátunk. Azt hiszem, e nélkül az 
alap nélkül nem is tartott volna negyven évig a 

közös zenélés. Szeretjük ezt csinálni. Soha nem 
mondtuk azt, hogy dolgozni megyünk, amikor 
elutaztunk valahova koncertet tartani, és ez 
így is lesz, amíg lábra tudunk állni”. Hazánk 
ikonikus zenekara mindig szeretett volna újat 
alkotni, s egyben különbözni a többi együttes-
től. Az újítás iránti vágy által született meg a 
szinte mindenki által ismert Afrika című sláger, 
mely sikerének titka alkotói számára is rejtély. 
A nosztalgikus emlékeket felidéző koncertet 
követően a Romániából érkező, tizennyolc éves 
múlttal rendelkező Mystique Majorette csoport 
különleges előadásai tették még színesebbé az 
estet, akik a hagyományos majorette mellett, a 
twirling képviselői. Az országos, illetve Euró-
pa-bajnok majorette táncosokból álló csoport 
után az ironikus, polgárpukkasztó zenéivel be-
robbanó, 2013-ban alakult zenekar, a Kelemen 
Kabátban fokozta a hangulatot. A közönség 
hallhatta többek között a nyolc évvel ezelőtt 
megjelent, áttörő sikert hozó „Nyári dallamot”, 
mely Horváth Boldi énekes-dalszerző szerint 
egyszerűsége, ironikussága miatt vált népszerű-
vé. Úgy véli a ’90-es évek pop zenéi, valamint 
a viccesebb hangvételű, retro hangulatú dalok 

jól működnek, kedveltek hazánkban. A közked-
velt slágereken kívül kevésbé közismert, ám 
annál dinamikusabb zenék, valamint kettő idei 
sláger is felcsendült fellépésükön, mely városi 
rendezvény lévén a rajongói kör bővítésére is 
lehetőséget adott. A fellépések mellett egy új al-
bummal is készül a közel egy évtizede működő 
banda, akik a jubileumi évet előreláthatólag egy 
nagy koncerttel szeretnék majd megünnepelni. 
Az elektronikus, a hip hop, valamint a rock ze-
nei hangzásvilágot ötvöző Kelemen Kabátban 
„teltházas” koncertjét követően tűzijátékkal zá-
rult az est. B.E

Városunkban idén egy háromnapos 
rendezvénysorozat keretében zenés, 
kulturális programokkal készültek az 
államalapítás megünneplésére. Augusz-
tus 18-án a blues mellett a divat állt a 
középpontban – a Szent István-napi 
programsorozat a nyíregyházi székhe-
lyű Vogue Modellügynökség show-di-
vatbemutatójával vette kezdetét. 
A Nyíregyháza mellett Debrecenben, illet-
ve Budapesten is megtalálható ügynökség 
Berettyóújfaluba érkezve az idei nyári tren-
deken túl a 2021-es őszi divat legújabb kol-
lekcióit bemutatva - az elegáns öltözetektől 
kezdve egészen a strandok, tengerpartok di-
vatjáig - szeretett volna minden korosztályt 
elérni. A nyitónapon a ruhákkal és a divat-
tal egyetemben a zene, pontosabban a blues 
állt a középpontban. A Szent István téren a 
nagyoktól kezdve egészen a legkisebbekig 

szép számmal gyűltek össze szórakozni vá-
gyók a helyi kötődésű Simple Blues Band 
fellépésen, akik az estre a legnagyobb blues 
legendák – többek között Freddie King, B. B. 
King, Albert Collins, és Eric Clapton - dalai-
nak feldolgozásával készültek. A zenekar sa-
ját dalait egyelőre nem hallhatta a közönség, 
azonban Csontos Pétertől, a Simple Blues 
Band frontemberétől megtudtuk, hamarosan 
egy kilenc dalból álló saját albummal jelent-
keznek, melyek a fő zenemegosztó csatorná-
kon is elérhetőek lesznek. „Minden zenekar 
álma, hogy egyszer legyen egy saját albuma, 
melyen ők maguk szólaltatják meg többek 
között azokat a dalokat, amik hatással voltak 
zenei pályafutásuk kezdetére” – fogalmazott 
Csontos Péter, akinek jóvoltából a Borsodi 
Blues Collective is koncertet adott 18-án. 
A Békéscsabáról érkező, 2005-ben alakult 
blues formáció 2017-ben Magyarországot 
képviselte az European Blues Challenge-
en, azóta nyolc fővel járják hazánkat, illet-
ve Európa országait. Városunkba a dániai 
nemzetközi blues verseny hozományával 
– egy kimondottan szórakoztató, koncerte-
zésre alkalmas – műsorral érkeztek. Zenei 
munkásságukról elmondható, a ’60-as, korai 
’70-es évek táncolható, funky zenei stílussal 
fűszerezett blues időszakából kiragadva első-
sorban a három „király” - Albert King, B.B. 
King, illetve Freddie King – dalait dolgozzák 
át, formálják saját arculatukra. B.E

A Budapesti Fesztiválzenekar lépett fel 
először a felújított berettyóújfalui Zsina-
góga Kultúrtér színpadán. 
A teltházas zsinagógakoncert során  a külön-
leges klezmer zene mellett, Johannes Brahms, 
valamint Gaetano Donizetti híres művei csen-
dültek fel. A zenekar főpróbáját az Igazgyöngy 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is megte-
kinthették. A kultúrtér első koncertjén Murakö-
zi István, Berettyóújfalu polgármestere, Szalay-
Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil 
és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkára, továbbá Horovitz Tamás, a Debrece-
ni Hitközség elnöke köszöntötte a vendégeket. 
A koncertet különböző előadások, ismertetők 
színesítették. Ács Ákos, a zenekar klarinétosa 
- egyben az est házigazdája - a klezmer zene 
eredetét ismertette: „A mindenki számára isme-
rős, és kedvelt zene Európa különböző népeinek 
találkozása során a török szultánságban alakult 
ki.” Az est során az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség rabbija, Glitzenstein Sámuel 
többek között a zsidóságról, valamint a zsinagó-
gák szakrális, illetve közösség összetartó szere-
péről beszélt. „Megtisztelő, fantasztikus érzés, 
hogy a Budapesti Fesztiválzenekar léphet fel 
először a nemrég átadott Zsinagóga Kultúrtér 
színpadán” – fogalmazott Erdődy Orsolya, a 
zenekar menedzser-igazgatója. A Budapesti 
Fesztiválzenekar 2014 óta rendez közösségi he-
teket, melyek során országszerte – ez idáig több 
mint 25 településen - ingyenesen megtekinthető 
kulturális zenei eseményekkel örvendeztették 
meg a közönséget. A zenekar tagjai a zsinagóga 
koncerteken kívül templomokban, idős ottho-
nokban szólaltatják meg Bach és egyéb barokk 
klasszikus zeneszerzők műveit. B.E
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Bihari és határon túli szépkorúak találkoztak
Július 16-án közel hatszázan látogat-
tak el a már tizennegyedik alkalommal 
megszervezett Bihari Térség és Régió 
Nyugdíjasainak Kulturális és Baráti 
Találkozójára. 
Az esemény – melynek a Bihar Termálli-
get Strand- és Termálfürdő adott otthont – 
Pikó Gyuláné vezetésével a 81 tagból álló 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének, 
illetve Berettyóújfalu Önkormányzatának tá-
mogatása  révén valósult meg. A tájegységek 
és nemzetek egyesítése mellett a rendezvény 
célja a hagyományőrzés, valamint a kikap-
csolódás. A szépkorúak a kulturális műsorok 
keretein belül egyúttal versíró, szavaló, tánc-, 
illetve énektudásukat is megmutathatják. A 
közel 600 résztvevőt – beleértve a 23 nyugdí-
jas klubot és egyesületet, a 198 fellépőt, és a 
meghívottakat – Pikó Gyuláné, a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke köszöntöt-
te. A meghívottak között szerepelt többek kö-
zött Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, 
Muraközi István polgármester, Bónácz János 
alpolgármester, Molnár Ferencné, Hajdú-Bi-

har Megye és Debrecen Nyugdíjas Szerveze-
teinek Szövetségének elnöke, Bodnár Antalné 
és Pappné Ráduly Irma, a szövetség alelnökei, 
Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igaz-
gatója, és Bondár Sándor, a Herpály-Team Kft. 
ügyvezető igazgatója.  „Örüljünk, hogy a tava-
lyi év kihagyása után ismét találkozhatunk. A 
résztvevők száma azt bizonyítja, nyugdíjasaink 
a pandémia ellenére is ugyanolyan elánnal, 
erővel vesznek részt a közösségi életben” – fo-
galmazott nyitóbeszédében az országgyűlési 
képviselő, a rendezvény fővédnöke. A jelen-
lévőket Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének alelnöke, vala-
mint Muraközi István köszöntötte, aki gondo-
latait úgy kezdte: „A szervezők mindent meg-
tettek, hogy a mai napon mindenki jól érezze 
magát. Örömteli, hogy egy határon átnyúló, 
nemzetegyesítő programként valósulhatott meg 
a találkozó”.  Az esemény napján közel 600 fő 
látogatott el a Bihar Termálliget Strand- és Ter-
málfürdőbe, ami azt bizonyítja, van  érdeklődés 
a találkozó iránt. A Bihari térség és nyugdíjasai 
mellett, a Nagyváradról, Nagyszalontáról, illet-

ve Biharpüspökiből érkező egyesületek színes 
előadásai, látványos fellépő ruhái emelték ma-
gas színvonalú, nívós eseménnyé a találkozót, 
ahol a Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui 
Területi Szervezetének prevenciós sátrának 
szolgáltatása is működött. Az egész nap igény-
be vehető egészségmegőrző szűrővizsgálatok 
mellett ebéd, tombolahúzás, emléklapok át-
adása, és persze kötetlen beszélgetések tették 
teljessé a rendezvényt, mely maradandó él-
ménnyel szolgált minden jelenlévő számára. A 
bihari térség és régió nyugdíjasai legközelebb 
október 8-án érkeznek ismét Berettyóújfaluba, 
hogy egy megyei rendezvény keretében ünne-
pelhessék együtt az idősek világnapját. B.E

A határon túli magyarokkal való összetarto-
zásra hívták fel a figyelmet

Kirakat kiállítás a 
75 éves Arany János 
Gimnáziumról A múlton való állandó siránkozás he-

lyett legyen a segítés és a mozgás örö-
me az, ami összeköt minket. Ez volt a 
mottója az idei „Egy vérből vagyunk” 
véradással egybekötött jótékonysági 
futásnak, amely július 14-én rajtolt Bu-
dapestről, majd hat nappal és hatszáz 
kilométerrel később ért célba az erdélyi 
Magyarfülpösön található Szórványkol-
légiumban. A teljes távot három ultrafu-
tó teljesítette.
A jótékonysági futás egyik állomása városunk 
volt, ahol a kezdeményezés kitalálója, Gui An-
géla az esemény kettős céljáról beszélt. Egy-
részt arról, hogy nem szabad elfelejtenünk, a 
vér csak vérrel pótolható, másrészt pedig, hogy 
magyarnak lenni olyan sorsközösség vállalá-
sa, melyet a határok sem tudnak szétszakítani, 
hiszen egy vérből vagyunk a külhoni magya-
rokkal is. – A jótékonysági futásainkkal azt az 
üzenetet szeretnénk átadni, hogy másokon se-
gíteni a legjobb dolog a világon. Aki vért ad, 
az vérével három másik ember életét ment(het)
i meg. Segít az is, aki velünk fut, hisz ezzel a 
határon túli magyarokkal való összetartozásra 
hívjuk fel a figyelmet. Emellett másokon se-
gít az, aki adakozik is, az adományokat az Egy 
vérből vagyunk Alapítvány tudja befogadni, és 
eljuttatni a nehéz sorsú gyermekeknek – tudtuk 
meg Gui Angélától.
Az eseményt egy véradó kampány is kísérte, a 
futás útvonala mentén három helyszínen – Bu-
dapesten, Szolnokon és Berettyóújfaluban –, az 
Országos Vérellátó Szolgálat véradó buszában 
várták az önkénteseket. Dr. Nagy Sándor azt 
mondta, a mai fiatalok számára egyre fontosabb 

az önkéntesség és a segíteni akarás, így sokan 
döntenek úgy, hogy elmennek vért adni, hisz ez-
zel mások életének a megmentéséhez járulnak 
hozzá. Az Országos Vérellátó Szolgálat szak-
mai főigazgató-helyettese kiemelte, továbbra 
is kulcsfontosságú, hogy aki csak teheti, adjon 
vért, a véradás alapfeltételei változatlanok.
Városunk polgármestere úgy fogalmazott, Be-
rettyóújfalu örömmel állt be az esemény tá-
mogatóinak sorába. – Azt gondolom, minden 
olyan kezdeményezéshez, amely a másik em-
bertársunkon való segítségnyújtást jelképezi, 
csatlakoznunk kell. A 600 km-es futótáv a hatá-
ron átnyúló nemzetegyesítés fontosságát szim-
bolizálja, a jótékonysági futás az egészséges 
életmódra hívja fel a figyelmet, míg a véradás 
az egyik legmagasabb rendű segítségnyújtási 
forma – tette hozzá Muraközi István.
A jótékonysági alkalmon részvevőket emlék-
éremmel jutalmazták a szervezők, a futók ezt 
követően városunk főteréről az országhatár 
felé, Nagyvárad irányába folytatták tovább út-
jukat. A magyarfülpösi Szórványkollégium kö-
zel ötven gyermeke számára – a jótékonysági 
esemény célba érkezését követő öt napon át – az 
Egy Vérből Vagyunk Alapítvány egy sporttá-
bort szervezett, melynek során a fiatalok felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodtak. SzSzM

