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A Nyári Művészeti Fesztivál és a Zenés Nyári Esték keretein belül összesen           
16 előadás színesítette a nyári estéket június közepétől egészen augusztus végé-
ig a városban. A Nadányi Zoltán Művelődési Ház programsorozatai változatos 
zenei, tánc-, illetve színházi előadásokat kínáltak a Makk Kálmán Mozi és a mű-
velődési ház udvarán. „A padlás”, a „Rövidzárlat”, valamint „A falu rossza” mel-
lett Szulák Andrea színházi estje, illetve Dánielfy Gergő musicalje kápráztatta 
el a közönséget. A rendezvénysorozatok repertoárját gazdagította továbbá rock, 
blues, country, illetve klasszikus zenei koncert. A fellépők között szerepelt még 
Illényi Katica a Sárik Péter triót kiegészítve, valamint Kamarás Iván mint a Sakk 
Matt Company koncert sztárvendége.

Geotermikus fűtési rendszer kialakítása, 
közszolgáltatási szerződések kötése, új 
lakásrendelet elfogadása, önkormány-
zati ingatlanok bérbeadása. Többek kö-
zött ezekről tárgyaltak a június végi kép-
viselő-testületi ülésen.

Ereklyével gazdagodva 
ünnepelték az államalapítást
A hagyományokhoz hűen szentmise, 
kiállításmegnyitó, illetve kenyérszente-
lés zárta a háromnapos Szent István-napi 
rendezvénysorozatot. Az augusztus 20-i 
ünnepi alkalmon Nuridsány Éva „Ég és 
föld között” című, kozmikus titkokat be-
mutató tárlata nyílt meg.
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Huszonöt napirend a június végi képviselő-testületi ülésen
Geotermikus fűtési rendszer kialakítása, 
közszolgáltatási szerződések kötése, új 
lakásrendelet elfogadása, önkormányza-
ti ingatlanok bérbeadása. Többek között 
ezekről tárgyaltak a június végi képvise-
lő-testületi ülésen.
A következő évek energetikai fejlesztéseinek 
részeként merült fel a geotermikus fűtési rend-
szer kialakítása Berettyóújfaluban, mely a meg-
lévő távfűtési hálózat fejlesztését, és új hőellátó 
elemek építését jelentené. Az ülésen az erről 
szóló előterjesztést tárgyalták elsőként, egyben 
egy részletes előadást is hallhattak a jelenlévők 
az elmúlt hónapokban kidolgozott koncepció-
tervről. Az MS Energy Solution Kft. geotermi-
kus szakmérnökének előadásából a jelenlévők 
megismerhették hogyan működik a geotermi-
kus hőellátás, illetve azt, hogy mire van szükség 
egy városi szintű geotermikus hőforrás alapú 
rendszernél. Az előterjesztésben olvasható volt, 
a geotermikus fűtési rendszer kiépítése milliár-
dos nagyságrendű költséggel jár, melyet mint 
elhangzott, pályázati forrásból, valamint szük-
ség szerint hitelből lehetne megvalósítani. Az 
elfogadott határozat szerint a képviselő-testület 
megvizsgálja a hőforrás alapú távfűtési rendszer 
kiépítését, és felhatalmazza a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Beszámolók is elfogadásra kerültek az ülésen, 
a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési 

Vállalat és a városi közalapítványok elmúlt évi 
tevékenységéről szóló előterjesztéseket hagyták 
jóvá a képviselők.
A bölcsődében, a köznevelési és a szociális in-
tézményekben alkalmazandó intézményi téríté-
si díjakról szóló rendelet módosítását is elfogad-
ták az ülésen. Ez alapján az eddig alkalmazott 
térítési díjak átlagosan 30%-kal emelkednek. 
Az emelést az előző években és jelenleg is ta-
pasztalható jelentős élelmiszer áremelések in-
dokolják. Jóváhagyták azt az előterjesztést is, 
mely alapján az önkormányzati intézmények 
közalkalmazottjainak étkezési kedvezményét 
napi 400 forintra emelik. Az étkezési kedvez-
ményt továbbra is a Közintézmények Szolgál-
tató Irodájától rendelt ételek árából lehet érvé-
nyesíteni.
A Berettyóújfalui Kóbor Mancsok Állatvé-
dő Egyesülettel köt ismét szerződést az ön-
kormányzat 2023. december 31-ig, mely az 
ebrendészeti tevékenység ellátására vonatko-
zik, a jövőben pedig kibővülne a Berettyóújfalu 
területén élő lakosoknál elhullt állatok elszállí-
tásának megszervezésével.
Új közszolgáltatási szerződést köt az önkor-
mányzat a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére. A derecskei vállal-
kozóval a következő két évre került megkötésre 
a szerződés.
A 2018-ban elfogadott, és azóta többször mó-
dosított önkormányzati lakásrendelet a most 
felmerülő módosítások okán egy átláthatóbb, 

egységes szerkezetbe foglalva új rendeletként 
fogadott el a testület.
Nyílt közbeszerzési eljárást indít az önkor-
mányzat, és két részajánlatban várja a kivitele-
zők jelentkezését a Morotva utca és a Monostor 
utca aszfaltburkolattal történő felújítására.
Két önkormányzati ingatlan hasznosítására írt 
ki pályázatot a képviselő-testület. A jelenleg is 
üresen álló Tardy u. 10. szám alatti volt zene-
iskola és a szomszédos Szivárvány Református 
Óvoda épületére.
A hamarosan átadásra kerülő inkubátorház hat 
helyiségének kiadására is pályázatot írt ki az 
önkormányzat. A bérlő vállalkozások részére 
irodák, közösségi terek, teakonyhák, szociális 
blokkok, parkolók kerülnek kialakításra. 
Az ülés végén Nagy László képviselő írásban 
benyújtott kérdése hangzott el, melyben a Ki-
rály-hágó úti lakosok kérését tolmácsolta. E 
szerint veszélyes a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés az útszakaszon, és kérik az önkor-
mányzatot, hogy vizsgálják meg egy kerékpárút 
építésének lehetőségét. Ehhez 1042 támogató 
aláírást is gyűjtöttek. Muraközi István elmond-
ta, már 2008-ban is felmerült a Nagyváradra ve-
zető kerékpárút építésénél a Király-hágó utca, 
de a híd és a felüljáró miatt az meghiúsult. A 
polgármester válaszában úgy fogalmazott, több 
szakaszban, pályázati forrásból épülhetne meg 
a kerékpárút, melyet érdemes lenne a már meg-
lévő városi hálózatba is bekapcsolni. K.Zs.
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Új számlázási rendszer
A Herpály-Team Kft. 2022 augusztu-
sában elindította a fenntarthatóság és a 
digitalizáció jegyében az elektronikus átál-
lást több szolgáltatási területen is.
Elkezdődött a „Csekktelenítés” program, 
melynek keretein belül a távhőszolgálta-
tást igénybe vevő fogyasztókat arra biz-
tatja a cég, hogy a környezettudatosabb, 
egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érde-
kében csatlakozzanak az új, elektronikus 
számlázási rendszerhez. Ennek módja a 
szamlazas@herpalyteam.hu e-mail címen 
való jelentkezés név, fogyasztási hely és 
e-mail cím megadásával. Ezt követően a 
megadott e-mail címre fogjuk kiküldeni az 
elektronikus számlát.

Zámbori Péter
ügyvezető igazgató, Herpály-Team Kft.

Városüzemeltetési munkák időszakos összefoglalója
   A városüzemeltetési munkák 
ütemezése során az elsődleges 

szempont az adott időszak időjárása. 
A nyári hónapokban a csapadékhiány okozta 
károk enyhítésére összpontosítottunk.
Növeltük az öntözések számát mind az öntö-
zőrendszerrel ellátott területeken, mind pedig a 
kézi öntözésű ágyásokban. A vízmegtakarítás 
érdekében mulcstakarást kezdtünk alkalmazni. 
Az első ilyen mulccsal borított terület a Berety-
tyószentmárton központjában kialakított virág-
ágyás.
Sajnos minden igyekezetünk ellenére a város-
ban több idős fa kiszáradt a tartós aszálynak 
köszönhető talajvízszint-csökkenés miatt. A 
károk mérséklésének érdekében örömmel fo-
gadjuk a lakosok segítségét a közterületi fák 
öntözésében.
Folytatódik a kiszáradt fák eltávolítása, illetve 
a sérült fák gallyazása, a kerékpárutakra, gya-
logjárdákra lógó faágak zöldmetszése, ennek 
köszönhetően biztonságosabbá vált a Besse-
nyei-lakótelep parkja, a Széchenyi István Tag-
iskola környéke, a Földesi utca.
A városüzemeltetés eszközparkja tovább gya-
rapodott egy homlokrakodó adapterrel ellátott 
modern traktorral. Terveink szerint ez a gép 

a fűkaszálással kapcsolatos feladatok ellátásá-
ban, kisebb mértékű tereprendezési munkálatok 
során, vagy épp a zöldhulladék lerakó területé-
nek rendben tartásában is segítséget fog nyúj-
tani.
Felújításra kerültek az önkormányzati kezelésű 
utak útburkolati felfestései, renoválásra került 
az Idősek Otthonának a kerítése, és egy új átjá-
ró térkövezése is megtörtént a Városháza par-
kolója melletti, gyalogosok által sűrűn használt 
útszegély területén.
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy 
a közelmúltban számos rongálás történt közte-
rületeinken. Fák, padok, asztalok estek áldoza-
tul a túlontúl erős emberek erőfitogtatásának. 
Kérjük Önöket, ha szemtanúi hasonló rongálás-
nak, jelezzék azt a rendőrség felé, növelve az 
esélyét a tettenérésnek.
Sok esetben érkezett kérés a lakosság részéről 
a közterületen lévő nőivarú nyárfák kivágásá-
ra vonatkozóan. Itt szeretnénk megfogalmazni 
a városüzemeltetés hivatalos álláspontját a té-
mában:
„A szóban forgó nyárfák termése nem okoz al-
lergiát, viszont rendkívül kellemetlen a környé-
ken lakók számára 1-1,5 hónapon keresztül. A 
probléma ismert és adott, nem is szándékozik 