A főutcai kirakat kiállítás utolsó, egy-
ben rendhagyó témájú tárlatán a 75 
éves Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Arany János Gimnázium emlékeit 
bemutató tárgyakat, archív fotókat te-
kinthettek meg a járókelők. 
„A járványhelyzet miatt a gimnázium jubi-
leumi ünnepségére csak ősszel kerülhet sor, 
ezért a kiállítás jó lehetőség volt arra, hogy 
addig is megmutathassuk az 1946-ban ala-
pult, idén jubiláló intézmény 75 éves múltját” 
– fogalmazott Mihucz Sándorné. A kiállított 
tárgyak – többek között tablók, emléktáblák, 
volt diákokról készült fotók – az intézmény 
múzeumából kerültek ki. A tárlaton szerepelt 
továbbá nosztalgikus iskolapad, korábban ki-
adott évkönyvek, az egészségügyi, illetve a 
közgazdasági szakképzés „retro” tárgyai, esz-
közei. „A kiállított iskolaköpenyek biztosan 
sok szép emléket felidéztek a ’70-es ’80 -as 
évek diákjainak” – zárta gondolatát a gimná-
zium igazgatója. B.E
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Újra összefogtak – így készült a Jerusalema tánckihívás
A Gróf Tisza István Kórház (GTIK) 
munkatársai is csatlakoztak a „Jeru-
salema” táncos kihíváshoz azzal a cél-
lal, hogy az elmúlt időszak rossz hangu-
latát – az intézmény területén is – egy 
kicsit jobbá varázsolják.
A kórház más-más területein dolgozó mun-
katársai megmutatták, hogy egy jó ügy érde-
kében is össze tudnak fogni. Az intézmény 
vezetősége számára egyértelmű volt, hogy a 
kezdeményezés mellé áll. – Minden olyan ötle-
tet támogatunk, amely előremutató, társadalmi 
összefogást eredményez, illetve az egészség-
ügyi dolgozók megbecsüléséről szól – mond-
ta Dr. Muraközi Zoltán. A GTIK főigazgatója 
szerint megmutatták, hogy – mint egészségügyi 
alkalmazottak – másra is képesek, mint a szűk 
szakmát gyakorolni, emellett az is egy fontos 
dolog, hogy a különböző osztályokról, rész-
legekről egy közös célért ismét „összeálltak” 
azok a személyek, akik a napi munkában nem 

állnak kapcsolatban egymással.
A táncos kihíváshoz csatlakozás ötlete a GTIK 
egyik titkárnője, Bacsóné Fábián Judit nevé-
hez fűződik. A kezdeményezéshez több mint 
kétszázan csatlakoztak a kórházból, az élelme-
zéstől kezdve a műszaki osztályon át a szakren-
delőkig minden osztályról és részlegről jelent-
keztek táncolni vágyó dolgozók, akik a próbák 
ideje alatt igazi csapattá kovácsolódtak össze. 
A koreográfia betanulásában Nagyné Gál Edina 
Renáta és Kiss László segítette az egészség-
ügyi dolgozókat. A felvételt és a forgatásokat 
Kogyilla Zsolt tervezte. – A próbák és a for-
gatás napja is nagyon jó hangulatban telt, min-
denki jól érezte magát ezeken az alkalmakon. A 
kisfilm felvételei a kórház területén belül több 
helyszínen készültek – tudtuk meg Bacsóné Fá-
bián Judittól.
A Berettyó Televízió munkatársai által készí-
tett videó „Jerusalema tánckihívás a Gróf Tisza 
István Kórházban” címen megtekinthető a tévé 
YouTube csatornáján. SzSzM

Különleges Semmelweis-nap

A magyar egészségügy napja egy 1992 
óta minden év július 1-jén megtartott 
ünnepnap hazánkban. Ebből az alka-
lomból adtak át elismeréseket, és kö-
szönték meg az egészségügyben dol-
gozóknak azt az emberfeletti munkát, 
amit a koronavírus-járvány ideje alatt 
végeztek városunkban.
A színvonalas rendezvény – melyhez adomány-
gyűjtés is társult – a Magyar Orvosi Kamara, 
illetve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Hajdú-Bihar megyei területi szerveze-
teinek, a Gróf Tisza István Kórház és a térség 
vállalkozóinak összefogásával valósult meg. 
Az adománygyűjtés annyira jól sikerült, hogy 
a – program megszervezésén kívül – fennma-
radt pénzből olyan gépeket vásárolnak a kórház 
osztályai számára, melyek a lélegeztetést segí-
tik elő.
Az ünnepi alkalomnak a Morotva Liget adott 
otthont, ahol elsőként Dr. Vitányi István kö-
szöntötte a megjelenteket. Az országgyűlési 
képviselő mindennapi hősöknek nevezte az 
egészségügyi dolgozókat. – Önök azok, akik 
másfél éven keresztül heroikus küzdelmet foly-
tattak a kór legyőzése érdekében – mondta.
Városunk polgármestere úgy fogalmazott, az 
egészségügyben dolgozók sokat tettek a koro-
navírus-járvány harmadik hullámának legyő-
zéséért Berettyóújfaluban és környékén. – A 
hivatalos kitüntetések is fontosak, viszont egy 
részben civilek által szervezett eseményen a 
mindannyiunk által érzett szeretetet és meg-
becsülést is ki tudjuk fejezni – véli Muraközi 
István.

Dr. Huszanyik Gergely, a Magyar Orvosi Ka-
mara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezeté-
nek elnöke arról beszélt, történtek jó dolgok is a 
pandémia ideje alatt. – Együtt vettük fel a mun-
kát minden nap kardiológussal, sebésszel, bel-
gyógyásszal és a szakdolgozókkal. Egy évvel 
ezelőtt hihetetlennek tűnt, hogy tudunk együtt 
dolgozni. Az elején nagyon nehéz volt minden, 
de – a hatalmas fejetlenség ellenére – néhány 
óra alatt sikerült alkalmazkodnunk, és mindent 
megtettünk, ami tőlünk tellett – hangzott el.
Nagyné Szőke Erzsébet szerint az elmúlt egy 
év alatt bebizonyosodott, hogy az egészségügy 
igazi csapatmunka. – Ebben az együttműkö-
désben minden egyes egészségügyi és egész-
ségügyben dolgozó alkalmazott nagy szerepet 
vállalt, az átvezénylések során egymást segítve, 
vállvetve birkóztunk meg a feladatokkal – tette 
hozzá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szerve-
zetének elnöke.
Tóth László azon vállalkozók nevében üdvö-
zölte a résztvevőket, akik nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy egy nagyszabású rendezvény 
keretében tudtak köszönetet mondani az egész-
ségügyi dolgozóknak áldozatos munkájukért. A 
vállalkozó a rendezvény egyik fő szervezője is 
volt. Az EXPRESS Hűtéstechnikai Szerviz Kft. 
ügyvezető igazgatója korábban jelentős sze-
repet vállalt abban az adománygyűjtésben is, 
melynek célja egy PCR laboratóriumi vizsgá-
lókészülék megvásárlása volt a kórház számá-
ra, így most sem volt kérdés, hogy támogatja 
az eseményt, és részt vesz annak megszerve-
zésében. – Amikor elkezdtem telefonálni, az a 
körülbelül nyolcvan hívás egy érzelmi cunamit 
indított el bennem és a feleségemben. Remek 
érzés volt, hogy egy szó nélkül segítettek az em-
berek. Mindenkinek elmondtam, hogy – lehető-
ségeihez mérten – 50 és 150 ezer forint között 
adakozzon, ebből ki lehet számolni, nagyjából 
mennyi lett a vége – tudtuk meg Tóth Lászlótól.
„Az az elismerés, melyet munkánkkal már év-
tizedekkel ezelőtt megérdemeltünk volna, most 
megérkezett. Kivétel nélkül mindenki elismeri 
most már az egészségügyi dolgozók tevékeny-
ségét hasznosnak, áldozatosnak és értékesnek. 

Igaz, ehhez kellett a koronavírus-járvány a 
maga szörnyűségeivel, kihívásaival, meg-
döbbentő következményeivel, melyet mind az 
átlagember, mind az egészségügy dolgozói 
megszenvedtek” – ezekkel a szavakkal kezdte 
köszöntőjét Dr. Muraközi Zoltán. Azzal folytat-
ta, nagy örömmel vették a helyi és bihari vállal-
kozók felajánlását, hiszen ez azt jelzi számukra, 
hogy az elmúlt időszakban mindent megtettek, 
ami tőlük tellett. A főigazgató ezenkívül arról is 
szólt, hogyan teltek a mindennapok a járvány-
helyzet idején a Gróf Tisza István Kórházban. 
– Alkalmazottaink erejüket megfeszítve a vég-
ső határokig kitartottak. A legrosszabb az volt, 
hogy mindenkinek pihenőnap, rekreációs lehe-
tőségek nélkül kellett dolgoznia, hiszen nem 
volt, aki leváltsa őket. Az viszont mindenkép-
pen pozitívum, hogy – az átvezénylések idején 
– egy fantasztikus, bajtársi közösség alakult ki, 
gördülékenyen haladt a munka azok között is, 
akik korábban nem ismerték egymást.
A berettyóújfalui Vadas házaspár egyike volt 
azoknak, akik közelről is megtapasztalhatták a 
koronavírus okozta szörnyűségeket. Vadas Ist-
ván és felesége, Angéla könnyeikkel küszködve 
mondtak köszönetet a színpadon az egészség-
ügyi dolgozóknak fáradhatatlan munkájukért.
A Semmelweis-nap alkalmából ebben az évben 
„Kiváló dolgozó” elismerést Dr. Szűcs Szidó-
nia gyermekgyógyász szakorvos vehetett át, 
akit adjunktussá is kineveztek az ünnepi ese-
ményen. Rajta kívül Dr. Mohácsi Zita pszichi-
áter adjunktust főorvossá, Dr. Kolcsár Lajos 
Levente belgyógyász és gasztroenterológus 
adjunktust szintén főorvossá, Dr. Fülöp Ildikó 
radiológus szakorvost, illetve Dr. Farkas Sza-
bolcs neurológus szakorvost adjunktussá léptet-
ték elő. Mellettük a kórház minden osztálya és 
részlege elismerő oklevélben részesült.
Az egészségügyben dolgozók örömmel fogad-
ták a nekik szervezett programokat. A felhoza-
talban helyet kapott a kórház munkatársainak 
a „Jerusalema Dance” kihívásra összeállított 
tánca, Badár Sándor Karinthy-gyűrűs magyar 
színész és humorista műsora, valamint a Simple 
Blues Band koncertje is. SzSzM

8 ITT TÖRTÉNT

Megemlékezés
Blum Amram 1883-tól haláláig irányította 
a berettyóújfalui zsidó közösséget, ahol fő-
rabbiként a térség meghatározó vallási ve-
zetője volt. A csodarabbi 1907 szeptembe-
rében hunyt el, ebből az alkalomból jártak 
városunkban a Debreceni Zsidó Hitközség 
képviselői, akik elsőként a Vágóhíd utcai 
zsidó temetőben Blum Amram és felesége 
sírjánál zsoltárokat olvastak, illetve imád-
koztak. A vendégek a nemrégen teljesen 
felújított zsinagógát, és a benne helyet kapó 
kiállítást is megtekintették, ami mindenki-
nek elnyerte a tetszését.



2021. szeptember 9

Járvány, oltás, függőségek és poszt-COVID – 
Zacher Gábor előadása

Másfél év után tekinthető meg a Bihari fotóriporterek 2020-as tárlata

Utazás egy varázslatos világba – könyvbemu-
tató a Biharországi Estéken

A koronavírusról, az oltás fontosságáról, 
mindennapi függőségeinkről és a poszt-
COVID szindrómáról is szó esett azon a 
Sinka István Városi Könyvtár által szer-
vezett előadáson, melynek meghívott ven-
dége Dr. Zacher Gábor volt.
A programnak a Kabos Endre Városi Sport-
csarnok adott otthont, az egyenes, őszinte és 
közvetlen stílusáról ismert toxikológus előadá-
sára sokan voltak kíváncsiak. Zacher Gábor – a 
június 22-ei alkalmon – arra igyekezett rávilá-
gítani, milyen összefüggés van a járvány, a füg-
gőségek és a poszt-COVID szindróma között. 
– Az elmúlt több mint egy év hihetetlen mó-
don rányomta a bélyegét az életünkre, nagyon 
sok mindenben megváltoztatta azt. Gondolok 
itt arra például, hogy a bezártság mennyire 
megerősítette bizonyos függőségeinket, akár 
a közösségimédia-használatot, a dohányzást, 

az alkoholfogyasztást, a szerencsejátékot vagy 
a televíziónézést – mondta a toxikológus, aki 
szerint a túlzott közösségimédia és okostele-
fon-használat számát egyfajta keretrendszerbe 
foglalva tudjuk csökkenteni, mely rendszert 
már gyermekkorban fel kell építenie a szülők-
nek.
Dr. Zacher Gábor előadásában egyrészt az ol-
tás fontosságára hívta fel a figyelmet, emellett 
arról is beszélt, a koronavírus-járvány után 
bennünk maradt „nyomok” döbbenetes módon 
igénybe vették az emberek mentális egészségét. 
– Több mint 30 ezren haltak meg hazánkban a 
koronavírus szövődményeiben, a betegségen 
átesettek száma pedig közel 750 ezer, de a men-
tális egészségét majdcsak 9,7 millió személy-
nek érintette a bezártság, a változás – tette hoz-
zá. A toxikológus továbbá szólt a poszt-COVID 
szindrómáról is, amely elsősorban a megbete-
gedésen átesetteket érinti, és rendkívüli mó-

don meg tudja mételyezni az emberek életét. 
– Nagyon bizarr tüneteket (látás-, szagérzéke-
lési zavar, mentális problémák, rémálmok, stb.) 
produkálnak a betegeink, amikre sajnos még 
nincsenek megfelelő terápiáink, és be kell azt 
vallanunk, hogy ezzel a tünetcsoporttal jelenleg 
nem nagyon tudunk mit kezdeni.
Zacher Gábor az előadáson úgy fogalmazott, 
a koronavírus-járvány olyan nyomokat hagy 
bennünk, amire egész életünkben emlékezni 
fogunk. Hozzátette: az idő sok mindenre leplet 
bocsát majd, de a pandémiás időszak akkor is 
egy elfeledhetetlen történet marad. SzSzM

Az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület, 
a Romániai Hivatásos Újságírók Egyesü-
letének Bihar megyei Szervezetével, vala-
mint a debreceni Partium Házzal kiegé-
szülve bihari fotóriporterek számára ír 
ki pályázatot immár ötödik éve abból a 
célból, hogy bemutathassák a testvérme-
gyékben történteket. 