az Önkormányzat további nyárfákat telepíteni. 
Azonban a meglévő példányok kivágása sem 
fog megtörténni (hacsak ezt nem indokolja a fa 
egészségi állapota). Ezen nyárfák rendelkeznek 
a város fái közül a legnagyobb lombfelülettel. 
Ez a lombfelület az, ami a légköri szennyeződé-
seket, port, zajt megszűri, tisztábbá, élhetőbbé 
téve ezáltal településünket. Ez a lombfelület az, 
ami árnyékot adva akár 10 fokot is mérsékelhet 
a tomboló kánikulák idején. Ezek azok a fák, 
amik a nyári felhőszakadások során elfolyó 
csapadékfelesleget helyben tartják”.
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Az OTP Bank Nyrt. jóvoltából egy hang- 
és fényjelzéses rendszert, valamint három 
mozgatható kosaras polcállványt kapott 
a Gróf Tisza István Kórház (GTIK).
A 4 millió forint értékű adomány júniusi átadá-
sán Barkó József úgy fogalmazott, a korona-
vírus jelentette kihívások leküzdése érdekében 
az OTP Bank fontosnak tartja, hogy eszközök-
kel támogassa azt a sokszor erőn felüli munkát, 
amelyet az egészségügyben dolgozók végez-
nek. A pénzintézet északkelet-magyarországi 
régiójának ügyvezető igazgatója emellett arról 
is beszélt, központi döntés született a támoga-
tásokat illetően, mely alapján az egyes régi-
óknak lehetőségük volt javaslatot tenni, mely 
intézményeket segítse a bank.
Az eszközök beszerzését a Humanitás Szoci-
ális Alapítvány végezte, amely a pénzintézet 
alapításával egy időben jött létre. Dr. Nagy 

Krisztina, az alapítvány titkára azt mondta, az 
elmúlt években is támogattak már olyan intéz-
ményeket, amelyek a szociális szférában ki-
emelt szerepet vállalnak, de a koronavírus-jár-
vány okozta nehézségek arra adtak lehetőséget 
és feladatot, hogy a bank által erre fordított 
forrásokat hasznosan költsék el, használják fel. 
Dr. Nagy Krisztina hozzátette: az idei évben is 
közel 200 millió forintot fordít jótékony célú 
eszközvásárlásokra – a Humanitás Szociális 
Alapítvány közreműködésével – a pénzintézet.
Dr. Muraközi Zoltán az átadón azt hangsú-
lyozta: az eszközök nagyban megkönnyítik a 
kórház dolgozóinak munkáját. – Kettő polcáll-
vány az intenzív osztály nagy értékű mobilis 
eszközeinek tárolására és gyors szállítására 
szolgál, míg a harmadikat anyagmozgatásra 
használjuk a gyógyszertárban. A betegbiz-
tonsági és -kényelmi nővérhívó rendszert a 
Mozgásszervi rehabilitációs osztály közel 100 

ágya mellé szereltük fel. Most már abban a 
pillanatban, ahogy megszólal a csengő, a nő-
vérek látják, melyik kórteremből, illetve ágy 
mellől szóltak, így azonnal tudnak segíteni, és 
nem kell időt eltölteniük azzal, hogy keresik a 
„helyet” – tudtuk meg a GTIK főigazgatójától.
Az OTP Bank és a Humanitás Szociális Ala-
pítvány a Gróf Tisza István Kórház mellett 
további kilenc intézményt támogatott a régió-
ban. SzSzM

A Gróf Tisza István Kórház munkatár-
sainak – többek között – a járvány elleni 
védekezésben, valamint az orosz-ukrán 
háború okozta nehézségekkel szemben 
mutatott odaadó, erőn felüli munkáját, 
illetve kitartását köszönték meg, és is-
merték el a magyar egészségügy napja 
alkalmából.
Ünnepi beszédében Dr. Simkovics Enikő or-
vos-igazgató kiemelte, nehéz csupán néhány 
olyan munkatársat kiemelni egyénileg, akik 
figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak az 
elmúlt időszakban, hiszen a kórház minden dol-
gozóját megilleti az elismerés. Így nem csak a 
szakmaiságot vettük alapul, hanem az emberi 

hozzáállást, a rugalmasságot, a kórházhoz való 
elkötelezettséget és a többletfeladat önként vál-
lalását – tette hozzá.
Dr. Muraközi Zoltán hangsúlyozta, egy szű-
kebb csoport, a főorvosok és a főnővérek javas-
lata alapján döntöttek arról, a megannyi kiváló 
dolgozó közül kik azok, akik leginkább kiérde-
melték az elismerést, dicséretet.
Az intézmény főigazgatója az országos, illet-
ve megyei kitüntetésekkel kapcsolatban úgy 
fogalmazott, nem csak az elismerésben része-
sült dolgozók, hanem a kórház számára is nagy 
örömöt és büszkeséget jelentenek. A kórház 
ápolási igazgatója a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett „bronz” fokozatát 
vehette át Budapesten. A Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara javaslata alapján ketten 
a koronavírus-járvány során a betegellátásban 
végzett kiemelkedően magas színvonalú szak-
mai munkájuknak elismeréseként a Magyar 
Tudományos Akadémia kitüntetésében része-
sültek. Három dolgozó a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Szervezet kitüntetéseit vehette át. Két 
munkatársat a Magyar Ápolási Egyesület ezüst 
kitűzőivel tüntettek ki.
Az alkalmon két orvos részesült előléptetésben, 
a javaslatok alapján összesen hárman kiváló 
dolgozói elismerésben, kilencen pedig igazga-
tói dicséretben. A kórház vezetőtestületétől di-
cséretet három csoport érdemelt ki. B.E

Nagy értékű eszközadományt kapott a kórház

Semmelweis-napi kitüntetések és kinevezések a kórházban
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Közel négymillió forintból korszerűsödött a mozi

Ajándékkal kezdték a tanévet a kisiskolások

Egy új, sokkal modernebb moziél-
ményeket nyújtó korszak kezdődött a 
Makk Kálmán Moziban a nyár közepén. 
A filmszínház 2016 óta dédelgetett vágya 
valósulhatott meg: az évek alatt jelen-
tősen megkopott és elavult mozivásznat 
egy korszerűbb típusra cserélték. 

A képi világ mellett hangtechnikai változtatá-
sok is történtek, így mostantól a film- és mo-
zirajongóknak még élvezhetőbb mozizásban 
lehet részük.
A régóta várt, közel négymillió forint értékű 
korszerűsítés saját forrásból, illetve a Nem-
zeti Kulturális Alap egymillió forint értékű 
támogatásából valósult meg. A vászoncserét, 

valamint az ehhez szükséges beállításokat a 

Cinema Szeged Kft. végezte el. A cég ügyve-

zetője, Kószó János kiemelte, a mikroperforált 

hangáteresztő mozivászon fényvisszaverő ké-

pessége jóval nagyobb, mint az előző típusé, 

ennek köszönhetően sokkal élvezhetőbbé vál-

nak a 3D-s képek. B.E

192 gyermek kezdte meg szeptember 
1-jén általános iskolai tanulmányait vá-
rosunkban. Az első osztályosok számá-
ra az önkormányzat – a hagyományok-
hoz hűen – egy hasznos ajándékkal 
készült, melyet az oktatási intézmények 
vezetői juttattak el a kisdiákokhoz a 
tanév első napján.

Az ajándék feltöltött tolltartó minden gyer-
meknek jár, aki Berettyóújfaluban kezdi meg 
tanulmányait. Muraközi István hangsúlyozta, a 
kezdeményezés célja a tanévkezdés terheiben 
való részvállalás, valamint az legifjabb iskola-
polgárok jelképes köszöntése.
A polgármester kiemelte, az iskolakezdő diá-
kok száma optimizmusra ad okot, valamennyi 
berettyóújfalui általános iskola a tervezett lét-
számmal tudta elindítani a 2022/23-as tanévet. 

B.E



4 2022. szeptember

Az Aqua Manók gyermekműsora 
nyitotta a Szent István-napi progra-
mok sorát városunkban.

A családi kisvállalkozás 2011 óta áll a szóra-
kozásra vágyó gyerekek és családok szolgá-
latában. Az Aqua Manók mindig a jókedvre 
fektetik a hangsúlyt, céljuk, hogy a résztve-
vők élményekkel telve távozzanak műsoraik-
ról. Nem volt ez másként az augusztus 19-ei 
alkalmon sem.
A zenés interaktív műsort követően a rapzene 
rajongóinak kedveztek a szervezők. A jó han-
gulatért az egyik legnagyobb hatású magyar 
hip-hop csapat, az Animal Cannibals felelt. 
Ricsipí és Qka MC egy 30 perces „utazás-
ra” invitálta a közönséget, melynek során az 
1989-ben alakult formáció legismertebb dalai 
hangzottak el. A manapság is rendkívül nép-
szerű Animal Cannibals tagjai folyamatosan 
alkotnak, mindig vannak új ötleteik, amik 
hamarosan új nóták formájában is hallhatóak 

lesznek. Emellett ebben az évben a régi szer-
zeményeket is új köntösbe öltöztették/öltözte-
tik a srácok, akik olyan ismert producerekkel 
és dj-kkel dolgoztak/dolgoznak együtt, mint 
például Lotfi Begi vagy DR BRS.
Szent István napjához kapcsolódó dalok is 
felcsendültek Koroknai Árpád, a Zorall és 
KORI zenekarok frontemberének előadásá-
ban. Ezt követően őseink csatáinak hangulata, 
mindennapi életének pillanatai elevenedtek 
meg a Kurul Dobosok műsorában. A 2009. 
március elején alakult formáció tagjai saját 
maguk készítik dobjaikat, melyek mellett más 
különleges hangszerek is szerephez jutnak a 
fellépéseken.
A nap csúcspontja a kettő órás Nagy Feró és a 
Beatrice koncert volt, melyre több százan vol-
tak kíváncsiak. Habár az együttes az évek so-
rán többször feloszlott, majd újjáalakult, vala-
mint a tagokat illetően is történtek változások, 
a Nagy Feró és a Beatrice még napjainkban is 
hatalmas rajongótáborral rendelkezik, illetve 

fellépésekben sem szűkölködik. Nagy Feró 
kérdésünkre elmondta, szeptember közepétől 
lesz idejük arra, hogy az új lemezre készül-
jenek, valamint új dalokat írjanak. A zenekar 
frontembere három évig volt az X-Faktor és 
„A Dal” c. műsorok zsűritagja, melyekben 
sok kezdő előadó, illetve együttes bontogat-
ta szárnyait. A Kossuth-díjas rockzenésztől 
megtudtuk, nagy drukkere a fiatalabb éneke-
seknek és bandáknak, akiknek azt tanácsolja, 
másolás helyett próbáljanak új zenét csinálni. 
– Inkább egy járatlan úton induljanak el, és 
ott muzsikáljanak, minthogy koppintsanak 
más(ok)tól. Mert lehet ugyan, hogy a közön-
ség az elején imádni fogja a nótá(ka)t, viszont 
jövőre már nem biztos, hogy fogja szeretni – 
tette hozzá.
A fantasztikus hangulatú koncerten a nagyér-
demű a zenekarral közösen énekelte a Beatri-
ce legnagyobb slágereit, amely – a tűzijáték-
kal együtt – méltó lezárása volt az estének. 

SzSzM

Koncert és emlékest zárta a nyarat

Zenei sokszínűség a Szent István-napi rendezvényen

Vastag Tamás koncert és Máté Pé-
ter emlékest színesítette a Nyárzáró 
fesztivál első napját. Az emlékkon-
certet Tabáni István, illetve Molnár 
György és zenekara előadásában 
láthatta a szép számban összegyűlt 
közönség.
Az estet Vastag Tamás beszélgetős, házibuli 
hangulatú előadása nyitotta. A meglehetősen 
interaktív koncertre olyan dalokat válogatott 
össze, melyeket a közönség ismer és szeret. 
Az előadóművész hírlapunknak elmondta, 
fellépései során zenekarával fő célja elérni, 
hogy a közönség tagjai jól érezzék magukat, 
merjenek táncolni. Mint mondta, ez a kora 
esti órákban néha nehéznek bizonyul, ezért 
a hangulat oldásaként szereti saját történeteit 
megosztani a közönséggel. Énekes karrierjét 
illetően elárulta, sokan inspirálják dalai meg-
írásakor, példaképeit (mint például Johnny 
Cash-t, Frank Sinatrát, Elvis Presley-t és per-
sze bátyját, Csabát) próbálta utánozni, míg 

meg nem találta saját énekhangját. Jövőbeli 
terveit illetően kiemelte, 10 éve játszik szín-
házban, két kisfia miatt azonban egy időre 
háttérbe kell helyeznie a színház világát.  Jó 
hír azonban a rajongóknak, nem maradnak új 
dalok nélkül a jövőben sem. Szeptemberben 
Vastag Tamás zenekarával egy saját alkotói 
táborba vonul. Az intenzív két hét célja, hogy 
új dalokat írjanak, amikkel jövőre már kon-
certezhetnek is.
Fellépésüket követően Máté Péter örökzöld 
slágerei csendültek fel, ezekkel kapcsolatban 
Tabáni István úgy fogalmazott, néha nem 
technikailag jelentenek kihívást. A dalokban 
rejlő érzések közvetítése a legnehezebb, de 
mint mondta, ahogyan sajátjainak, úgy Máté 
Péter zenéinek mélységét is át tudja érez-
ni, bele tudja élni magát. A Fonogram-díjas 
énekes azt is elárulta, Máté Péter személye és 
énekhangja igazán inspiráló számára. Hozzá-
tette, örökzöld dalai sok emberre hatással vol-
tak és vannak ma is, zeneszövegei gyönyörű-
ek és máig aktuálisak. Tabáni István karrierjét 

illetően hangsúlyozta, szeretne szakmailag 

fejlődni mind zeneileg, mind a dalszerzés te-

rületén. Szereti a kihívásokat, a pop mellett 

szeret új területekre is elmerészkedni, nem tud 

egyféle zenei stílusban mozogni. Legutóbb 

külföldről kapott felkérést: egy szimfonikus 

zenekarral Ady Endre verseit szólaltathatná 

meg dalok formájában, ami mint mondta, egy 

teljesen új terep lenne számára.

Érdemes volt a Szent István téren maradni a 

koncertek után is, az estet rendhagyó módon 

folyékony tűzijáték, illetve lángshow zárta. 

B.E
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Ereklyével gazdagodva ünnepelték az államalapítást
A hagyományokhoz hűen szentmise, 
kiállításmegnyitó, illetve kenyérszen-
telés zárta a háromnapos Szent István-
napi rendezvénysorozatot. Az augusz-
tus 20-i ünnepi alkalmon Nuridsány 
Éva „Ég és föld között” című, kozmikus 
titkokat bemutató tárlata nyílt meg.
A szentmise – melyet Rákóczi Jenő mutatott be 
– igazán különleges volt, hiszen a Máltai Lo-
vagrend a helyi római katolikus egyházközség 
számára az elmúlt év folyamán egy Szent Ist-
ván-ereklyét ajándékozott. A csontereklyével 
kapcsolatban a plébános kiemelte, az ország-
határokon is túlmutató nagy lelki közösségbe, 
a kereszténységbe segít bekapcsolódni. Hozzá-

tette, Szent István nemzetét nem csupán a nem-
zet határain belül építette, óvta. Egy nagy lelki 
egységben, a kereszténységben gondolkozott. 
Az ünnepi misén első magyar királyunk köz-
benjárását kérték, hogy amit épített, az napja-
inkban is növekedjen, gazdagodjon.
Az államalapítást ünneplő rendezvény a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar Várme-
gye Galériájában folytatódott. A tárlatmegnyitó 
résztvevőit Muraközi István köszöntötte. Gon-
dolatait azzal kezdte, a művészet időről időre 
lefesti, megénekli egy nemzet vagy az embe-
riség szellemi, fizikális, lelki szükségleteit. A 
polgármester hozzátette, az „István, a király” 
című rockopera rávilágít legalapvetőbb igé-
nyünkre, a békességre. Mint mondta, a háború, 
a járvány és az aszály sújtotta időkben szembe-
sülünk azzal, a nemzetek közötti béke törékeny, 
a minket éltető teremtett világért felelősséggel 
tartozunk. „Ahhoz, hogy alapvető szükséglete-
ink, a mindennapi kenyér ne kerüljön veszélybe, 
felelősen kell környezetünkhöz viszonyulnunk. 
Ahhoz, hogy az István király által ránk hagyott 
állam ne kerüljön veszélybe, felelősen kell egy-
máshoz is viszonyulnunk” – zárta gondolatait a 
polgármester.
A tűzzománcokból, valamint olaj- és akrilké-
pekből álló tárlatot Vitéz Ferenc nyitotta meg, 
aki elmondta, Nuridsány Évát megérintették a 
kozmikus titkok. Mindaz, ami a látóhatáron, 
az érzékhatáron, és ami a léthatáron túl van. 
Ég és föld közötti utazásában ellentétek har-

colnak egymással. Hozzátette, a képzőművész 
olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a születés, 
a fény-lényegűség, a növekedés, a fizikai és 
metafizikai közötti kapcsolat, a Csodaszarvas-
legenda és a sámántánc. Az irodalomtörténész 
hangsúlyozta, a Holló László-díjas festőművész 
a szakrális és a profán közötti egyensúlyt keresi.
Nuridsány Éva művészete kezdetén reális dol-
gokat festett. Később elkezdte kutatni, hogyan 
lehet a dolgokat elvontabban, de a lényegüket 
megfogalmazva ábrázolni. A képzőművész 
mint mondta, elvágyódik a mai anyagias és 
hatalomvágyas világból. Úgy véli, az emberi 
lét egy átmenet, fénylények vagyunk, akik tes-
tükkel a földhöz vannak kapcsolva, de lélekben 
a fentre vágynak. Ezek a gondolatok jelennek 
meg alkotásain.
A képzőművész kiemelte, hálás, amiért egy 
csodálatos épületben, egy jeles napon nyílt meg 
tárlata, melyet szeptember 20-ig lehet megcso-
dálni. A megnyitó – és egyben a Szent István-
napi rendezvénysorozat – az új kenyér szentelé-
sével zárult. B.E
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Pályázati felhívás
Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata és a Berettyó Kultu-

rális Központ „Berettyóújfalu, 
mindannyiunk városa” címmel meghirdeti 
2. városi naptárfotó pályázatát, melynek 
eredményeként a településünk természeti és 
épített, valamint kulturális örökségét, turisz-
tikai célpontjait, látványosságait mutathatják 
meg a pályázók.