A 13 éve alakult, nagyváradi székhelyű egyesü-
let – mely az UNESCO által elismert Nemzet-
közi Fotóművészeti Szövetség egyetlen tagja - 
minden év januárjában a Szathmári Pap Károly 
Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál keretén belül 
szervezi meg a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégió 
fotóriportereinek pályázatát. A beválogatott 
művek az elbírálást követően egy fotóriporte-

ri kiállítás részeként Hajdú-Bihar megyében is 
megtekinthetők, ám a 2020-as évben beküldött 
és értékelt pályaművek kiállítására – a kialakult 
vírushelyzet miatt – csak idén augusztusban ke-
rülhetett sor. A megnyitón Szűcs László, a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke 
úgy fogalmazott – „A sajtófotó – ellentétben a 
művészeti képekkel – nem esztétikai, hanem 
tartalmi megközelítésből közöl hírt, informáci-
ót, vagy akár véleményt. A jó sajtófotó emel-
lett hozzátehet egy íráshoz, kiegészítheti, ár-
nyalhatja a szöveget, de ugyanakkor bizonyos 
esetekben önmagában is megállja a helyét”. A 
térséghez leginkább illő, harminc képből álló 
tárlat megnyitóját az alkotások mellett a jubi-
leumi, kerek évszámok tették különlegessé. 
Ez évben jubilált Bihar és Hajdú-Bihar megye 
fotóművészeinek három évtizedre visszanyúló 

kapcsolata, közös munkássága, továbbá Tóth 
István fotóművész, az Euro Foto Art Nemzetkö-
zi Egyesület alapító-elnöke a kiállításmegnyitó 
hetén ünnepelte 70. születésnapját, és művészi 
pályafutásának 50. évfordulóját. Az alapító-
elnök az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület 
létrejöttének célja kapcsán hírlapunknak azt 
nyilatkozta – „Öt évvel ezelőtt született az ötlet, 
hogy szervezzünk egy olyan fotóművészeti tár-
latot, melynek célja, hogy középpontba állítsa, 
és összefogja a térség fotóriportereit”. Tagjai, 
továbbá 60 partnerszervezete Európa, Ázsia, 
illetve Közép-Kelet különböző országaiban 
vannak jelen, az egyesület számukra is rendsze-
resen szervez nemzetközi fotópályázatokat. A 
tárlatot november közepéig lehet megtekinteni 
a Bella Costa Étteremben. B.E

Hosszú idő után újra a Biharországi Es-
ték programsorozatnak adott otthont a 
művelődési ház. A július 2-ai alkalmon 
Sárdi Györgyi „Varázslatos história” 
című szerzeményét ismerhette meg a 
könyvbemutatóra ellátogató közönség. 
A kötetről a szerzővel Kocsis Csaba 
népművelő beszélgetett. 
Györgyi számára az írás mindennapos dolognak 
számít. A Berettyó Televízió és a Bihari Hírlap 
korábbi munkatársa jelenleg az Alföld Televí-
ziónál szerkesztő-riporterként, a HajduPress 
hírportálnál pedig újságíróként dolgozik, azon-
ban az írás már általános iskolás korától kezdve 
fontos szerepet töltött be a „Varázslatos his-
tória” című könyv szerzőjének életében. – Az 

általános iskolában egy gyerekeknek szóló ak-
varisztika könyvet, a középiskolában pedig ver-
seket kezdtem el írni, azonban mindkettő abba-
maradt. A főiskolán, az egyik kreatív írás órán 
azt a házi feladatot kaptam, hogy dolgozzak ki 
egy érdekes karaktert. Ekkor született meg az 
egyik figurám, és ez annyira megtetszett, hogy 
kreálni akartam köré egy sztorit. Időközben 
tönkrement a laptopom, eltűnt róla minden, 
ezért ez a tervem félbeszakadt. Másfél évvel 
később megtaláltam egy régi pendrive-omat, 
amin rajta volt ez a bizonyos karakter, és örö-
mömben, ezen felbuzdulva elkezdtem írni. Pár 
év alatt elkészült a kötet, ami több történetből 
áll, a szereplők pedig fokozatosan göngyölítik 
fel a titkokat – mesélte könyvéről Györgyi, aki-
nek históriája egy felettébb izgalmas utazásra 
invitálja az olvasót. E kisregény és a fantázi-

ánk jóvoltából elutazhatunk messzire a világ 
zajától, füstjétől és önzésétől. Elutazhatunk egy 
olyan varázslatos világba, ahol még az igazi, 
ősi emberi és természeti értékek a fontosak. A 
szerző a könyvbemutatón arról is beszélt, köte-
tének várható folytatása a jövőben.
„Varázslat márpedig létezik” – Györgyi sze-
rint könyvének ez a legfontosabb üzenete. Akik 
nem hiszik, olvassák el a „Varázslatos históri-
át”. Higgyék el, megéri. SzSzM

9ITT TÖRTÉNT



2021. szeptember10

27. alkalommal szervezte meg a Biha-
ri Népművészeti Egyesület nagy sikerű 
népi kézműves gyermek alkotótáborát, 
melynek célja, hogy a fiatalabb korosz-
tály is láthassa, nagy-, és dédszüleik mi-
vel foglalatoskodtak.
Az egyre nagyobb érdeklődésre való tekintettel 
az egyesület idén is két turnust indított, melyek 
során a résztvevők több mint tízféle népi mes-
terséget – többek között a nemezelést, fazekas-
ságot, szövést, fonást, seprűkötést, illetve kötél-
verést - ismerhettek meg, illetve készíthették el 
saját portékáikat. Idén összesen 50 gyermek is-
merkedett meg a tradicionális kézművességek-
kel, mesterségekkel. Egy egynapos kirándulás 
keretében egy nemezelő műhelybe látogattak el 
a táborozók, ahol a Szeredás Népzenei Együt-
tes zenélt. Az eseményt táncházzal, illetve egy 
kiállítással zárult, melynek elemeit a hét folya-
mán készített alkotások adták. B.E

Idén is számtalan táborozási lehetőség 
közül választhattak Berettyóújfaluban 
a kisiskolások. Július harmadik hetében 
többek között a református tábor is va-
kációzási, élményszerzési lehetőségekkel 
várta a gyermekeket.
A református tábor - melynek múltja egészen 
a Diószegi Kis István Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola alapításáig nyúlik vissza - 
„Diószegi Nyár” elnevezéssel indult, és azzal 
a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a 
szülőknek gyermekeik nyári elhelyezésében. 
Főként a nyár kezdetén fokozott az érdeklődés 
a református, valamint Erzsébet-táborok iránt, 

melyek meglehetősen népszerűnek bizonyul-
tak ez évben is, hiszen hetente 80 - 120 fős 
létszámmal zajlottak a rendezvények. A tábo-
rozók ellátogattak többek között a Debreceni 
Állat- és Növénykertbe, illetve az Ötholdas 
Pagonyba is. Mindezeken túl pedig megany-
nyi szellemi, kulturális, valamint sporttevé-
kenység színesítette az egyhetes programot. 
Slágernek számított többek között a bobozás, 
vízibiciklizés, emellett különféle rejtvények, 
klasszikus, illetve hagyományőrző játékok tet-
ték tartalmassá a gyermekek kikapcsolódását. 
A napközis táborok mellett kettő „ottalvós” tá-
bor is szerepelt a Diószegi Refi 2021-es nyári 
programjai között. B.E

Június 26-án ünnepelt a Berettyóújfalui Református Egyházközség. Ünnepeltük, 
hogy hosszú idő után beléphettünk templomunkba, hálát adva visszanyert és meg-
tisztult méltóságáért. És ünneplő lélekkel gyönyörködtünk ünneplőbe öltözött fi-
ataljainkban, akik szép renddel bevonultak, hogy hitet tegyenek református vallá-
sukról, konfirmáljanak.

Tizenhat éve ünnepi hét július első hete a 
Berettyóújfalui Református Egyházköz-
ségben: Ifjúsági és Vakációs Bibliahét van 
ekkor. Bibliahét, mert öt délelőttön át a 
Biblia egyik igeszakaszát tanulmányoz-
zuk. Vakációs, mert a szent gondolatok-
hoz játékos foglalkozások csatlakoznak.
A Bibliahét reggeli áhítattal, imádsággal, ének-
léssel kezdődik, a bibliai szakasz megismerésé-
vel folytatódik, majd a játékos foglalkozások és 
kirándulások következnek, melyek mind illesz-
kednek a bibliai történetekhez.
Az idén Krisztus Urunknak a Genezáreti tó 
partján, illetve a tóban tett dolgait ismertük meg 
Máté, Lukács és János evangéliumának igever-
seiből. Jézus földi jelenlétének egyik fontos 
történésével találkoztunk a tizenkét tanítvány 
elhívásával, és a tanítványi lét fontos tanulságá-

val: a hit csodára képes.
A kirándulások célpontjai Berettyóújfalu tavai 
voltak, a játékok a halászathoz kapcsolódtak, 
hiszen Jézus a tanítványok kiválasztását a ha-
lászat képével magyarázta, a tanítványoknak 
adott feladatnak az emberhalászat nevet adta.
A tanítványok első feladatul Krisztus követését 
kapták, másik fontos feladatuk ma is az ember-
társak buzdítása Jézus követésére. Különleges 
élménye volt a hétnek a nemrégen felújított Zsi-
nagóga meglátogatása, ahol egy másik hitvilág 
képeivel találkoztunk.
A legfiatalabb részvevő 2, a legidősebb 83 
éves volt. A délelőttök kedves eseménye volt 
a Szivárvány Református Óvoda kicsinyeinek 
– kedves óvónők kíséretében történő – látoga-
tása. Két lelkipásztorunk az igehirdetéseken túl 
is mindig velünk voltak. Az öt napon több mint 
száz jelenlévőnek örülhettünk.
Dicsőség Istennek!

Idén is táboroztak a Bajnócások

Július harmadik hetében került meg-
rendezésre a tizenegyedik Bajnóca 
néptánctábor, ahová a kiscsoportosok-
tól kezdve egészen középiskolás kor-
osztályig várták az egyesületi tagokat. 
A kikapcsolódás, illetve élményszerzés mellett 
a tábor célja, hogy újabb táncok tanulásával a 
gyermekek szakmailag is felkészüljenek a kö-
vetkező tanévre. „A teltházas program megva-

lósulását idén különböző elnyert pályázati for-
rások is segítették. A hosszú pandémiás időszak 
után fontos volt a gyerekeket újra összekovácsol-
ni, hogy visszataláljanak a hagyományokhoz és 
a néptánchoz” – fogalmazott Bozóki-Turzó 
Renáta, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke. 
Az egyhetes programon szakmai oktatók ve-
zetésével néptáncoktatás zajlott. Amíg Vámo-
si István táncpedagógus a Boróka csoporttal a 
bácskai táncot ismertette meg, a Cserbóka tag-
jai a hajdúsági, a szilágysági, valamint a bihari 
táncok lépéseit próbálták meg elsajátítani a tá-
bor során. „Célszerű minél korábban elkezdeni 
a táncot annak érdekében, hogy a mozdulatok 
minél hamarabb készségszintre emelkedjenek. 
Így nem csak a mozgáskoordináció fejlődik, de 
egyúttal a bonyolultabb táncok elsajátítása is 
könnyebbé válik majd felnőttkorban” – mondta 
Vámosi István a tánctanulás fontosságáról. A 

táncoktatás, továbbá a csapatépítő tevékeny-
ségek mellett megannyi színes kikapcsolódási 
és szórakozási lehetőség is várta az egyesület 
tagjait. A gyerekek táboroztatóikkal ellátogat-
tak többek között a Bodorka NépmesePontba, 
a Makk Kálmán Moziba, valamint a Bihar Ter-
málliget Strand – és Termálfürdőbe. Ezenkívül 
a tűzoltó bemutatóval, a Bihari Népművészeti 
Egyesület pedig különféle foglalkozásokkal 
lepte meg a táborozókat. Az év hátralevő része 
is eseményekkel teli a Bajnócások számára. Ok-
tóber 9-én a Gyermek Szóló Néptáncfesztivál, 
decemberben pedig – ha a vírushelyzet engedi – 
a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban évzáró 
gálaműsoruk kerül megrendezésre. A Bajnóca 
Néptánc Egyesület az idei programok mellett 
már a következő év eseményeire is készül. Ta-
vasszal egy nagy projektet, a trianoni emlékmű-
sor összeállítását szeretnék megvalósítani. B.E
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Közel 30 éve alkothat-
nak a táborozók

Református tábor a Diószegi Refiben

Ifjúsági és Vakációs Bibliahét Berettyóújfaluban

„Hiszem és vallom, ígérem és fogadom” 
– konfirmáltak
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Hatodik Partiumi Szabadegyetem

Nádtengeri nyár – olvasótábor a gyermekkönyvtárban

Edzőtáboroztak az U12-es kézi-
labdázók Szemiotika, művészet és nyelv. 

Ebben az évben ezek a témák 
álltak a Partiumi Szabadegye-
tem középpontjában. A hatodik 
alkalommal megtartott egyhe-
tes program kitalálóinak célja 
ezúttal is a határok fölötti kap-
csolatok erősítése volt.
A szabadegyetem valamennyi temati-
kája általában Biharország vagy Par-
tium néprajzához, nyelvéhez, irodal-
mához kapcsolódik. Az idei alkalmon 
– többségében – a szemiotikai és nyelvi 
tájjal foglalkoztak a programon részt-
vevők, pontosabban azokkal a látható 
nyelvi jelekkel, amelyek körülvesznek 
bennünket. – Nagyon sok tudományos 
ismeretterjesztő előadással készültünk 
a mostani szabadegyetemre, „Berety-
tyóújfalu napján” a környék irodalmá-
val, néprajzával és népművészetével 
foglalkoztunk, emellett ismét előadtak 
egyetemi hallgatók is, akiknek valami-
lyen kezdeti tudományos munkássága 
kapcsolódik az itteni tájhoz, illetve a 
romániai vidékhez egyaránt – mondta 

Balázs Géza. A szabadegyetem egyik 
szervezője arról is szólt, ebben az év-
ben Nagyváradra és az ottani Hegyköz-
be, Békés-Biharon belül több helyre, 
valamint a Csonkatoronyhoz, illetve a 
Fehértemplomhoz látogattak el a részt-
vevők.
A szabadegyetem megnyitóján város-
unk polgármestere, Muraközi István 
a határokon átnyúló nemzetegyesítés 
fontosságáról beszélt, ami ezen a prog-
ramon minden egyes alkalommal meg-
mutatkozik, hiszen itt a határ mindkét 
oldaláról érkező érdeklődők találkoz-
nak, és kötnek barátságokat egymással.
Kolozsvári István, a Bihari Múzeum 
Baráti Körének elnöke köszöntőjében 
azt emelte ki, mivel az előadások min-
denki számára nyitottak, az érdeklődők 
olyan tartalmakat vehetnek „maguk-
hoz”, melyekhez – más esetben – csak 
az egyetemi hallgatóság jut hozzá.
A 6. Partiumi Szabadegyetem ezúttal 
arra kereste a választ, milyen formában 
látható, milyen formában jelenik meg a 
nyelv, ami a kultúrának is a jellemzője, 
egyfajta tükre. SzSzM

A Sinka István Városi Könyvtár megújult 
és átalakított közösségi tereiben töltött 
el 16 olvasni szerető tanuló élményekben 
gazdag napokat július utolsó hetében. Berg 
Judit: Lengemesék címet viselő könyvsoro-
zatának „Nádtengeri nyár” című részének 
elolvasása és feldolgozása mellett számos 
programmal vártuk a táborozókat.
Ottmár Mária kolléganő közreműködésével 
ráirányítottuk a gyerekek figyelmét a termé-

szet védelmére, a környezetszennyezésre. A 
feladatok teljesítéséért a Bihari Természetbarát 
Egyesület ajándékaiból választhattak a táboro-
zók. Kézműves foglalkozásokon – újrahaszno-
sított anyagok felhasználásával – elkészítettük 
a saját „lengénket”, illetve harácskilövőnket. A 
Bihari Népművészeti Egyesület alkotóházában 
a népi játékok kipróbálása, valamint a papri-
kás krumpli vacsora elköltése után – az egész 
könyvtárat birtokba véve – az esti pizsipartin 
Boldizsárné Jónás Jolán kolléganő gitárkísérete 
mellett énekeltünk, pattogatott „békalencsét” 
és „algaszörpöt” fogyasztottunk, majd a sötét 
könyvtárban bújócskáztunk. A közös olvas-
mányunkban szerepelt egy fogyatékossággal 
élő kis állat, így Jónás Krisztina pszichológus 
kérésünkre foglalkozást tartott, melynek célja a 
fogyatékkal élők életének játékos formában tör-
ténő megismertetése és érzékeltetése volt.

Vezendiné Borbély Margit kolléganő alapos 
szervező munkája biztosította a tábor gördü-
lékenységét és sokszínűségét. Két kirándulá-
son is részt vettünk: a Bihari-sík túrán Földes 
határában kedves idegenvezetőnktől sok érde-
kességet tudtunk meg a Bihari-Sík Tájvédelmi 
Körzet természeti értékeiről, és sok különleges 
állatot is megfigyeltünk. Másnap az egész na-
pot Bojton, a Tájházban töltöttük, ahol megis-
merkedtünk elődeink életével, különféle népi 
gyermekjátékokkal játszottunk, szekereztünk, 
kipróbáltuk a csigacsinálást, a nagymosást, 
valamint levendulazsákot és gyékénybabát is 
készítettünk. A tábort most is a Népligetben az 
olvasmányhoz kapcsolódó játékos akadályver-
sennyel fejeztük be. Az olvasótáborban nagyon 
sok élményt szereztünk, jól éreztük magunkat. 

VBM és BJJ könyvtárosok

Komoly hagyományokra tekint vissza a Berettyó 
Munkás Sportegyesület által szervezett kézilabda tá-
bor városunkban, hiszen a BMSE lassan már 30 éve 
nyújt minden nyáron – rövidebb-hosszabb időre – el-
foglaltságot a fiatalabb korosztályoknak.
Augusztus 2-a és 6-a között az egyesület U12-es csapatai 
edzőtáboroztak, ahol a gyerekekre három tréning várt napon-
ta. – Reggel 8-tól egy 1 órás, majd fél óra pihenőt követően 
megint egy 1-1,5 órás edzésen vettek részt a fiatalok a já-
tékkal együtt. A harmadik tréning délutánonként szabadidős 
sporttevékenységekkel telt – tudtuk meg Kovács Zoltántól. 
A BMSE edzője elmondta, a labda és a játék a tábor min-
den napján főszerepet játszott, a hét eleji képességfejlesztés 
után egyre nehezebb, illetve bonyolultabb feladatokkal kellett 
megbirkózniuk a kézilabdázóknak. A trénert arról is kérdez-
tük, az edzések során mennyire voltak motiváltak a fiatalok. 
– A korábbi dolgokhoz viszonyítva kicsit megfordult a világ. 
Régen a gyermekek döntöttek úgy, hogy kézilabdáznak, ma 
pedig már a szülők határoznak úgy, hogy a gyerek elkezdi 
ezt a sportágat. Innentől kezdve nem biztos, hogy a fiatal ak-
kora motivációval rendelkezik, mintha saját maga választaná 
a kézilabdát. A most táborozók között voltak tehetségesebb, 
szorgalmasabb gyermekek, de akadtak olyanok is, akik nehe-
zebben kapcsolódtak be a munkába, mert nincs meg bennük 
az a belső inspiráció, ami hajtja, űzi őket napról napra, edzés-
ről edzésre.
Kemény tréningek, nehéz feladatok és folyamatos izomláz 
– így jellemezték a gyerekek a kézilabda tábort, ahol ennek 
ellenére nagyon jól érezték magukat, és számos élménnyel 
gazdagodtak. SzSzM

Kalocsai népdalokat tanultak azok a 
gyerekek, akik részt vettek a Bajnóca 
Néptánc Egyesület által szervezett 
népdal táboron július utolsó hetében.
A 13 fiatal között voltak egyesületi tagok, raj-
tuk kívül városunkból és a környező települé-
sekről érkeztek gyermekek a táborba, de akadt 
olyan is, aki Budapestről jött el az egyhetes 
programra. A szervezők szerették volna ösz-
szekovácsolni az alsó tagozatos diákokat, akik 
a tábor ideje alatt jobban megismerkedhettek a 
különféle népdalokkal, népi játékokkal is. – A 

népdaloktatás játékos formában zajlott, a ze-
nei kíséret mellett archív anyagok segítségével 
tanultuk meg a dalokat – mondta Turzó Bog-
lárka. A népdal tábor vezetőjétől megtudtuk, 
kézműveskedés, tűzoltóbemutató, mozi- és 
strandlátogatás színesítette az egyhetes alkal-
mat, de jártak a Zsinagóga Kultúrtérben is. A 
fiatalok a hét végén – a népdalok megismeré-
se mellett – számos élménnyel térhettek haza a 
második Bajnóca népdal táborból.
A Bajnóca Néptánc Egyesületen belül működik 
a Bajnóca Népdalkör, melyhez az idén táborozó 

gyerekeknek is van lehetőségük csatlakozni.

SzSzM
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Kalocsai népdalokkal ismerkedtek
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Az idei táborozók közül sokan már nem először 
vettek részt az eseményen. Ez idő alatt kiala-
kult egy összeszokott, állandó csoport, aminek 
köszönhetően idén is családias közegben telt a 
tábor mind az öt napja, melyek közös ikonfestő 

imádsággal kezdődtek. A jubileumi alkalom-
nak köszönhetően a július utolsó hetében meg-
rendezett tábor a korábbi évekhez képest több 
szempontból is eltért. Az egyhetes programban 
résztvevő felnőttek és gyermekek idén vissza-
tértek az eredeti festési technikához: akrilfesték 
helyett – az évszázadokkal ezelőtt megalkotott 
ikon festményekhez hasonlóan – temperával 
készítették el saját szentképeiket. A festési el-
járás mellett tematikailag is változás történt. Az 
egységesített tematikából kifolyólag ez évben a 
legismertebb angyalok – Gábriel, Mihály, va-

lamint Rafael – kerültek középpontba. Rákóczi 
Jenő, katolikus plébános arról beszélt, az elké-
szült ikonok kettős jelentőséggel bírnak. Egy-
részt sikerélményt jelentenek készítőik számá-
ra, másrészt pedig lelki töltődést biztosítanak 
az alkotás folyamata során. „Az ikonfestésnél 
nem maga az alkotás produktuma, hanem a lel-
ki átalakulás, az önmagunkra való reflektálás a 
fontos” – fogalmazott a plébános. Az ötnapos 
program egy mátraverebély-szentkúti kirándu-
lással zárult, ahol többek között sor került a sa-
ját készítésű ikonok megáldására is. B.E

Sokszínű programokkal várta az If-
júsági és Vakációs Bibliahét a gyer-
mekeket július második hetén.
A tizenhat éves hagyománnyal rendelkező Bib-
liahét célja, hogy közelebb hozza Isten igéjét 
mind az ifjúság, mind pedig a szülők felé. Az 
Ifjúsági és Vakációs Bibliahéten – idén 30 segí-
tővel kiegészülve – negyven 4 és 18 év közötti 
gyermek vett részt, akik az ötnapos tábor min-
den napján más-más szabadidős tevékenységet 

próbálhattak ki, hiszen 
minden nap egy adott 

központi igazságra épült külön bibliai történet-
tel, aranymondással, illetve énekekkel kiegé-
szülve. Az idei év témájául Jézus Genezáreti 
tóhoz kapcsolódó élettörténete szolgált, ennek 
okán a táboroztatók a vizek élővilágát tűzték 
ki fókusztémaként, így a környékünkön levő 
halastavakat, és a Csónakázó tavat tekinthet-
ték meg a kisdiákok, akik a Bibliahét folyamán 
kézműves, alkotó tevékenységeket is kipró-
bálhattak. Kulturális programok részeként a 
berettyóújfalui zsinagógával, továbbá a kóser 

zsidóság történetével ismerkedtek meg a tábor 
résztvevői. A hetet összefoglaló utolsó napon a 
gyerekek fáklyákkal vonultak át a református 
templomba. „A fáklya a lelket szimbolizálja. Ezt 
követve emlékeztet minket arra, hogy előttünk 
az Úr Jézus Krisztus jár, és ha őt, mint a fáklya 
fényét követjük, akkor soha nem tévedünk el” 
– fogalmazott Magyar László István művész-
tanár, presbiter. „A jó hangulatnak, családias 
környezetnek és rengeteg programnak köszön-
hetően a gyerekek sok mindent megismerhettek 
abból az életből, amit Isten készített az emberek 
számára” – zárta gondolatait a presbiter. B.E
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Természetes anyagokból használati tárgyak

72 egyedi és értékes alkotás született a rajzpályázatra

Szent angyalok ikonjait festették meg a jubiláló táborban

Bibliahét – A Genezáreti tónál történt

Csuhé- és gyékényfonó táborként in-
dult, az igényekhez alkalmazkodva 
azonban mára már több mint tízféle 
mesterség elsajátítására adott lehető-
séget a XXIII. Országos Felnőtt Csu-
héfonó és Kézműves Alkotótábor.

A járványhelyzet miatt a Bihari Népművészeti 
Egyesület Alkotóháza idén később tudta meg-

hirdetni az egyhetes rendezvényt, mely iránt 
ennek ellenére is nagy volt az érdeklődés. Az 
Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Al-
kotótábor remek módja annak, hogy az elsajá-
tított kézművességek, tevékenységek által to-
vábbvigyük, megőrizzük a kultúránk fő részét 
alkotó hagyományainkat, melyek múltja évszá-
zadokra, évezredekre nyúlik vissza. A táborba 
elsősorban pedagógusok jelentkezését várták, 
hogy lehetőségük nyíljon a természetes anya-
gok, illetve hagyományos technikák, mester-
ségek megismerésére annak érdekében, hogy 
az elsajátított készségeket később a diákok 
számára is továbbadhassák. A hét során olyan 
egyedileg, hagyományos eljárással készült 
használati tárgyak elkészítésére volt lehetőség, 
mint például a vesszőkosár, bőr táska, szövött 
tarisznya, szalma, illetve tűzzománc ékszerek. 
„A saját készítésű tárgyak készítőiknek nagy 

örömet jelentenek, hiszen az alkotási folya-
mat egyfajta örömforrás, a tárgyak elkészíté-
se pedig külön sikerélménnyel jár” – mondta 
el Dr. Halászné Andrea. A tábor változó lét-
számmal indult. Voltak, akik kizárólag a négy 
kézműves napra jelentkeztek, egyeseket pedig 
egy-egy foglalatosság – például a kosárfonás, 
agyagozás – érdekelt. A legtöbben azonban az 
alkotótábor minden napján jelen voltak, hogy 
minél több – naponta háromféle – kézműves 
tevékenységet kipróbálhassanak. A szerda a 
többi naptól eltérően kirándulással telt: Haj-
dúszoboszlón a Fejedelmi Kincstárba, Nagy-
hegyesen egy gyertyaöntőműhelybe látogattak 
el és alkották meg saját készítésű gyertyáikat, 
Balmazújvárosban pedig a Semsey Kastélyt, 
és a Mihalkó Kalaposházat tekintették meg a 
táborozók. B.E

A Bodorka NépmesePont Matiné mű-
soraiban összesen húsz népmese hang-
zott el. Ehhez kapcsolódóan hirdetett 
rajzpályázatot a mesepont 3 és 14 éves 
gyerekek részére, melynek díjátadását 
június 11-én tartották.