Saját kezűleg készített fényképeket várunk, 
melyek a megadott témát ábrázolják különbö-
ző évszakokban és napszakokban. Egy szerző 
évszakonként 1-1 darab VAGY egy évszak-
ból legfeljebb 4 darab fotót tölthet fel. Aki öt 
vagy annál több képet tölt fel, annak a neve-
zése érvénytelen.
A pályázat egyfordulós. Nevezési díj nincs.

Pályázók köre:
Berettyóújfaluban élő, tanuló és/vagy dolgo-
zó, illetve Berettyóújfaluból elszármazott ma-
gánszemélyek.

A fotókkal kapcsolatos elvárások:
A képek – falinaptár lévén – fekvő formá-
tumúak legyenek. A fotó az adott témához 
illeszkedjen. Ha emberalakok is láthatóak a 
képen, ne legyenek felismerhetőek. Kizárólag 
digitális formában elkészített – vagy digitali-
zált – fotókkal lehet pályázni. A fotók formá-
tuma jpg, png vagy tiff, lehetőleg a legjobb 
minőséggel.

A képfájlok nevének a következő formátum-
nak kell lenniük, ékezeteket NEM tartalmaz-
hatnak: vezeteknev_keresztnev_1(2. 3. 4.)

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, 
elismeri és szavatolja, hogy az általa bekül-
dött pályamunka kizárólag a saját, egyéni 
eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, 
védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy 
egyéb szellemi jogot nem sért bármely szerve-
zet vagy személy kapcsán, valamint hogy har-
madik félnek nincs jogi követelése a pályamű 
vonatkozásában.

A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje:
Az elkészült fényképeket 2022. szeptem-
ber 19. éjfélig küldhetik el csatolt fájlban a 
berettyoinfo@gmail.com e-mail címre.
Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel a pá-
lyázó nevét és elérhetőségeit.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy sze-
mélyes adataikat a Kiíró a pályázat időtarta-
ma alatt, valamint azt követő egy évig kezelje.
A személyes adatok kezelése célhoz kötött, 
azok harmadik személyek számára át nem ad-
hatók, valamint kezelésük megfelel a vonat-
kozó jogszabályoknak.

A pályázat bírálata:
A fényképek formai értékelésénél (a fotó mi-
nősége, témája, mérete stb. megfelel-e a felhí-
vásban rögzített elvárásoknak) – egy szakmai 
előminősítés után – a legjobb 20-25 kép kerül 
internetes szavazásra, amelyből az első 13 

megjelenik a naptárban – a legtöbb szavazat-
tal rendelkező kép a címoldalra, a további 3-3 
legsikeresebb kép pedig az adott évszaknak 
megfelelő belső oldalakra.

A közönségszavazás lezárása: 
2022. október 17.

Eredményhirdetés, díjátadó: 
2022. év végén, adventkor, a pontos időpont-
ról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A pályázat díjazása:
Díjazásban a közönségszavazás első 13 helye-
zettje részesül.
A legtöbb szavazattal rendelkező alkotó fény-
képe kerül a címlapra, a további 12 pedig a 
naptár belső oldalaira.
A díjazottak egységesen nettó 100.000 forint 
összegű pénzdíjazásban részesülnek.

A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
képeiket – a szerző nevének minden esetben 
való feltüntetésével egyidejűleg – a Kiíró 
az általa készített kiadványokban, online és 
nyomtatott publikációkban, illetve az ezt nép-
szerűsítő reklámkampány során térítésmente-
sen, korlátozás nélkül felhasználja.

A pályázat résztvevői a pályaművek beküldé-
sével elfogadják a pályázati feltételeket, va-
lamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket 
a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze.

Minden pályázónak sok sikert kíván Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata és a 
Berettyó Kulturális Központ!
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Híres musical nyitotta a Nyári Művészeti Fesztivált

Countrydalok is felcsendültek Nyár, tangó, szerelem

„Rövidzárlat” a színpadon

Szimpla vágyak jelentek 
meg a színpadon

Határtalan blues – utazás 
az időben és a szívben

Vidám zenés időutazás

A több mint ezer alkalommal játszott legendás 
színdarab 1988-as ősbemutatója óta töretlen 

sikernek örvend. Böhm György szerint ennek 
oka a zenés színpadi mű gyönyörű története 
– mely a szívről, szeretetről, szerelemről, bol-
dogságról és az emlékekről szól –, valamint a 
darabot átszövő zenék. A dramaturg, rendező 
kiemelte, a családi előadás örökérvényű.
Böhm György – aki többek között a „Vala-
hol Európában”, a „Hotel Menthol”, illetve 
a „Szép nyári nap” musicalek szerzője – „A 

padlás” című darabbal először a Vígszín-
házban találkozott. Ekkor még másoddrama-
turgként dolgozott. Mint mondta, soha nem 
gondolta, hogy egy nap a népszerű musical 
rendezője lesz. Hangsúlyozta, „ez egy szívem 
csücske darab, amit ráadásul most egy szí-
vemhez közel álló színházban, a Veres 1 Szín-
házban játszanak.”

A country zene is helyet kapott a művészeti 
fesztivál repertoárjában. A június 24-ei esten a 
jó hangulatért a Route 35 Country Band felelt. 
A tiszaújvárosi hét főt számláló zenekar igen 
színes repertoárjában a magyar mellett ameri-
kai és ausztrál, valamint saját nóták szerepel-
nek. Az együttes sajátossága, hogy az angol 
nyelvű dalokat igyekszik magyarra tolmácsol-
ni. Hogyha jó a történet, és sikerül frappánsan 
lefordítani az adott szöveget, akkor a Route 35 
Country Band a nagy amerikai slágereket is 
magyarul adja elő koncertjein.

Felhőtlen szórakozás, korszakokon átívelő, 
nagyszerű nyár esti program. Így lehetne ösz-
szefoglalni Illényi Katica, Liszt-és Artisjus-dí-
jas hegedűművész és a Sárik Péter Trió egyedi 
műfajt teremtő előadását.
A Nyári Művészeti Fesztivál utolsó előtti, 
„Nyár, tangó, szerelem” címet viselő koncert-
je kulturális hidat képzett nem csak az orszá-
gok és a népek, de a generációk között is. Az 
előadást a minden korosztályt megnyerő zenei 
kínálat, tartalma, valamint üzenete miatt nagy 
érdeklődés övezte. Az est a közös éneklés mel-
lett a nevetés, a vidámság, a szerelem, és az 
életigenlés jelentőségére hívta fel a figyelmet.
A klasszikus, barokk, tangó, illetve jazz zene 
mellett a könnyűzene műfajában többek között 
Bach, Bartók, Beethoven és Morricone művei, 
valamint Máté Péter dalai is felcsendültek. Sá-
rik Péter kiemelte, a 15 éves trió célja a manap-
ság nehezebben befogadható műfajok megsze-
rettetése az emberekkel.

Egy váratlan fordulatokra, tragikomikus, gro-
teszk helyzetekre épülő bohózattal ért véget 
az idei Nyári Művészeti Fesztivál. A Veres 1 
Színház színészei a „Rövidzárlat” című darabot 
az esős idő ellenére is telt házas közönség előtt 
játszották.
A sötétben játszódó darab több szempontból 
is különleges: a Veres 1 Színház előadásában 
tavaly év elején – a pandémia miatt – online 
formában debütált, és ez az első színdarab, amit 
Nagy Sándor Jászai Mari-díjas színész önálló-
an rendezett. Csonka András kiemelte, a nyolc 
hónapig elhúzódó próbákat a járványhelyzet 
miatt 2-3 hónapig szüneteltetni kellett, de mint 
mondta, Nagy Sándor ennek ellenére rendező-
ként is állta a sarat.
A Harrold Gorringe-ot alakító színész hangsú-
lyozta, fantasztikus közeg és családias hangulat 
fogadta őt és a színház többi tagját Berettyóúj-
faluban.

Vágyakat, pontosabban fogalmazva szimpla 
vágyakat mutat be az a darab, amelyet Dánielfy 
Gergő színész, énekes és Móczár Bence ren-
dező álmodott színpadra. A koncertszínházi 
előadást a művészeti fesztivál második napján 
láthatta a publikum. Az esten a közönség egy 
fiatal fiú történetét ismerte meg, aki csak ze-
nélni, gitározni és csajozni szeretett volna, de 
aztán minden túlságosan összekavarodott. A 
„Szimpla vágyak” c. darab a fiatalok különfé-
le hétköznapi vágyódásairól, többek között a 
szerelemről, céltudatosságról és a karaktervál-
tozásról szól. A vicces, szórakoztató, ugyanak-
kor hangsúlyos témákat is boncolgató előadás 
komoly üzenettel szolgált minden jelenlévő 
számára, miszerint legyünk mindenért hálásak, 
és igyekezzünk szeretettel fordulni mások felé.

Egy igazi zenei utazáson vehettek részt azok, 
akik a Nyári Művészeti Fesztivál harmadik 
napján kilátogattak a Makk Kálmán Mozi ud-
varára. A Blues From Hell tagjai állandó ven-
dégükkel, Hadházi Lászlóval kiegészülve az 
1920-as évektől a West Coast-on át, egészen 
napjaink blues világába kalauzolták el a közön-
séget.
A részben helyi kötődésű, szájharmonika-köz-
pontú együttes idén áprilisban ünnepelte hato-
dik születésnapját, a tagok mint mondták, alig 
van szükségük felkészülésre. Hadházi László 
úgy fogalmazott, az emberek, amikor rátaláltak 
a zenére, nem azért kezdtek el foglalkozni vele, 
hogy világsztárok legyenek, hanem azért, mert 
szerettek zenélni. A Blues From Hell ugyanezt 
vallja: a tagok számára a zenélés egy hobbi.