A népmesepont vezetői abban bíztak, hogy a fi-
atalok visszanézik a matiné műsorait, választa-
nak egy kedvenc mesét, és ezzel kapcsolatosan 
készítenek egy-egy illusztrációt. A pályázatra 
72 alkotást neveztek, szép számmal érkeztek 

rajzok a Szivárvány Református Óvoda mellett 
az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskolából, 
a Diószegi Kis István Református Két Tanítási 
Nyelvű és a József Attila általános iskolákból, 
emellett hét egyéni kép is született. A beérke-
zett pályaművek szabadon választott techniká-
val készültek. – Most sem volt könnyű dolog 
az értékelés, hiszen rengeteg színes, érdekes 
és fantáziadús alkotás született. Figyelembe 
vettük azt, melyik az a munka, amelyiken egy-
értelműen látszik, mesei élmény van mögötte. 
Emellett azt is értékeltük, mennyire kreatív 
módon alkották meg a gyerekek a képeket – 

mondta Rácz Anikó. A Bodorka NépmesePont 
vezetője hozzátette, a rajzpályázattal a mesei 
élmény elmélyítése volt a céljuk. A díjátadón 
arról is beszélt, mindegyik pályamű egyedi, és 
számos pozitívummal rendelkezik, éppen ezért 
arra törekedtek, hogy minél több gyermeket 
meg tudjanak jutalmazni kreativitásáért és te-
hetségéért. Az óvodából és iskolákból érkezett 
alkotásokat csoportszinten is értékelték, ez 
alapján többek között legvidámabb, legfantá-
ziadúsabb és legrészletgazdagabb rajzok díszí-
tik a népmesepont falait.
A díjátadón végül minden pályázót megajándé-
koztak egy kis aprósággal, a kiemelkedő mun-
kákat különdíjban részesítették. SzSzM

Öt évvel ezelőtt Györgyfiné Kulcsár Zita ötleteként valósult meg városunkban az első 
ikonfestő tábor. Az inspirációt gimnazista kora óta dédelgetett álma – egy saját ikon 
megfestése –, valamint a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 2017-es ikonkiállítása adta. 
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Apák napját ünnepelték

Középkori rock and roll a nyári fesztiválon

New Orleans-i zenés hangulat

Fedák Sári emlékest Szűcs Nelli előadásában

„Átlátszó víz legyen” - Cseh Tamás emlékest

Apáknak és gyermekeiknek szóló hétvégi 
program keretében ünnepelték az apák nap-
ját. A rendezvényt – melyet a Nadányi Zoltán 

Művelődési Ház szervezett – Kocsis Csaba 
író „Apák napja” című kiadványa ihlette.        
A programok között népszerűek voltak a 
vetélkedő feladatok, a „Berettyóújfalu leg-
ügyesebb apukája” címet is el lehetett nyerni.        
A vetélkedő során a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Ház, a Sinka István Városi Könyvtár, a 
Zsinagóga Kultúrtér, a Makk Kálmán Mozi, 
a KözépFölde Egyesület, továbbá a Bihari 
Népművészeti Egyesület állomásain oldhat-
tak meg ügyességi feladatokat a vállalkozó 
kedvű családok. A Bihari Múzeum, valamint 
a Bodorka NépmesePont pedig játszóházzal, 
népi játékokkal várta az apukákkal kilátogató 
gyerekeket. B.E

Tinódi Lantos Sebestyén „Sokféle részögösről” 

című énekének saját feldolgozásával nyitotta 

az estet a Nyári Művészeti Fesztivál második 

fellépője, a Bordó Sárkány. A saját meghatá-

rozásuk szerint „középkori zenét” játszó, öt 

tagból álló zenekar autentikus, többnyire kö-

zépkori eredetű, a mai kor hangzásvilágához 

igazodó zenéivel pezsdítette fel városunkat. A 

11 éve alakult zenekar tagjai számos különle-

ges hangszert (mandocello, koboz, középkori 

sípok, dudák, különböző furulyák, tambura, 

dob, valamint ütőhangszerek) szólaltatnak 

meg. Berettyóújfalui fellépése után az együt-

tes egy kéthetes turné keretében Észtországba, 

illetve Lengyelországba vitte el a középkori 

zenei élményt. B.E

A Tiger Rag című nyitódalt hallgatva egészen 
az 1920-as évek Amerikájába utazhattak vissza 
azok, akik kilátogattak a Füred Dixieland Band 
koncertjére. A zenekar Falusi Mariann-nal kie-
gészülve autentikus dixieland-swing, valamint 
saját hangszerelésű, 21. századnak megfelelő 
gospel, illetve jive zenéket adott elő. Az éne-
kesnő maga is nagy kedvelője a Dixieland által 
képviselt zenei stílusnak, így boldogan vállalta 
a kooperációt a füredi együttessel. „Ha szere-
tettel, jókedvűen csinálom azt, amit szeretek, 

az érzelmileg megmozgatja a közönséget, és én 
úgy gondolom, ez a legfontosabb, amit tehetek 
az emberekért” – fogalmazott az Artisjus-díjas 
énekesnő. „Berettyóújfaluban mindig nagyon 
odaadó, roppant kedves a fogadtatás, bármi-
lyen stílusú muzsikát hozunk ide” – mondta 
Dervalics Róbert, aki zenekarával 2019-ben 
egy Louis Armstrong show-műsorral, 2020-ban 
pedig Bebével és a Sakk Matt Companyvel kie-
gészülve örvendeztette meg a helyieket. B.E

Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház színművész-

nője elevenítette meg Fedák Sárit, a 20. század 

egyik legnagyobb magyar színésznőjét a Nyá-

ri Művészeti Fesztivál színpadán. Az előadás 

célja a színművésznő emlékének felelevenítése 

volt, nem mindennapi életének megismertetése 

a közönséggel. Az emlékest anyagát Fedák Sári 
emlékiratából, az „Útközben” és a „Te csak 
most aludjál, Liliom...” című könyvből, vala-
mint egyéb megemlékezésekből, leveleiből, 
a Színháztörténeti Intézet anyagaiból, a régi 
„Színházi Élet” című folyóiratokból gyűjtötték 
össze a színmű megalkotói. B.E

Hegyi Norbert és Joós Tamás, az Ascher Osz-
kár Színház színészei hozták el városunkba 
Cseh Tamás örök klasszikus dalait a Nyári Mű-
vészeti Fesztivál keretein belül. A Cseh Tamás 
születésének évfordulója alkalmából létrejött 
est 2013-ban az Ascher Oszkár Színházban ke-
rült bemutatásra, azóta közel 100 alkalommal 
többek között Kanadában is látható volt. Az 
emlékest címe metaforikus jelentésű, a „Cseh 
Tamási világ” hangulatát, a zenész dalaiból 

áradó tisztaságot, örökérvényűséget hivatott 
kifejezni. „A rendezvény célja, az énekes mun-
kássága előtti tisztelgés mellett, hogy ezek a da-
lok tovább éljenek, és minél több ember ismerje 
meg őket” – fogalmazott Joós Tamás. „Cseh 
Tamás életművének olyan keresztmetszetét pró-
báltuk elhozni, mely  egyrészt közel áll hozzánk, 
másrészt pedig kihagyhatatlanok a műsorból” 
– tette hozzá Hegyi Norbert. B.E

Június 19-e és 27-e között ismét a Nyári Mű-

vészeti Fesztiválnak adott otthont a Makk 

Kálmán Mozi udvara. A nyitónapon a Veres 1 

Színház az Acélmagnóliák című darabot hoz-

ta el városunkba. Az előadást – egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően – a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat jóvoltából ingyen te-

kinthették meg az érdeklődők. A Dicső Dániel 
által rendezett Acélmagnóliák egy amerikai 
kisváros fodrászüzletében játszódik, a főbb 
szerepekben Balázs Andreát, Csáki Edinát, 
Létay Dórát, Mari Dorottyát, Molnár Gyön-
gyit és Zorgel Enikőt láthatta a közönség.
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A crossover stílusból kaptak ízelítőt a 
Zenés Nyári Esték programsorozat má-
sodik alkalmára ellátogató érdeklődők. 
A jó hangulatért a korábban Fourtissimo 
Jazz Orchestra néven ismert KunaTones 
felelt. Az együttes zenei életművének 
alapjait a rézfúvós hangszerek képezik, 
a zenekar munkássága számos területen 
úttörőnek számít, a crossover műfaját is 
elsőként képviselték hazánkban. A július 
22-ei esten ezt a stílust próbálták „megsze-
rettetni” a berettyóújfalui közönséggel, a 
formáció – nagyzenekari felállásban – ko-
molyzenei átiratokat játszott a művelődési 
ház udvarán.

Zenés színházi esttel folytatódott a Zenés 
Nyári Esték programsorozat a művelődési 
ház udvarán. A július 29-ei alkalom fellépői 
Sztárek Andrea és Détár Enikő voltak, akik 
„A NŐ! Akinek csak megszületni volt köny-
nyű...” című műsort hozták el városunk-
ba. A több mint egy órás előadás egyfajta 
monológ, melyet olyan slágerek szakítanak 
meg, amik többnyire egybevágnak a szö-
veggel. A sok humorral és iróniával fűszere-
zett esten a színművészek a női lét szerepét, 
fontosságát vitték színpadra a születéstől a 
felnőtté válásig, az anyaságon át egészen a 
nagymamaságig.

„Táncolnék a boldogságtól” címmel hozta 
el városunkba a TheaterWagen Benedekffy 
Katalin, Prima díjas koloratúrszoprán 
énekes, és Turpinszky Gippert Béla, a Ma-
gyar Állami Operaház szólistájának opera 
és operett előadását. Hallható volt többek 
között a Csárdáskirálynőből ismert „Álom, 
álom, édes álom”, mely egyben az est cím-
adó dala volt. A Városok-Falvak Szövet-
ségének jóvoltából megvalósult, minikon-
cert-sorozat részeként megvalósuló előadás 
során a kulturális élet újraindítása mellett 
az opera és operett műfajok népszerűsítése 
volt a fő cél.

Klasszikussá vált régi filmek örökzöld dal-
lamai csendültek fel a Zenés Nyári Esték 
programsorozat idei utolsó alkalmán. A 
Régi idők mozija című darabot Komáromi 
Anett, Nagy Róbert és Liszi Melinda szín-
művészek előadásában láthatta a közönség. 
Az augusztus 26-ai esten felcsendült betét-
dalok és dalszövegek a múlt századba repí-
tették vissza a nézőket. A zenés időutazás 
során olyan nótákat hallhatott a közönség 
a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek 
előadásában, mint az „Oda vagyok magá-
ért”, az „Egy csók és más semmi”, illetve a 
„Kislány kezeket fel”.

Az Orpheum Quintet nyitotta a Zenés 
Nyári Estéket a klasszikust, a világzenét, 
a kávéházi jazzt, illetve a gypsy swinget 
ötvöző zenéivel. A zenekar három – kü-
lönböző szólamú - énekesnővel kiegészül-
ve Orpheum Madams néven jött létre, de 
sok esetben kisebb formációként lépnek 
színpadra. Az öttagú Orpheum Quintet az 
estre ikonikus művek széles repertoárjá-
val érkezett városunkba. A magyar, angol, 
és olasz szerzemények mellett felcsendült 
többek között Edith Piaf, a sanzonok ki-
rálynőjének híres dala „A rózsaszínű élet”, 
emellett „Az éjfélkor Párizsban” című film 
egyik betétdala is elhangzott.

A Veres 1 Színház 
zárta a fesztivált
A Párizsban Fekete Humor Nagydíjat 
„elnyert”, 1966-ban megjelent Tóték 
című kisregényt Örkény István 1967-
ben dolgozta át drámává, melyet azóta 
is nagy sikerrel játszanak a színházak. 
A Nyári Művészeti Fesztivál utolsó műsor-
számaként – Dicső Dániel rendezésében 
–  Mihályfi Balázs, Faragó András, Balázs 
Andrea, Csáki Edina, Mohai Tamás, Zorgel 
Enikő, Janik László, valamint Petridisz 
Hrisztosz szereplésével Örkény István „Tót-
ék” című klasszikusát láthatta a helyi közön-
ség. „Örkény művét nem kellett átalakítani, 
hiszen ma is pont annyira érvényes, mint 
amikor íródott. Meg lehet benne találni azo-
kat az izgalmas, társadalmi problémákat és 
szélsőségeket, amikkel ma is nap mint nap 
találkozunk” – fogalmazott Janik László, a 
Veres 1 Színház színésze.  A komoly tragédi-
át bemutató, ám közben frenetikus, mindent 
legyőző humorú mű egyszerre klasszikus és 
modern, így képes a mai napig megszólítani 
az embereket. B.E

Újra színpadon a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar
A Nyári Művészeti fesztivál utolsó előtti fellépője-
ként – több mint egy év kihagyás után – ismét szín-
padra állt a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar. 

Hegedűs Imre, a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar ze-
nekarvezetője hírlapunknak elmondta, a pandémia idején a 
zenekarnak a vírushelyzetből adódott korlátozások miatt nem 
volt lehetősége a próbák lebonyolítására, emellett a formáció 
saját koncertet utoljára 2019 decemberében adott, így az egész 
csapatot jó érzéssel töltötte el, hogy újra színpadra állhattak.         
A fúvószenekar a különleges alkalomra egy mindenki számára 
megfelelő műsorral készült: a klasszikustól kezdve egészen a 
pop műfajig népszerű, közismert dalokat hallhatott a közön-
ség. B.E
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Összetett első helyezést kapott a 
„Bihariak kedvence”

Berettyóújfalut immár második al-
kalommal képviselte – többségében 
– a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
irodájának dolgozóiból álló „Pénz-
ügye$ek” csapata a Fertődön augusz-
tus 13-án megrendezésre kerülő IX. 
Eszterházy Barokk Ételfőző Feszti-
válon.
2019-ben járt először Fertőd városában kis 
csapatunk, amikor a polgármesterek részére 
megrendezett versenyben a vándorkupa birto-

kosai lettünk. Ezen címért, illetve a vándorku-
pa megvédéséért tértünk vissza. A versenyre 
Bónácz János alpolgármester kísérte el a csa-
patot, aki folyamatosan közreműködött, illetve 
segített bennünket a nap folyamán.
Van egy étel, amely már nemcsak a mi ked-
vencünkké vált, de eddig mindig nagy sikert 
arattunk vele. Ez az étel a „Bihariak kedven-
ce”, avagy kovászos káposztás lencsés tarja 
kemencében sülve, így ezzel az étellel nevez-
tünk. A versenyen 16 település mérette meg 
magát, ahol finomabbnál finomabb ételek ké-
szültek a barokk kor szellemében. Igaz, hogy a 
helyezésekről a zsűri döntött, de már a döntés 
előtti nagyszámú érdeklődés is nagyon jó ér-
zéssel töltött el bennünket. Amikor az ered-
ményhirdetéskor a konferanszié utolsóként, a 
verseny összetett első helyezettjeként, így a 
vándorkupa tulajdonosaként ismét a berettyó-
újfalui „Pénz-ügye$ek” csapatát szólította, az 

igazi öröm akkor ért bennünket.
Következő nap, augusztus 14-én újra verseny-
nap volt. Itt a profi séfekkel induló csapatok 
között mérettettük meg magunkat. Ezen a na-
pon az „Úri konyha” és „Csárda konyha” ka-
tegóriában is indultunk. A fő alapanyagokat a 
szervezők biztosították, amelyek felhasználása 
kötelező volt, a többi alapanyagot a verseny-
zőknek kellett vinni. Mi az „Úri” kategóriában 
hétfogásos, „Csárda” kategóriában egyféle me-
nüvel készültünk, amelyet csak a barokk korra 
jellemző technológiával és alapanyagokkal ké-
szíthettünk el. A nagyon szoros versenyben, a 
profik között a megtisztelő negyedik helyezést 
értük el, ahol a bécsi Ritz Hotel különdíját, va-
lamint a legjobb desszert díját birtokolhattuk.
A csapat tagjai: Bónácz János, Zsoldi Andrea, 
Tóth Albert, Gyarmati Andrea, Mező Ildikó, 
Dézsi Ferenc, Dézsi Ferencné, Dézsi-Papp 
Magdolna.
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A KÖSZI alkalmazásában álló, és 
a közmunkaprogramban résztvevő 

munkatársaink a rendszeresen elvég-
zendő zöldfelület-karbantartási és köztisztasá-
gi feladatok mellett az idei nyáron is számos 
egyéb teendő ellátásában segédkeztek.
Folytatódnak a városban a zárt csatornák és 
vízátfolyók tisztítási munkálatai. A tisztítást 
végző külső vállalkozó munkáját segítve a 
csapadékvíz lefolyók kitakarítását, és egyes 
esetekben a kitisztított hordalék elszállítását 
végeztük, valamint az aknaszemek megköze-
líthetőségét biztosítottuk.
Folyamatosan zajlik közútjaink karbantartása. 
Az útburkolati jelek felújító festése mellett a 
sérült közlekedési táblák, foncsor tükrök cse-
réjére is sor került. A kerékpárutak szegélyét 
az előírásoknak megfelelően több alkalommal 
is gyomirtóval kezeltük. Számos keresztező-
dés beláthatóságán is javítottunk, a Bocskai 
és Mártírok utcák kereszteződésében a fák 
gallyazásával, a vadhajtások eltávolításával 
tettük biztonságosabbá a közlekedést.
Kulturális örökségünk megóvásában is tevé-
kenyen részt vettünk. A Dózsa György utca 
20/a alatti építkezés kapcsán az eddig magán-
területen álló Dózsa György mellszobor új 
helyet kapott a Polgármesteri Hivatal épülete 
mellett.

Mindezek mellett a Bihari Múzeum újranyi-
tásával, illetve a Szent István-napi rendezvé-
nyekkel kapcsolatban különböző logisztikai és 
dekorációs munkákat végeztünk el.
A legnagyobb és – egyben – legfontosabb fel-
adatot azonban a városunkon átvonuló viha-
rok által okozott károk felszámolása jelentette. 
A zivatarok elmúltával kidőlt fák, leszakadt 
ágak, mindent beborító falevél és gally maradt 
hátra. Mindkét vihar után megkezdődött azon-
nal a helyreállítás. A tűzoltóság segítségével 
az életveszélyes fák gallyazása, kivágása már 
a felhőszakadás utáni órákban megtörtént. 
A sérült fákat a bejelentések alapján a lehe-
tő leghamarabb megvizsgáltuk, és a sérülés 
mértékének megfelelő eljárást alkalmaztunk. 
Sok esetben szerencsére ez egy egyszerű galy-
lyazást jelentett, esetleg egy komolyabb ifjító 
metszést, azonban nyolc fa esetében a kivá-
gást kellett választanunk a későbbi balesetve-
szélyes helyzetek elkerülése végett. Az első 
vihart követő két hét során sikerült az összes 
sérült fát kezelnünk, így a második zivatar 
azokban már nem tudott kárt tenni.
A szélsőséges időjárás mérlege 19 kidőlt vagy 
kivágott közterületen álló fa, 100 köbméter 
zöldhulladék, és több száz munkaóra.
Kérjük a lakosságot, hogy fokozott óvatosság-
gal közlekedjenek zivatarok idején!

Városüzemeltetési munkák nyári összefoglalója
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a nyári 
szünetben, 2021. június 16. és 2021. augusztus 
19. közötti munkanapokon, 47 napon keresztül, 
biztosította a hátrányos és a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek, valamint – a Képvi-
selőtestület döntése alapján – a gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult gyermekek részére 
is az ingyenes szünidei étkezést. A lehetőségről 
minden érintett névre szóló levélben kapott tá-
jékoztatást. Az ingyenes nyári szünidei étkezés 
keretében 191 gyermek ebédjéről gondoskod-
tunk. Közülük 44 gyermek étkezését az önkor-
mányzat saját forrásból biztosította.
Az önkormányzat – mint az elmúlt években – az 
idei nyári szünetben is támogatta a helyi Erzsé-
bet táborokban résztvevő gyermekek étkezését 
azzal, hogy a táboroknak csak a nyersanyag 
árát kell megfizetniük, az ételek elkészítésének 
rezsiköltségét az önkormányzat saját forrásból 
biztosította. Így a tábor számára rendelkezésre 
álló keretből több programot tudtak megvaló-
sítani a szervezők. Az állami fenntartású intéz-
ményekben megrendezett Erzsébet táborokban 
összesen 708 gyermek részére biztosítottuk a 
napi négyszeri étkezést. Az étlapokat a gyere-
kek igényeit figyelembe véve terveztük. Ezen-
kívül a városunkban megrendezésre kerülő 6 
nálunk étkező tábor résztvevői (összesen 251 
gyermek) részesült hasonló étkezési kedvez-
ményben. 
Gyermekétkeztetési feladatunk keretében 
felmértük az idei tanév/nevelési év igényeit. 
Köszönjük az intézmények (iskolák, óvodák, 
bölcsőde) segítségét a szülők tájékoztatásában. 
A szülőket kérem, új igény esetén keressék 
irodánkat. A gyermekétkezés igénybevételére 
vonatkozó tudnivalókról, kedvezményekről, 
árakról a tájékoztatók, nyomtatványok honla-
punkon (www.kosziberettyo.hu) elérhetőek, te-
lefonon is nagyon szívesen adunk tájékoztatást. 
Az új tanévben/nevelési évben is jó mun-
kát, nagyon jó egészséget, és további sikeres 
együttműködést kívánunk minden gyermek-
nek, tanulónak, szülőnek, pedagógusnak és 
minden társintézmény dolgozójának, akikkel 
közösen a gyermekek/tanulók illetve a város 
érdekében tevékenykedünk! 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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Egy kitüntetés margójára

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség (MAFUMASZ) augusztus 
6-án tartotta 30 éves (30+1) jubileu-
mi közgyűlését Tatabányán.

A MAFUMASZ 1990-ben alakult meg azzal a 
nemes céllal, hogy megőrizze a híres magyar 
fúvószene értékeit, a zenei ismeretterjesztés 
élére álljon, fúvószenei fesztiválokat, találko-
zókat és egyéb programokat szervezzen. Tá-
mogassa szakmailag a zenekarokat, segítse a 
karmesterek munkáját.
A szövetségnek olyan elnökei voltak, akiket 
városunk zeneszerető polgárai jól ismernek, 
hiszen többször is megfordultak zenei rendez-
vényeken, jubileumi eseményeken, és persze 
vagy tanárai, vagy még „tanulói” voltak a kar-
nagyképző táboroknak, amelyről legendákat 
mesélnek, dicsérve a gyerekeket és tanáraikat. 
Balázs Árpád zeneszerző volt az elnök 1990-
től, akinek szerzői estje is volt Berettyóújfalu-

ban. Dohos László Liszt-díjas karnagy követte 
Őt, aki a Magyar Honvédség fő karmestere 
volt. Jelenleg Szabó Ferenc látja el az elnöki 
teendőket, aki a győri Symphonic Band kar-
mestere. A két előbb említett jeles személyiség 
díszvendége volt a Berettyóújfalui Ifjúsági Fú-
vószenekar 50 éves fennállására szervezett és 
rendezett ünnepségnek, ahol méltatták a zene-
karunk kiváló, példaértékű és innovatív tevé-
kenységét, valamint a 2013-ban elhunyt Szi-
lágyi Péter rendkívül eredményes munkáját.
Kedves Olvasó!
Mindezek leírására azért volt szükség, mert 
igazán így tudják megérteni és értékelni 
az augusztus 6-ai történéseket. Ugyanis a 
MAFUMASZ a jubileumi küldöttgyűlésen je-
lentette be, hogy néhai Szilágyi Péter igazga-
tó-karnagynak posztumusz Hidas Frigyes-díjat 
adományoz. Az országban eddig négy ember 
rendelkezik ezzel a díjjal, s posztumuszként 
először ítélték oda. Jelenleg ez a legmagasabb 
szakmai kitüntetés.
A díjat özvegye és fia vette át. Az előterjesztő 
– és a laudációt elmondó – Bekker Gyula, a 
balmazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 
karnagya, vezetője, mestertanár, a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Karának óraadó ta-
nára volt. 2015 óta a MAFUMASZ elnökségi 
tagja, az Észak-Kelet Magyarország fúvósze-

nekari referense, számtalan díj és kitüntetés 
birtokosa.
Bekker Gyula hosszan méltatta Szilágyi Péter 
szakmai életútját, számtalan hazai és nemzet-
közi eredményét, elismerését, kitüntetését. Így 
az 1983-as belgiumi első díjat (summacum 
laudéval!), a Karlsruhében /NSZK/ nyert „Ki-
emelt első” helyezést, a spanyol, orosz, len-
gyel, cseh, olasz, német nemzetközi versenye-
ken elért első, kiemelt első helyezéseket.
Már nyolc esztendeje, hogy Szilágyi Péter 
igazgató-karmester elindult az égi zenekarba, 
de sokan vannak még, akik tisztelettel gondol-
nak sikeres szakmai tevékenységére, amely-
nek eredményeként városunk nevét egész Eu-
rópában megismerték.
Csodálatos, hogy Magyarország legavatot-
tabb, fúvószenével foglalkozó szakemberei 
fontosnak tartották ezt az elismerést. Sokat je-
lentett ez a kitüntetés családjának, valamennyi 
volt zenekaros, zeneiskolás tanulónak, kollé-
gának, a városunk zeneértő és szerető közös-
ségének.
Emberségből, szakértelemből, tiszteletből pél-
dát mutattak.
Köszönjük Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség!