A Sakk Matt Company Zenekar neve biztosan 
nem ismeretlen a berettyóújfaluiak számára, 
hiszen a Dervalics Róbert vezette együttes eb-
ben a felállásban, vagy éppen a Füred Dixie-
land Band már évek óta visszatérő vendégnek 
számít városunkban. A dunántúli zenekar idén 
a programsorozat negyedik estjén invitálta 
zenés időutazásra a jelenlévőket. Az együttes 
sztárvendége ezúttal Kamarás Iván színész 
volt, aki már több mint 15 éve jó barátságot 
ápol Dervalics Róberttel. Kamarás Iván három 
projektben dolgozik együtt a Dervalics Róbert 
vezette formációkkal, melyekből több nóta is 
szerepelt a repertoárban a június 22-ei alkal-
mon a Sakk Matt Company Zenekar saját dalai 
mellett.
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A hagyományokhoz hűen a Veres 1 Színház telt házas előadása nyitotta a Nyári 
Művészeti Fesztivált június 18-án. A közönség ezúttal „A padlás” című mesét és 
musicalt ötvöző darabot láthatta a Makk Kálmán Mozi udvarán.
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A Bajnócások előadásával kezdődött

Klasszikus zenei koncert

Két zenekar a blues esten

Nagy érdeklődés övezte „A falu rosszát”

Vidám zenés terápia Szulák Andreával

Charlie és Sting feldolgozások is felcsendültek

Zenei kavalkád a Vivat Bacchus előadásábanRockzenétől zengett a művelődési ház udvara

A Bajnóca Néptánc Egyesület műsora nyitotta az idei Zenés Nyári Esté-
ket a Makk Kálmán Mozi udvarán. A július 2-ai esten az egyesület ösz-
szes csoportja színpadra lépett. A „Táncoló kalendárium” c. előadásban 
az év jeles napjait mutatták be énekes-táncos formában a fellépők. Az 
est során a Kárpát-me-
dence nagy részéről, 
Biharból, Bácskáról, 
de a Küküllő menté-
ről is láthatott tánco-
kat a közönség, míg a 
felcsendelülő nóták a 
koreográfiának a dal-
lamai, illetve bizonyos 
ünnepkörök jellemző 
népdalai voltak.

A komolyzene különböző korszakaiból csendültek fel dallamok a mű-
velődési ház udvarán augusztus első hetében. Váradi Judit zongoramű-
vész, egyetemi docens, illetve Puskás Levente klarinét- és szaxofon-
művész a barokktól kezdve egészen a 21. századig „kalauzolta el” a 
közönséget. Közös munkájuk során kettő CD lemez jelent meg, me-
lyeken magyar zeneszerzők művei szerepelnek. Hasonlóan a már elké-
szült harmadik lemezükhöz, melyen friss, új dalok szerepelnek. Olya-
nok, amiket többek között Vajda János, illetve Bánkövi Gyula ajánlott 
számukra. A zongoraművész kiemelte, 
Debrecenben rengeteg külföldi szaxofo-
nos megfordul, akik saját népük zené-
jével érkeznek. Így jött az ötlet, hogy ő 
és Puskás Levente bemutatják a magyar 
zeneszerzők műveit. Hozzátette, reméli, 
a szerzemények minél több ország zenei 
repertoárjába beépülnek majd.

A blues rajongóknak is kedvezett a Zenés Nyári Esték: a Bluestone, 
valamint a helyi kötődésű Simple Blues Band lépett színpadra egy blues 
est keretein belül. A Simple Blues Band-től többek között saját dalokat, 
valamint Eric Clapton és Luther Allison híres dalait hallhatták a műfaj 
kedvelői. Csontos Péter hangsúlyozta, a blues egy rétegzene, ami meg-
osztja a közönséget, de ez benne a szép. Mint mondta, zenekarával ezen 
a rétegen belül szeretnének bizonyítani. A frontember azt is kiemelte, 
három saját daluk van, melyek közül magyar szövegű slágerük mindig 
nagy sikert arat koncertjeiken.
A Bluestone főként a ’60-as, ’70-es évek előadóinak ikonikus szerzemé-
nyeivel érkezett városunkba, de például a 
reggae műfajából is felcsendültek dallamok 
stand up-pal, viccel fűszerezett koncertjü-
kön. A zenekar 2014-ben azzal a céllal jött 
létre, hogy a blues műfaját népszerűsítse, 
életben tartsa. Ezt nagyban segíti, hogy egy-
re több koncertre kapnak meghívást.

Esküvőtől volt hangos a Makk Kálmán Mozi udvara július 10-én este. 
Persze csak a színpadon játszó násznép készült lakodalomra. A Zenés 
Nyári Esték keretein belül Mészáros Tibor rendezésében Tóth Ede leg-
népszerűbb művét, „A falu rossza” című zenés színművet adta elő a 
Déryné Társulat. A csalódott Göndör Sándor, azaz a „falu rossza” sze-
repében a közönség Dánielfy Gergőt láthatta. A színész, énekes hírla-
punknak elmondta, közel áll hozzá ez a szerep, a való életben ő maga is 
fontosnak véli az őszinteséget.
A népi stílust teljes mértékben meg-
őrző színdarab töretlen sikerének 
lehetséges oka Dánielfy Gergő sze-
rint az lehet, manapság egy olyan 
világban élünk, melyben az őszinte, 
jó embereket kitaszítja a társadalom, 
„A falu rossza” pedig épp ezt jeleníti 
meg.

Az idén útjára indult „Szakíts, ha tudsz!” című zenés előadás a mai 
párkapcsolati problémákat, illetve azt mutatta be, mit tehet egy pár, 
akiknek a kapcsolatán szakadások keletkeztek. Az előadás szövegeit 
a magyar könnyűzene elmúlt évtizedeinek legkedveltebb dalai színe-
sítették. A darabban Szulák Andrea egy terapeutát alakított, aki külső 
szemlélőként – bőséges személyes tapasztalattal – objektíven próbált 
megoldást találni a Szőlőskei Tímea, illetve Vadász Gábor által meg-
elevenített szerelmesek számára.
A bárki életében előfordulható pár-
kapcsolati krízis témája humorral és 
iróniával fűszerezve, időnként még-
is megindító érzelmekkel átszőve 
jelent meg a színpadon.

A programsorozat idei utolsó előtti fellépője a Charge zenekar Cover 
volt. Az öt tagú formáció többségében Charlie feldolgozásokat játszott, 
de Sting nótákat is hallhatott a közönség az augusztus 26-ai esten. A 
jelenlegi felállásában 2015 óta zenélő együttes egyrészt Simkó János, 
a zenekar frontemberé-
nek személyes kapcsolata 
miatt adja elő koncert-
jein a Liszt Ferenc-díjas 
magyar énekes dalait, 
másrészt a banda úgy 
gondolja, Horváth Ká-
roly „Charlie” muzsikája 
annyira jó minőségű és 
szalonképes zene, amit 
érdemes játszani.

Az Európát és a világot bejárt pécsi énekegyüttes saját versekkel, il-
letve híres magyar költők különböző stílusirányzatban megzenésített 
borverseivel szórakoztatta a közönséget. A bordalok és a népi folklór 
mellett jazz, blues és rock and roll zene is szerepelt műsorukban. Az 
acapella énekegyüttes 21 évvel ezelőtt egy kórusból jött létre azzal a 
céllal, hogy a bordalnak új stílusirányzatot teremtsenek saját szerze-
ményeik révén. Szentgyörgyváry Károly tenorista kiemelte, már több 
mint 1000 településre 
eljutottak, többek kö-
zött Dubajba és Uk-
rajnába is, ahol stand 
up jellegű előadásukat 
tolmács közvetítette.

A rockzene is helyet kapott a programsorozat ez évi repertoárjában. A 
jó hangulatért a közel fél évszázados múltra visszatekintő Kódex zene-
kar felelt a július 14-ei alkalmon. A háromtagú berettyóújfalui formá-
ció 1974-ben alakult. A művelődési ház udvarán megtartott koncerten 
olyan klasszikussá 
vált dalokat hallhatott 
a közönség a Kódex 
zenekar előadásában, 
melyekről egyértel-
műen megállapítható, 
hogy kiállták az idő 
próbáját.
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95 éves a levente medence

Öt fúvószenekar mutatta be zenei tudását Piknik a könyvtár parkjában

Már 95 éve szolgálja a fürdőzni vágyó-
kat a Bihar Termálliget levente meden-
céje. Ebből az alkalomból a strand- és 
termálfürdő egy tablókiállítás keretében 
mutatta be a nagy múltú medence tör-
ténetét, de a medence 1927-es – Leven-
teházzal közös – felavatásáról egy kisfil-
met is megtekinthettek az érdeklődők.