Gyula Ferencné, 
a „Fúvószenekarért” Alapítvány kurátora

„Nagy idők nagy tanúja…”

Búcsú Falucskai Jenőtől, Berettyóújfalu díszpolgárától
Augusztus 19-én vettünk végső búcsút az 
Arany János Gimnázium néhai igazgatójától, 
Berettyóújfalu díszpolgárától, Falucskai Jenő-
től, aki életének 94. évében hunyt el. Bihar-
nagybajomban született paraszti családban. 
Őt és két testvérét számos nehézség között, 
de tisztességben, és nagy odaadással nevel-
ték szülei. Tanítója javaslatára az elemi iskola 
után, 1939-ben Püspökladányba került polgári 
iskolába, amit a II. világháború miatt részben 
magántanulóként, de végig kiváló eredmény-
nyel végzett. 1943-ban iratkozott be a Deb-
receni Tanítóképző Intézetbe, amit Baltazár 
Dezső-ösztöndíjasként végzett el. A háború 
legvészesebb időszakát szülőfalujában vé-
szelte át, átvéve a frontszolgálatra, majd hadi-
fogságba került édesapja feladatait. A háború 
után folytatta a tanítóképzőt, bekerült a Bartók 
Népi Kollégiumba, majd képesítő vizsgát tett, 
Egerben pedig elvégezte a pedagógia szakot. 
1951-ben a Művelődési Minisztérium sze-
mélyzeti főosztályára helyezték, de ő az első 
perctől kezdve inkább tanítani szeretett volna. 
Közben az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen magyar-orosz szakos tanári diplomát 
szerzett, és sikerült elérnie, hogy Szolnokra 
kerülhessen tanítani. Mivel felesége, Gy. Sza-

bó Margit – akivel az egri főiskolán ismerked-
tek meg – csökmői születésű volt, kérelmez-
ték, hogy visszakerülhessenek Hajdú-Bihar 
megyébe. Először még az egri főiskolán kínál-
tak neki katedrát, de győzött a szülőföld iránti 
elkötelezettség, és végül 1954-ben kerültek 
Berettyóújfaluba. Az Arany János Gimnázium 
tanára lett, de emberi és szakmai talentumát itt 
sem rejthette véka alá, így még abban az év-
ben megkapta igazgatói kinevezését. Igazga-
tói időszaka máig meghatározó az intézmény 
életében: tanárok, diákok és szülők számos 
nemzedéke emlékszik rá jó szívvel. Céltuda-
tos, emberséges és következetes vezető volt, 
emellett pedig igyekezett minél többet tanítani 
is, egy ízben még osztályfőnökséget is vállalt. 
Igazgatói tisztségét egészen 1988-as nyugdíj-
ba vonulásáig betöltötte, és – bár az intézmény 
mai tantestületében mindössze egy pedagógus 
van, aki még együtt taníthatott vele – mindvé-
gig jó ismerősként, elkötelezett pályatársként 
járt vissza az iskola jeles eseményeire. Nyug-
díjasként pedig még évekig visszajárt taníta-
ni. Azzal együtt pedig, hogy a gimnáziumnak 
emblematikus igazgatója volt, hozzájárult 
Berettyóújfalu művelődési, oktatási életének 
fejlődéséhez, a közösség szellemi és lelki 

gyarapodásához. Munkáját minden szinten 
elismerték: 1969-ben az Oktatásügy „Kivá-
ló Dolgozója” lett, majd megkapta a „Kiváló 
Tanár” címet. A szakma mellett pedig a helyi 
közösség a legmagasabb helyi kitüntetéssel is-
merte el több évtizedes szolgálatát: 2003-ban 
Berettyóújfalu díszpolgára lett. Állhatatossá-
ga, embersége, szakmai felkészültsége örök 
példa mindannyiunk előtt. Az önkormányzat 
és a gimnázium múlhatatlan érdemeiről a kö-
zeli jövőben maradandó formában is megem-
lékezik.  

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Két keréken Biharban

A Kelet Kincse Egyesületről

Rangos elismerés

Projektzáró rendezvénynek adott ott-
hont a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Arany János Gimnázium 
és Technikum aulája június 16-án. A 
„Két keréken Biharban 1.0” címet vi-
selő program célja a diákokban a lo-
kálpatriotizmus érzésének erősítése, az 
élményközpontú pedagógia, valamint a 
környezettudatos és biztonságos közle-
kedés iránti igény megvalósítása volt.

A projekt a Nemzeti Tehetség Program és a Mi-
niszterelnökség 1,5 millió forintos támogatásá-
val valósult meg, mely összegből hat kerékpárt 
is beszerzett az intézmény. – A pályázat kere-
tében három biciklis túrán, illetve 60 óra fog-
lalkozáson vettünk részt. Ezek a szakkörök a 
kirándulások során megtekintett látnivalók tu-

dományos hátterével ismertették meg a tanuló-
kat. Az első túra a Bakonszeg-Zsáka útvonalon 
történt, a másodikon Nagykerekibe és Kismar-
jába, a harmadikon pedig Biharugrára teker-
tünk el – tudtuk meg Tóth Andrástól. A projekt 
szakmai vezetője arról is beszélt, a kerékpáros 
tehetséggondozó programnak köszönhetően 
– szűkebb környezetünk látnivalóinak megis-
merése mellett – a résztvevők sok emlékezetes 
pillanattal gazdagodtak. Tóth András a pályá-
zat további pozitívumai közt említette, hogy a 
diákok bővítették nemcsak az iskolarendszerű, 
de az azon kívüli tudományos ismereteiket is.
A BSZC Arany János Gimnázium és Techni-
kum igazgatóhelyettese a programba történő 
beválogatás folyamatát ismertette a jelenlévők-
kel. Szűcsné Csontos Katalin beszámolójából 
kiderült, több mérőeszközt alkalmazva, és szá-

mos szempontot figyelembe véve választották 
ki a pályázatban résztvevő 11 tanulót. Elhang-
zott továbbá, hogy a projektben fontos elvárás 
volt a testi-kinesztetikus tehetségterület mellett 
a digitális kompetencia fejlesztése is, ezért a 
diákok folyamatosan bővülő, információkat és 
játékos feladatokat tartalmazó online térképet 
készítettek a bebarangolt helyekről.
A rendezvény a programról készített kisfilm 
bemutatásával ért véget. SzSzM

Egyesületünk igaz még „fiatal” egye-
sület, azonban már 15 éves múltra te-
kinthet vissza. Hosszú működés után 
2020-ban váltunk egyesületté.

Ismerősen csenghet a Keleti Gyöngyöcs-
kék, Kicsi Gyöngyöcskék, vagy akár a Kenza 
hastánccsoport neve a helyi embereknek. A 
pandémia előtti időkben számos színpadi sze-
replés, hazai és nemzetközi versenyek résztve-
vői voltunk.

A minden évben megrendezésre kerülő has-
tánctábor mindig izgalmas és munkával teli 
volt, így történt ez ebben az évben is. Az idei 
tábor július elején került megrendezésre fes-
tői környezetben, a Füsti-kastélyban, mely 
helyszínt a Nagyrábéi Petőfi Vadásztársaság 
bocsájtott rendelkezésünkre. Az étkezéseket a 
Móló Panzió és Étterem biztosította számunk-
ra. Csorba János jóvoltából ízletes és bőséges 
ebéd került az asztalra minden délben.
Ahogy lenni szokott, már első nap nekiláttunk 
a munkának. Junior csoportunk, a Kicsi Gyön-
gyöcskék (akik már nem is annyira kicsik, de 
a nevet megtartottuk), és a felnőttekből álló 
Kenza (jelentése: kincs) hastánccsoport vett 
részt a táborban. Nagy lelkesedéssel és energi-
ával kezdtünk neki a koreográfia készítésnek, 
hiszen ez a tábor mindig a tánc élvezetéről, va-
lamint az alkotásról szól. De a táborban nem-
csak a tánc kapott helyet, egyéb alkotásokkal 
is szórakoztattuk magunkat. Gyönyörű hennák 
készültek, a festészet is szerepelt a program-
ban, a juniorok és a felnőttek között is akad ak-

tív művész, amire igen büszke vagyok, hiszen 
fontos a sokszínűség, illetve a lélek táplálása az 
éppen vágyott alkotással.
Már az első napunkon igen fontos látogatót 
kaptunk Seres Zoltán személyében. Zoli kép-
zett táncpedagógus, aki nekünk több órás taní-
tással készült, érintve számos olyan témát, ami 
fontos az előadásban, a tánc megérzésében, 
ezáltal fejlesztve kicsi, de összetartó csopor-
tunkat. 
Mindig az utolsó nap a legnagyobb. Ezen a na-
pon mutatjuk be a családnak és a barátoknak, 
mit alkottunk az elmúlt napokban. Az izgalom 
ilyenkor mindig sokkal nagyobb, mint egy 
fellépésen, hiszen ez az első előadás azoknak, 
akik egész évben velünk vannak, támogatnak 
minket. Nagyon-nagyon jó ez. Mi is várjuk, és 
ők is, hiszen láthatják az elkészült munkát, utá-
na pedig egy jó kis szalonnasütés és beszélge-
tés következik. Késő estig együtt vagyunk, be-
szélgetünk, sütjük a szalonnát a csillagok alatt 
békében, nyugalomban azokkal, akiket nagyon 
szeretünk. Pappné Vajda Erika

A Kormány javaslata alapján Magyaror-
szág Köztársasági Elnöke Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozata kitünte-
tést adományozott Török Istvánné részé-
re, amit 2021. augusztus 27-én vehetett át 
a Pesti Vigadóban.
A berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcső-
de nyugalmazott intézményvezetője, valamint 
a Bihari Népművészeti Egyesület alapító elnö-
ke, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
Ellenőrző Bizottságának tagja több évtizedes 
köznevelési, intézményvezetői munkája, va-
lamint a népművészet és a néphagyományok 
megőrzése terén végzett szerteágazó és példa-
mutató tevékenysége elismeréseként vehette 
át a rangos elismerést. Török Istvánné négy és 
fél évtizeddel ezelőtt kezdte óvónői pályáját, 

1992-től pedig csaknem egy negyedszázadon 
keresztül volt intézményvezető. Irányítása alatt 
a mai integrált bölcsőde és óvoda komoly szak-
mai színvonalon, és mindig stabil szervezeti és 
gazdálkodási keretek között működő közne-
velési intézménnyé vált. Az 1993-ban alakult 
Bihari Népművészeti Egyesületnek – megala-
kulásától – 25 éven át volt az elnöke, és tette a 
szervezetet a térségben meghatározó, valamint 
országosan is az egyik legelismertebb szakmai 
közösséggé. Mind pedagógusként, mind közös-
ségszervezőként jól ismerik országos, sőt nem-
zetközi szinten is. Eddigi munkáját 1989-ben 
Miniszteri Dicsérettel, 2000-ben „Berettyóúj-
falu Városért” kitüntetéssel, 2006-ban Király 
Zsiga-díjjal, 2008-ban Kölcsey Ferenc-díjjal, 
2018-ban pedig Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremmel ismerték el. Állami kitüntetéséhez 
nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk! 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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XXI. Bihari Lövészverseny

A Bihari Lövészklub augusztus 22-én a város Szent István-napi ren-
dezvényeihez kapcsolódóan rendezte meg a XXI. Bihari Lövészver-
senyt. Ebben az évben most emlékeztek meg az egyesület két egykori, 
legendás tagjáról, Horogh Gáborról és Papp Péterről, mert a tavaszi 
pandémia miatt elmaradtak az emlékversenyek.
A versenyzők kiskaliberű puskával, kiskaliberű pisztollyal, valamint az 
általános és középiskolások a légfegyveres versenyszámokban mérhet-
ték össze tudásukat. A megyéből több településről érkeztek: Derecské-
ről, Debrecenből, Hosszúpályiból, Hajdúböszörményből, Hajdúszovát-
ról, Monostorpályiból, de legtöbben Berettyóújfaluból és környékéről. 

A résztvevők a lövészeten kívül különleges fegyvereket ismerhettek 
meg, az elsősegély bemutatón a félautomata defibrillátort próbálhatták 
ki, vérnyomásukat, vércukrukat ellenőrizhették, emellett az Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársaitól hasznos tanácsokat is kaptak.
Nagy örömmel próbálták ki a lézer-hibrid fegyvereket kicsik és nagyok 
egyaránt.
A Rengő Néptánc Egyesület és a Peszterce Szabadidő Néptáncegyüttes 
hagyományőrző magyar táncokat mutattak be, melyet végül egy rög-
tönzött közös tánccal koronáztak meg.
Az eredményhirdetésen a díjakat, különdíjakat a rendezvény fővéd-
nöke, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István 
polgármester adta át. Az eredményhirdetést követően a versenyzők és 
hozzátartozóik finom ebéddel zárták ezt a kellemesen eltöltött családi 
napot.

KÜLÖNDÍJAK: Legszebb 10-es: Drimba Kitti
  Legjobb utánpótlás versenyző: Somogyi Borbála
  Horogh Gábor Emlékverseny: Hegedűs Péter
  Papp Péter Emlékverseny: Asztalos Imre
  Abszolút győztes: Hegedűs Péter

 Bihari Lövészklub

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

Intézményünk 1975-ben épült, négy tágas cso-
portszobával rendelkezik. Óvodánk csendes, 
udvarunk tágas. Kiváló helyszíne a sokszínű, 
változatos és élményszerű tevékenységeknek, 
a gyermekek játék-, mozgás-, együttműködési 
és kommunikációs igényét kielégíti.
Tavasztól sokat tartózkodunk a szabad levegőn. 
Megfigyeljük közvetlen környezetünk változá-
sait, ügyelünk a környezetvédelemre. A növé-
nyek, állatok védelmében a gyermekek is részt 
vesznek. A fákra kihelyezett etetőket, odúkat 
rendben tartjuk, ősszel a faleveleket összege-
reblyézzük, tavasszal virágokat ültetünk, öntö-
zünk. „Madárbarát óvoda” címmel rendelke-
zünk. A felnőttek által nyújtott mintával, együtt 
tevékenykedéssel alakítjuk ki a gyermekekben 
az élőlények iránti gondoskodást, gondozást, 
szeretetet. Udvarunk sokféle mozgásra ad lehe-
tőséget a 3-7 éves korosztálynak.
A légzőszervi megbetegedések, allergia csök-
kentése érdekében sóbarlangot alakítottunk ki, 
és minden csoportszobában légtisztító berende-
zést üzemeltetünk.
Nálunk családias hangulatban, egymást és a fel-
nőtteket jól ismerve nevelkednek a gyermekek. 
Kéréseikkel, gondjaikkal bárkihez bizalommal 
fordulhatnak. Sok közös programot szervezünk 
a szülőkkel, hogy az óvodai közösséget, va-
lamint a szülői partneri kapcsolatot erősítsük 
(karácsonyváró, farsang, egészségnap, anyák 
napja, gyermeknapi rendezvény, élményszerző 

kirándulások). Az óvoda jeles napjainál figye-
lembe vesszük a helyi sajátosságokat, a hagyo-
mányokat, a szülők elvárásait.
Minden évben szeretettel várjuk a leendő óvo-
dásokat. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
megismerjék szép óvodánkat, ahol minden 
csoportszoba ajtaja nyitva áll.
Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, 
sok tapasztalattal rendelkező, gyermekközpon-
tú, szeretetteljes légkört teremt a gyermekek 
számára. Nevelőmunkánkban a tevékenység-
központú óvodai nevelési programunkkal a 
képességek optimális kibontakoztatására törek-
szünk. Kiemelt területként kezeljük az anya-
nyelvi nevelést. A gyermekek komplex ké-
pességeit fejlesztjük, figyelembe vesszük a 
gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. 
Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását.
Tehetségpontként Színes Baglyocskák tehet-
ségműhelyt működtetünk, és ovifoci foglal-
kozásokat tartunk. Szükség szerint a gyerme-
kek egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésen, 
logopédiai foglalkozáson vehetnek részt. Az 
óvodában lehetőséget biztosítunk – a szülők 
igényeinek megfelelően – különböző szolgál-
tatásokra: Igazgyöngy, zeneovi, hittan, sószoba 
használata, stb. Minden évben zenés műsorokat 
és bábelőadásokat szervezünk.
Szeretettel várunk minden kedves hozzánk ér-
kező gyermeket és szüleiket!