A jubileumi eseményen Muraközi István azt 
mondta, bár egy majdnem 100 éves medencét 
ritkán szoktak megünnepelni, a levente me-
dence esetében azonban két dolog is indokolt-
tá teszi ezt. – Az egyik, ami indokolja, az a 
kor, hiszen 95 év egy medence esetében egy-
általán nem kevés idő. A másik pedig, hogy 
olyan emblematikus időszakban volt a meden-
ce átadása, amely alapvetően határozta meg 
Berettyóújfalu mellett Magyarország XX. szá-
zadi történetét. A polgármester azt a korszakot 
is felidézte, amikor 1920 után városunkat, az 
akkori nagyközséget Csonka-Bihar vármegye 
székhelyének jelölték ki. – A néhány ezres lé-
lekszámú települést vármegyei szintre kellett 
„felhozni”. Több olyan jelentős, és mai na-
pig hatással bíró épületet építettek akkoriban 
az ország vezetői, mint például a Leventeház 
vagy a levente medence, amelyek már 1927 
óta szolgálják az itt élőket. És bár a medence 
megélte a II. világháborút, a kommunizmus, 

illetve a szocializmus évtizedeit, ennek elle-
nére még napjainkban is kiszolgálja az összes 
generációt, valamint nagy szerepet játszik a 
gyermekek egészséges életmódra nevelésében 
is.
„Nem olyan sok város büszkélkedhet ilyen 
régi medencével” – véli a Herpály-Team Kft. 
ügyvezető igazgatója. Zámbori Péter beszélt 
továbbá – az elmúlt évtizedek mellett – azok-
ról a jövőbeni fejlesztésekről is, amelyek a ter-
málligetben valósulnak meg. – A fedett részen 
egy gyógyászati centrum kialakítása zajlik, de 
szálláshelyekkel kapcsolatban is vannak el-
képzeléseink.
A június 14-ei programon elhangzott: a Bihar 
Termálliget céljai között szerepel, hogy – az 
önkormányzattal, annak intézményeivel, va-
lamint civil szervezeteivel együttműködve 
– városunkat egy vonzó turisztikai célponttá 
alakítsa. SzSzM

Hazai és határon túli sajtófotókból nyílt kiállítás
Bihar megye és Hajdú-Bihar megye 
fotóriportereinek legsikeresebb alko-
tásaiból nyílt tárlat a Makk Kálmán 
Moziban júniusban. A kiállítást több 
éve már az Euro Foto Art Nemzetközi 
Egyesület által szervezett Szathmári 
Pap Károly Nemzetközi Fotográfiai 
Fesztivál keretein belül rendezik meg.
Az elmúlt év kiemelkedő eseményeit bemutató 
tárlat résztvevőit Tóth István köszöntötte, aki 
kiemelte, a hétéves múltra visszatekintő tárlat 
minden évben fantasztikus krónikai vizuális 
anyaggal szolgál a térségről. A kiállításban 
szereplő alkotások kapcsán úgy fogalmazott, 
többek között azt láthatjuk, hogyan ünnepelték 
2021-ben a magyar kultúra napját Debrecenben 

és Nagyváradon. Hangsúlyozta, minden évnek 
megvan a maga sajátossága, így a fényképek 
zöme a tavaly még az emberiséget sújtó világ-
járvány témáját mutatja be.
Az idei győztes fotóval kapcsolatban az Euro 
Foto Art Nemzetközi Egyesület alapító elnöke 
kiemelte, a debreceni fotóriporternek egy olyan 
szenzációs pillanatot sikerült megörökítenie, 
mely a világklasszisok számára is nagy kihívást 
jelent. Hangsúlyozta, állatot fényképezni – ahol 
annak érzései jól láthatóak arckifejezésén és 
szemein – kifejezetten nehéz feladat. 
A tárlatot Stanik István nyitotta meg, aki több 
szempontból is kötődik a kezdeményezés-
hez: élete nagy részét Nagyváradon töltötte, 
szerkesztőként sokat dolgozott sajtófotókkal. 
A debreceni Partium Ház szakmai igazgatója 
hangsúlyozta, ahhoz, hogy a fotó érdekes hírt 

közöljön, egy kis feszültségnek, valami várat-
lannak, a megszokottól eltérőnek kell szere-
pelnie a felvételen. Ezeket a szempontokat jól 
szemlélteti az idei győztes fénykép, melyen a 
kiváló sajtófotó összes elemét be lehet mutatni 
– tette hozzá Stanik István.
A kiállításmegnyitót Kocsis Csaba népműve-
lőnek, illetve Thurzó Sándor József brácsamű-
vésznek köszönhetően a felcsendülő dallamok 
színesítették. B.E

Öt fúvószenekar közös előadásában csendült fel a „Lo-
sonci induló” a II. Tankerületi Fúvószenekari Találkozón 
a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. A rendezvény 
házigazdája és megálmodója a Berettyóújfalui Tanke-
rületi Központ volt. 
A találkozón a püspökladányi és kisújszállási, derecskei, csökmői, 
hajdúszoboszlói, valamint a helyi fúvószenekar tagjai cseréltek ta-
pasztalatot.
A zenészeket és a közönséget Muraközi István köszöntötte, aki ki-
emelte, városunkban több évtizedre visszanyúló hagyománya van a 
fúvós zenének. Hangsúlyozta, Berettyóújfalu méltán lehet büszke 
nagy múltú zeneiskolájára és fúvószenekarára. Hozzátette, a zeneok-
tatás jelenléte erősíti a helyi identitást, gazdagítja a település kulturális 
életét, és növeli annak vonzerejét. A polgármester köszöntője végén 
a berettyóújfalui zeneiskola több évtizedes munkáját köszönte meg.
A fúvószenekari találkozót minden évben másik helyszínen rende-
zik meg. Idén a megtisztelő feladatot városunk kapta, így az alkalom 
szakmai részéért Hegedűs Imre felelt, ő állította össze a rendezvény 
műsorát. Ezzel kapcsolatban kiemelte, a résztvevők főként a könnyű-
zene felé orientálódtak, de történelmi indulók is felcsendültek. Hírla-
punknak elmondta, az esemény fő célja a fúvószenei hagyományok 
erősítése és megtartása, valamint a zenekarok közötti tapasztalatcsere. 
A Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar vezetője hozzátette, ritka al-
kalom, hogy öt zenekar egyszerre játszhat, ami szakmailag hatalmas 
előrelépést jelent. B.E

Egy kellemes, nyár délutáni piknikre invitálták a Sinka 
István Városi Könyvtár munkatársai a könyvek szerel-
meseit és azokat, akik jó hangulatban, az árnyékban hű-
sölve beszélgetéssel, lazítással szerették volna tölteni au-
gusztus első szombatját.
A jókedvvel, szórakozással telt délután a „Nyeregre fel!” című pro-
jekt keretein belül egy újabb élményszombat részeként valósult meg, 
a rendhagyó piknik Szémánné Veres Gabriella ötleteként született 
meg. A könyvtárvezető kiemelte, kedveli Dolák-Saly Róbert verseit 
és Reményi Ádám novelláit, ezért szerette volna másoknak is meg-
mutatni a humoros műveket. Erre remek alkalmat kínált a piknik, 
mely ötletét mindkét író pozitívan fogadta. Habár személyesen nem 
tudtak részesei lenni az olvasással egybekötött sziesztának, Rényi 
Ádám egy videós üzenetben köszöntötte a piknikezőket, akiknek 
ajándékul elküldte egy eddig még meg nem jelent novelláját, a „De-
dikált példányt”. A művet, illetve Dolák-Saly Róbert verseit és me-
séit kicsik és nagyok is örömmel hallgatták.
A résztvevők számára hűsítő limonádét és ízletes finomságokat kí-
náltak a könyvtár munkatársai. A gyerekeket papírszínház, valamint 
a mesékhez kötődő játékos, a finommotorikus képességeket fejlesz-
tő ügyességi feladatok is várták. B.E
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A kultúra a legjobb kikapcsolódás! 
– egy mozgalmas nyár a Bihari Múzeumban
A világjárványt követően 2022 tavaszát for-
dulópontnak tekinthetjük, újra a régi kerékvá-
gásába billent vissza az élet. A múzeum ismét 
nagy örömmel vágott bele a rendezvények 
szervezésébe. 
Az „Élményszombat” néven futó családi dél-
utánok sora a nyári időszakban is folytatódott, 
amelyet a Sinka István Városi Könyvtárral 
összefogva valósítottunk meg. A három ren-
dezvényen több mint kétszáz érdeklődő pró-
bálhatta ki többek között a múzeum kézműves 
foglalkozásait, a népi játékokat és a geocaching 
városi felfedező túrát.
Két év kihagyást követően rendezhettük meg 
ismét a Múzeumok Éjszakáját, amelyhez a 
könyvtár és a Zsinagóga Kultúrtér is csatla-
kozott, az anyagi hátteret a Bihari Múzeumért 
Alapítvány biztosította. Az öt helyszínre szer-
vezett éjszaka a kézműves foglalkozásoktól a 
bábelőadásokon keresztül, egy világjáró utazó 
élménybeszámolóján át a néptánc, népzene, 
valamint a könnyűzene világáig repítette a lá-
togatókat. Az állandó kiállítás, a margittai faze-
kasság vándorkiállítása, valamint a muzeopoly 
– egy csapatjáték, amit a múzeum munkatársai 
fejlesztettek ki – kipróbálása egy felejthetet-
len délutánt és éjszakát eredményeztek, ahova 

több mint hatszáz érdeklődő látogatott el. 
Nem múlhatott el ez a nyár sem honismere-
ti tábor nélkül, amely 46. alkalommal került 
megrendezésre.  A résztvevők bepillantást 
nyerhettek a muzeológia, a helytörténet és a 
néprajz rejtelmeibe, megismerkedtek a „A táj 
és az ember. Herpálytól a faluvárosig” című 
állandó kiállítással, a könyvtár és a Zsinagóga 
Kultúrtér gyűjteményeivel, majd a természet-
rajzé és a népi gyógyászaté volt a főszerep. A 
gyerekek a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetbe lá-
togattak el, valamint a „bajomi füvesasszony”, 
Láposi Istvánné előadását hallgathatták meg. 
A tábor célja, hogy a résztvevők közelebbről 
megismerhessék a múzeumi munkafolyama-
tokat, kipróbálhassák, személyes tapasztalatot 
gyűjthessenek a közgyűjteményben végzendő 
sokrétű munkáról. A táborozók a hét folyamán 
meglátogatták a múzeum külső raktárát, ahol 
a restaurálásról, a műtárgyak konzerválásáról 
tudhattak meg többet, valamint bekapcsolód-
hattak a múzeumi állomány költöztetésének 
előkészítésébe. Egy könnyed kerékpátúra ke-
retében Derecskére vezetett a tábor útja, ahol 
Szatmári Ferenc kosárfonó műhelyét ismer-
hették meg a gyerekek, majd a cserkészet ha-
gyományairól és a településről kaphattak egy 

részletes összefoglalást Makleit Zsolt jóvol-
tából. A tábor zárónapja a gasztronómia köré 
szerveződött. Az Y-Food Kft. mézüzemében a 
cég munkatársai bemutatóval szemléltették ho-
gyan készül a méz – amit meg is kóstolhattak 
a fiatalok –, ezután a Barcsay-házban a Bihari 
Természetbarát Egyesület hungarikumokról és 
helyi értékekről szóló prezentációját hallgat-
hatták meg a résztvevők.
Múzeumpedagógiai foglalkozások tekinteté-
ben a nyár igazi csúcsszezon. Rengeteg cso-
port, tábor látogatott el hozzánk foglalkozás-
ra, vagy a munkatársaink mentek házhoz. 649 
gyermek fordult meg nálunk ezen a nyáron, 
akik amellett, hogy foglalkozáson vettek részt, 
az új állandó kiállításunkkal is megismerked-
hettek.

Török Péter múzeumvezető, Bihari Múzeum
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Az iskolai nyári szünet mindig új időszakot 
jelent a Bodorka NépmesePont működésében. 
Míg a tanév ideje alatt óvodás csoportok és 
kisiskolás osztályok járnak a mesefoglalkozása-
inkra, a nyári időszakra más jellemző. Nyaranta 
sok napközis tábor fogadja és fogadta most is 
a gyermekeket itt, Berettyóújfaluban. A külön-
féle táborok szervezői, vezetői idén is szívesen 
hozták el a gyermekeket egy-egy délutánra a 
Bodorkába, ahol a mesehallgatás mellett népi, 
dramatikus és anyanyelvi játékokkal, kézműves 
tevékenységgel színesítettük a programjukat.
Mi is tartottunk nyári napközis tábort július vé-
gén, amit most nevezhetünk mozis tábornak is, 
hiszen a Makk Kálmán Mozival együttműködve 
valósítottuk meg pedagógiai munkánkat. Ebben 
a táborban a népmese útját követhették nyomon 
a táborozók az élőszavas mesemondástól a nép-
mesegyűjtésen keresztül a nyomtatott mesékig, 
illetve az állóképes diavetítéstől egészen az ani-
mációs filmek megszületéséig. Mindezeknek 
természetesen a technikai hátterével is megis-

merkedhettek a gyerekek, melyet nagy érdek-
lődéssel figyeltek. A kézműves alkotómunkák, 
közös játékok és ismeretterjesztő kirándulások 
még élménydúsabbá tették az együtt töltött tá-
boros napokat.
A családok számára júliusban szünidei családi 
napot szerveztünk a Bodorkában, mely több kis-
gyermekes család részvételével valósult meg.
Augusztusra olyan közösségi programokat szer-
veztünk, amely a gyermek és a felnőtt korosztály 
számára is érdekesnek mutatkozott: Berettyóúj-
falu helyi értékeit kívántuk fókuszba helyezni. 
A teljesség igénye nélkül: a Herpályi Csonka-
tornyot, a zsinagógát, a Makk Kálmán Mozit, a 
Bihari Múzeumot és a Sinka István Könyvtárat 
néztük meg, de más élményprogramokkal, tré-
fás népi vetélkedővel is készültünk. Kirándu-
lást szerveztünk Nagyrábéra, ahol egyedülálló 
mezőgazdasági gyűjteményt tekinthettek meg a 
résztvevők. Természetesen minden programunk 
kapcsolódott valamilyen formában a népmesék 
világához: a régi tárgyak, épületek, helyszínek 

előcsalogattak egy-egy odaillő népmesét. Nem-
csak élőszavas mesehallgatásra, hanem bábelő-
adás megtekintésére is sort kerítettünk, hiszen 
az egy éve megalakult Bodorka Bábcsoport a 
Nadányi Zoltán Művelődési Ház színháztermé-
ben bemutatta a közönségnek a „Jutka szeren-
cséje” című mesejátékot.
Élményekben, programokban bővelkedő nyarat 
tudhatunk magunk mögött. Szeptembertől újra 
visszaáll nálunk is a „tanév rendje”, és várni 
fogjuk a hozzánk bejelentkező óvodás és iskolás 
csoportokat komplex mesefoglalkozásainkra.

Rácz Anikó

Idén már hetedik alkalommal tartották 
meg a Partiumi Szabadegyetemet, mely-
nek előadásai, illetve kirándulásai ezút-
tal Bihar és Partium mellett a Sárréthez 
kötődtek.
A szabadegyetem ebben az évben nem szűkölkö-
dött érdeklődőkben, hiszen a programokon kö-
zel negyven – nagyrészt – egyetemi hallgató vett 
részt, de a nyilvános előadásokon ennél többen 
is megfordultak. A szakmai kirándulások során 
Nagykároly és környékére (Mezőfény, Kaplony, 
Csanálos), valamint a Sárrét szívébe (Bárándra, 
Sárrétudvariba, Biharnagybajomba, Nagyrábéra, 

illetve Bakonszegre) jutottak el a résztvevők.
A Bihari Népművészeti Egyesület (BNE) mint 
házigazda vett részt az egyhetes program lebo-
nyolításában. Kolozsvári István arról beszélt, 
az egyesület számára kardinálisak az együttmű-
ködések, továbbá az, hogy közreműködhet egy 
olyan esemény szervezésében, mint a Partiumi 
Szabadegyetem. – Fontos, hogy a gyakorlati is-
meretek feltárása és átadása mellett a vidékünk-
re jellemző teljes kultúra tanulmányozásában is 
részt vehessünk. Ezen a programon a tágabb ér-
telemben vett elméleti alapokat tudjuk terítékre 
tenni. Emellett az is sokat számít, hogy a szabad-
egyetemen mindig egy olyan érdeklődő közös-

ség jelenik meg, akik megismernek minket, az 
egész térséget, mi pedig őket – mondta a BNE 
elnöke.
Ami a helyi vonatkozású történéseket illeti, a 
szabadegyetem résztvevői a helyi néphagyo-
mányok kapcsán kaptak egy kis ízelítőt a Bihari 
Népművészeti Egyesülettől. Ezenkívül helytör-
téneti séta, strandolás, városunk turisztikai pont-
jainak felfedezése, a herpályi Csonkatoronyhoz 
és Fehértemplomhoz gyalogtúra, míg a Bodorka 
NépmesePontban a „Madárkereső királyfiak” c. 
interaktív program várta az érdeklődőket.
A Partiumi Szabadegyetem idei résztvevői nyel-
vészeti, néprajzi, irodalmi, művészettörténeti, 
valamint népművészeti ismeretekkel lettek gaz-
dagabbak július 18-a és 24-e között. SzSzM

Nyári programok a Bodorkában

Nagy érdeklődés övezte a szabadegyetemet
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A József Attila Általános Iskola 
Fonyódligeten Erzsébet-táborozott

A nyár utolsó teljes hetét iskolánk 62 diákja hat 
kísérővel Fonyódligeten töltötte. Fantasztikus 
hét volt, a szeszélyes időjárás ellenére minden-
ki máris visszamenne. 
A végeláthatatlan balatoni partszakasszal, gyö-
nyörű északi parti panorámával rendelkező tá-
borhely másfél kilométer hosszan nyúlik el a 
Balaton mellett. Klasszikus erdei és a balatoni 
hangulatot ötvöző, modern, jurtasátras, emele-
tes ágyas táborként várja a gyermekeket a Bala-
ton déli partján a Fonyódligeti Erzsébet-tábor.
Ingyenes vonatozás után boldogan húztuk a 
csomagjainkat a tábor felé, ahol nagy szere-

tettel vártak minket a TESÓK, akik pedagógu-
sok lesznek. Mindannyian a kedvességükkel, 
szeretettükkel, vidámságukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy az esős napok ellenére is minden 
táborozóban örök emlék maradjon az ott töltött 
pár nap. Milyen kicsi a világ, szoktuk monda-
ni: iskolánk egykori diákja, Ulics Milán is az 
egyik TESÓ volt! Berettyóújfalu nevét köny-
nyen megjegyezték a szervezők.
Iskolánk az öt közül a sárga színű altáborhoz 
tartozott, ilyen színű pólót, sapkát és törülközőt 
kaptunk ajándékba a kulacsot és fertőtlenítőt is 
tartalmazó tornazsák mellé, valamint a regiszt-
ráció során is sárga volt az a karszalag, ami 
QR-kóddal volt ellátva, mely a táborozó adatait 
tartalmazta. 
A táborozás első napjaiban tapasztalt esőt, nagy 
szelet és 16 fokos hőmérsékletet hamar feled-
tette a sok-sok érdekes program: IT-busz, első-
segély tanfolyam, kézműveskedés, csapatépítő 

játékok, labdajátékok, énektanulás, látványos 
fizikai előadás, majd az igazi nyári melegben 
a fürdőzés, vízi kalandpark és sárkányhajózás 
nyújtott maradandó élményt. A reggeleket kö-
zös torna indította, az estéket pedig tábornyitó 
ceremónia, disco, táncház, virtuális tábortűz 
(az eső miatt), színházi előadás színesítette. A 
legjobb mindenki számára az utolsó esti altábor 
és táborzáró ceremónia volt, melyen a közös 
éneklés és a disco után egy csodálatosan szép 
tűzijátékban volt része a táborlakóknak!
Az élmények mellett minden táborozónak fej-
lődött az alkalmazkodóképessége, találékony-
sága, önállósága, segítőkészsége, újabb kap-
csolatokat teremtettek, türelmesebbek lettek, 
valamint rengeteg olyan helyzettel találkoztak 
akár az utazás során is, amiből tanulhattak.
Reméljük, hogy jövőre is sikeres lesz a pályá-
zatunk és ismét nagyon sok gyermeknek tu-
dunk felejthetetlen napokat szerezni!
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Országos hírűvé vált a gluténmentes tábor