Meszesán Rita tagóvoda-vezető, 
Széchenyi Tagóvoda

Tehetségműhelyünk az óvodában
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Széchenyi 
Tagóvodájában immár ötödik éve vizuális te-
hetségműhely működik, melybe 5-6 éves kortól 

kerülnek azok a gyerekek, akik ezen a területen 
a legkiemelkedőbben teljesítenek, vagyis rajz-
készségük az átlagosnál fejlettebb, kreatívabb 
látásmóddal, kellő motivációval rendelkez-
nek. Ezek a gyermekek heti rendszerességgel 
„tehetséggondozó” foglalkozásokon vesznek 
részt, mely egyéni fejlődésüket nagyban segíti. 
Óvodáskorban tehetségígéretes adottságokról, 
tehetségígéretekről beszélünk, amit ha idejé-
ben felismerünk, már óvodáskortól fejleszteni 
tudunk.
A tehetséggondozás alapozása a családban kez-
dődik, és a pedagógusok fejlesztő munkájával 
folytatódik. Célunk, hogy a jó kézügyességgel 
rendelkező gyerekekből kis művészeket fa-
ragjunk, legalábbis megalapozzunk valamit, 
amiből a későbbiekben még előnyt kovácsol-
hatnak.
A gyermekek alkotókedvét mindig igyekszünk 
új ötletekkel, javaslatokkal, inspiráló eszkö-
zökkel segíteni. Az egész év folyamán figye-
lembe vesszük az aktualitásokat, az évszakok 
változásait, az ünnepeket. Arra törekszünk, 
hogy alkotásaikban egyéni módon jelenítsék 
meg élményeiket, elképzeléseiket, szívesen és 
bátran használják a már ismert és új technikai 
eszközöket, eljárásokat, anyagokat. Leljék örö-
müket saját és közös alkotásokban. A legfonto-
sabb, hogy a gyermekek örömmel alkossanak, 
tevékenykedjenek. Próbálják megvalósítani 
elképzeléseiket, a színekkel, anyagokkal, for-
mákkal kifejezni élményeiket, érzelmeiket. Az 
óvodás korú gyermekek számára kiírt rajzpá-
lyázatokon is részt veszünk. Nagyon örülünk, 
ha jó eredményeket érnek el óvodásaink.

Nagy-Dózsa Beáta tehetségműhely-vezető, 
óvodapedagógus, Széchenyi Tagóvoda

MOZAIK18

Idén 51. alkalommal rendezték meg a Magyar 
Szenior Országos Bajnokságot Gyulán. A há-
romnapos eseményen sokan próbára tették 
magukat, köztük a Berettyó Cápák több ver-
senyzője is. Lukács Dorina 50 és 100 méteres 
mellúszásban is magyar bajnoki címet szerzett. 
Mindemellett egy ezüst- és három bronzérmet 

is „összeúszott” magának. Bányai Timi több 
úszásnemben is elindult, egyéni csúcsot úszva 
zárt a középmezőnyben. Varga Balázs első sze-
nior úszóversenyén ugrott a medencébe. Több 
versenyszámban is elindult, 50 méter mell és 
200 méter vegyesúszásban a negyedik, míg 100 
méter gyorson az ötödik helyen csapott a célba. 

Csörsz Gergelynek a rendkívül erős mezőnyben 
nem jött össze az éremszerzés, ennek ellenére 
nem szomorkodhat, hiszen négyszer is éppen 
lecsúszva a dobogóról a negyedik helyen vég-
zett. A versenyt a Csörsz családnál már hagyo-
mánnyá vált családi váltók zárták. Anita, Ági, 
Balázs és Gergely összeállításban az előkelő 
ötödik helyen végeztek.

Dr. Regele Károly emlékverseny – Nyílt Pályás Országos Bajnokság Gyulán

Óvodanyitogató – bemutatkozik a Széchenyi Tagóvoda
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Anyakönyvi hírek
Születés
2021. március
7.  Szegedi Zsombor (Szegedi László Norbert – Magyari Dorina)
2021. május
31.  Horváth Adrián (Horváth Sándor – Szatmári Angéla)
2021. június
1.  Mészáros Laura (Mészáros István – Dózsa Beáta)
1.  Burzuk Liza (Burzuk Milán – Göcs Kinga)
2.  Lovas Ákos (Lovas Tamás – Bányai Vanda Petra)
28.  Hajdu Dorottya (Hajdu Bálint – Szabó Orsolya)
2021. július
4.  Nemes Flóra (Nemes Attila – Ujhelyi Katalin)
12.  Fábián András (Fábián András – Timár Hajnalka Erzsébet)
15.  Szabó Marcell (Szabó Zoltán – Oláh Beatrix)
16.  Kulcsár Bence (Kulcsár István János – Szakáll Szilvia)
17.  Csirmaz Fédra (Csirmaz Márton – Jenei Gabriella)
18.  Papp Sára (Papp Lajos – Papp Anikó)
20.  Horváth-Szabó Csongor (Horváth Gyula – Szabó Viktória)
2021. augusztus
10.  Bisi Tamás (Bisi Tamás – Kolozsvári Nóra)
15.  Szabó Zsófia (Szabó Gergely – Fekete Ildikó)

Házasságkötés
2021. június
12.  Luczi Dániel – Szász Magdolna Lídia
16.  Völgyi Attila – Nagy Bernadett
19.  Orosz Tamás – Nagy Ágnes
19.  Haraszti Sándor – Dancsházi Ivett
19.  Miczi Géza Gergő – Magyar Petra
26.  Papp Gergő – Hajzer Orsolya
2021. július
3.  Farkas Roland – Vida Petra Mária
3.  Lakó Szabolcs – Megyola Katalin
7.  Aszalós Gyula – Jenei Katalin
10.  Bojtor Imre – Komóczi Kitti
10.  Dézsi Ferenc – Papp Magdolna (Földesen kötött házasságot)

14.  Mezei Dávid – Lingvay Ajna
17.  Fodor András – Gyöngyösi Tímea
28.  Jambricska Péter – Kovács Anikó
31.  Magyar Andor – Sós Kinga
2021. augusztus
7.  Bundik István – Balogh Kata
14.  Oláh Sándor – Csarkó Erika
18.  Oláh István – Erdős Judit
21.  Frank Ádám – Diriczi Anita
21.  Mészáros Sándor – Tokai Lilla Enikő
25.  Berkes Bálint – Ujvárosi Rebeka Fanni
2021. szeptember
4.  Bozsódi Zsolt – Hegyesi Viktória
4.  Szántó László Imre – Kántor Noémi

Elhunytak
2021. június
9.  Nagy Sándor Vincéné (Serestyén Piroska) (1930.)
12.  Tóth Imre (1936.)
15.  Szikszai Sándor Miklósné (Balog Mária) (1960.)
15.  Szántó Gábor (1952.)
17.  Kiss Vinczéné (Kiss Ilona) (1935.)
22.  Gyulai Lajos (1932.)
22.  Lakatos Péter (1961.)
23.  László Sándor (1952.)
2021. július
3.  Bányai Lajosné (Bokor Róza Mária) (1950.)
5.  Farkas Zoltánné (Mező Gizella) (1957.)
7.  Duró Márton (1939.)
9.  Tolvaj József (1938.)
14.  Lencsés Lászlóné (Szilágyi Piroska) (1943.)
14.  Horváth József (1958.)
14.  Ökrös Piroska (1934.)
15.  Gombos Lajos (1944.)
26.  Nyirő Andorné (Majki Juliánna) (1943.)
26.  Papp Lajosné (Sólyom Mária) (1939.)
29.  Kapás Jánosné (Gazsó Katalin Magdolna) (1954.)
2021. augusztus
3.  Nagy János Bálint (1949.)
7.  Kocsis Andrásné (Szabó Margit Juliánna) (1924.)
8.  Nagy Gyula (1934.)
10.  Lovász Gáborné (Duró Magdolna) (1943.)
10.  Kovács Zoltán Ferenc (1955.)
11.  Szilágyi Imre (1947.)
11.  Marján Lajos (1933.)
12.  Gógán József (1941.)
21.  Török Imréné (Wittmann Anna Mária) (1944.)
22.  Szabó Károlyné (Vékony Erzsébet) (1940.)
24.  Szabó Lászlóné (Kovács Terézia) (1935.)
25.  Kocsis Lajos (1971.)
27.  Zsiga József (1950.)
27.  Veres István (1952.)
2021. szeptember
1.  Karácsony Jánosné (Brumár Zsófia) (1928.)

Szeptember 17. 10.00-16.00 Helyi Érté-
kek Startja – Megyei Közfoglalkoztatási 
Kiállítás és vásár a Szent István téren
Szeptember 18. 
17.00 Konrád-emlékpad átadása a Szent 
István téren a Makk Kálmán Mozi előtt. Ko-
csis Csaba, a Berettyó Városért közalapítvány 
elnöke köszönti a vendégeket, avató beszédet 
mond Dr. Vitányi István országgyűlési kép-
viselő és 18.00 órától emlékest a Zsinagóga 
Kultúrtérben: „Elutazás és hazatérés” Konrád 
Györgyre emlékezünk, közreműködik: Mácsai 
Pál, valamint a Trio Passacaglia: Rajk Judit 
ének, Kéringer László ének, Zétényi Tamás 
cselló. Az emlékest regisztrációhoz kötött.
Szeptember 25. 10.00 IX. Bihari Mézes 
Nap - kiállítás és vásár
Október 6. 17.00 Aradi vértanúk emléknapja 
a Népligetben
Október 8. 10.00  Idősek napja a Kabos 
Endre Városi Sportcsarnokban, 13.00 Vendé-
günk: ABRAKAZABRA zenekar 
Október 8. 17.00  Tavasz körút, Múzsa utca 
– könyvbemutató a közelgő Nadányi Zoltán 
születésnap alkalmából

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Galéria
Kárpáti Gusztáv emlékkiállítása megtekinthe-
tő szeptember  27-ig
Október 4. 17.00 A papírfonó kör kiállítása

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Minden kedden  14.00 órától a Berettyó-
parti Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének 
próbája
Minden szerdán  15.30 órától a Seniorok 
Tánccsoport próbája
16.00 a papírfonó kör kézműves foglalkozása
Kedd–csütörtök 14.30 órától egész ség-
megőrző torna 

Szeptember 20. 17.30 A Bihari Múzeum Év-
könyve XXV. és XXVI. köteteinek bemutatója. 
Helyszín: Bihari Múzeum
Szeptember 23. 9.00 és 10.00 Helytörténeti 
vetélkedő általános és középiskolás gyermekek 
számára. Helyszín: Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtár
Szeptember 23. 17.00 Kádár vitéz szobrának 
koszorúzása. Helyszín: Szent István tér
Október 17. A II. világháború berettyóújfalui 
és berettyószentmártoni civil áldozatainak em-
léknapja. Koszorúzás emlékező istentisztelet és 
Oláh Zsigmond emléktáblájának koszorúzása. 
Helyszín: Kálvin tér, Református templom

Szeptember 23. 18.00 Kozma Orsi Quartet 
koncert a könyvtár udvarán (eső esetén a Zsi-
nagóga Kultúrtérben)
Október 1. 17.00 Szűcs Péter: Dharma 
könyvbemutató – a szerzővel Gyárfás Dorka 
újságíró beszélget
Október 21. 15.00 Bihari Csaba: Városi 
mesék című könyvének bemutatója a gyermek-
könyvtárban

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A Bihari Múzeum programjai

A Sinka István Városi Könyvtár 
programjai:

Újraszerveződik a sakkszakkör 
Szombatonként 9 és 13 óra között (kezdő, ha-
ladó szinten). A részvétel feltételeiről Kozicsek 
Péter sakkoktató ad tájékoztatást a 06-20/775-
8318-as telefonszámon.

2021. szeptember 18.
9.30-tól regisztráció
10.00-től kerékpáros felvo-
nulás, gyülekező a Szent István téren
11:30 Kerékpártúra (a táv összesen kb. 34 
km) a zsákai Rhédey Kastélyhoz
A túrán résztvevőknek a kastély megtekintése 
tárlatvezetéssel díjtalan. A helyszínen piknik, 
valamint vetélkedő értékes nyereményekért.

Critical Mass 



2021. szeptember20 PROGRAMOK20