Közel húszan alkottak a művésztelepen Csiga-Ház élménytábor

Rengeteg gluténmentes finomság készült 
abban a táborban, melynek több héten 
keresztül a Morotva Liget adott otthont. 
Nem először tartottak ilyen jellegű tá-
bort városunkban, sőt, a lisztérzékeny 
tábor igen komoly népszerűségnek ör-
vend, hiszen az ország számos pontjáról 
érkeztek résztvevők a programra.
Cserepes Ágnes szervezőtől megtudtuk, az első 
gluténmentes tábort 5 évvel ezelőtt tartották 
meg gyerekeknek, majd a szülők felvetették, 
hogy örülnének egy családi tábornak is. Végül 
olyannyira megnőtt részükről az érdeklődés a 
program iránt, hogy ebben az évben – a gye-
rek- mellett – kettő családi táborban ismerked-
hettek meg a résztvevők a lisztmentes ételek 
széles választékával.– Mindkét tábor lényege, 

hogy a gluténérzékenyek bármit ugyanúgy 
megehessenek, mint a többiek. Az egyhetes 
program során minden ételt, és azokhoz néhány 
alapanyagot (például a száraztésztákat) a részt-
vevőkkel közösen készítettünk el figyelve az 
egyéb allergiákra is. A célunk az volt, hogy a 
régi hagyományos ízeket és ételeket megtanít-
suk elkészíteni, így készült nálunk többek kö-
zött zsemle, kifli, pilóta keksz, mézes puszedli, 
grízgaluska, slambuc, de még tortilla, valamint 
hamburger is – mondta a gasztroblogger, aki 
minden nap sütőkurzust tartott a táborban. A 
résztvevők Tanács Attila mesterszakács, fej-
lesztő séf segítségével megtanulták, hogyan kell 
glutén-, tej-, akár tojásmentes palacsintát, pis-
kótát, tápiókapudingot, brownie-t, kölestúrót, 
túrógombócot vagy éppen körözöttet készíteni. 
Emellett strandon és múzeumban, de még To-

kajban is jártak a táborozók.
A gluténmentes tábor szervezői évről évre ké-
pesek újdonságokkal meglepni a résztvevőket. 
A tábor annyira közkedvelt lett, és olyan jól 
érzik magukat az ide látogatók, hogy vannak 
olyanok, akik a gyerek-, illetve a családi tábor-
nak már több éve visszajáró vendégei. SzSzM

Egy héten keresztül a Bihari Kép-
zőművészeti Alkotótábornak adott 
otthont a művelődési ház színház-
terme. A régi hagyományokkal bíró 
művésztelepen – a július 11-ei héten 
– közel húszan alkottak, akiknek 
szebbnél szebb munkák kerültek ki a 
kezeik közül.

Az idei alkotótábor vezetője az a Tamus 
István grafikusművész volt, aki annak 
idején mint rajztanár alkotott és munkál-
kodott a művésztelepen. A résztvevők, 
akik között voltak rajztanárok, tanítók és 
amatőrök is, ezúttal szintén több téma kö-

zül választhattak. – A hagyományok tekin-
tetében született néhány munka a „Petőfi 
200” emlékév kapcsán, volt egy csendélet 
beállításunk, de saját tematikában is lehe-
tett gondolkodni. Ezek mellett Nagyrábén 
is jártunk, amiből szintén ihletet lehetett 
meríteni – mondta Tamus István, akitől 
azt is megtudtuk, a ceruzarajztól kezdve 
az akvarellen és pasztellen át a sokszoros 
grafikáig számos technikával készültek al-
kotások.
A szemléletbeli változásokban, valamint 
művészettörténeti ismeretekben bővelke-
dő művésztelep résztvevőinek alkotásait a 
művelődési ház galériájában tekinthették 
meg az érdeklődők. A Bihari Képzőmű-
vészeti Alkotótábor – több más táborral 
egyetemben – a „Humán közszolgáltatá-
sok fejlesztése Berettyóújfalu és környező 
településein” c. EFOP-os pályázat kereté-
ben valósult meg. SzSzM

Tizedik alkalommal szervezte meg a Csiga-Ház Szociális 
Szolgáltató Intézmény berettyóújfalui táborát, ahol színes 
programokkal várták az általános és középiskolás diákokat. 
A július eleji tábor 40 résztvevője minden napot tartalmasan 
töltött, élményekkel gazdagodva megannyi új dolgot tanult. 
A tábor négy napja kirándulással telt. A táborozók egy ke-
rékpártúra részeként a Micskei Majorba látogattak el, ahol 
betekinthettek a tanyasi életbe, egy sportvetélkedő keretében 
összemérhették tudásukat, ügyességüket, illetve a helyben ké-
szített, hagyományos ételeket is megkóstolhatták. Biharugrán 
a tájházat, a falumúzeumot, a Szabó Pál emlékházat, valamint 
az egyedülálló élővilágnak otthont adó Madárvártát fedezték 
fel a gyerekek, akik Zsákán a Rhédey-kastély történelmi múlt-
jával, majd Bakonszegen, a Bessenyei-kúriában Bessenyei 
György életével, munkásságával is megismerkedtek. A kirán-
dulások mellett az egészséges életmód is középpontba került 
a hét folyamán: a tábor résztvevői gyümölcsökből és zöldsé-
gekből képeket készítettek, továbbá mentálhigiéniai szakem-
ber vezetésével önismereti foglalkozásokon ismerkedtek. A 
hét gyárlátogatással zárult Szerencsen. A különleges program 
részeként a csoport tagjai csokoládéból elkészíthették – és 
persze el is fogyaszthatták – saját, egyedi nassolnivalójukat, 
majd egy csokoládé kiállítást és a Rákóczi-várat fedezték fel.
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„Olvass a kutyával!” – olvasótábor a könyvtárban

Nemzetközivé bővült a felnőtt alkotótábor

Tradicionális mesterségeket is tanulhattak a táborozók

A népzenén, népi hang-
szereken volt a hangsúly

„Juj, de aranyos! Megsimogathatom?” – ez volt 
az a mondat, ami minden nap elhangzott szin-
te mind a 25 olvasótáboros gyerkőc szájából. 
Csillogó gyerekszemek, fülig érő mosolyok, 
ellágyult tekintetek, izgalom, csodálkozás, kí-
váncsiság – ez jellemezte az idei olvasótábort. 
A júliusban megrendezett ötnapos tábor témája 
a kutya volt.
Az első napon a Berettyóújfalui Rendőrkapi-
tányság jóvoltából rendőrök és rendőrkutyák 
jöttek a könyvtárba. A gyerekek először a rend-
őrök munkáját, felszerelését, és a különböző 
kényszerítő eszközöket bemutató interaktív 
előadáson vettek részt. Ezután a könyvtár előtti 
parkban látványos rendőrkutya bemutatót tar-
tottak nekünk, mely során bepillantást nyer-
hettünk a rendőrkutyák munkájába. Egyszerre 
félelmetes és ámulatba ejtő, mennyire okosak 
és erősek a rendőrkutyák.
Másnap a magyarhomorogi Bazsó-Team Ku-
tyaiskola segítőkutyája sétált be olvasóter-
münkbe. A nyugodt és okos Zéró rögtön a 
szívünkbe lopta magát. A gyerekek játékos 

formában megtapasztalhatták, milyen sokféle 
módon tud segíteni egy kutya az embernek. Ha 
olvasótábor, akkor persze nem marad el az ol-
vasás sem. Idén Nyulász Péter „A fürdők réme” 
című könyvét olvastuk el közösen. Kedden ő is 
eljött könyvtárunkba. Kulisszatitkokat mesélt a 
könyvével kapcsolatban, beszélgetett a gyere-
kekkel, dedikálta könyvüket.
Szerdán Szarvasra, a Körösvölgyi Állatpark-
ba kirándultunk, ahol állatokat etethettünk, és 
zoopedagógiai foglalkozáson vettünk részt.
Csütörtökön Dr. Hudák Viktória állatorvos tett 
eleget meghívásunknak. Kísérője, saját kutyusa 
hamar kifáradt, ám gazdija kitartóan válaszolt 
a gyerekek kérdéseire, melyből egyszerűen 
nem fogytak ki. Este tartottuk meg a várva várt 
pizsipartit. Gitárkísérettel a gyerekeknek meg-
tanítottuk a „Kutyadalt”, hot-dogot vacsiztunk, 
fagyiztunk. Sétáltunk a városban, és itt-ott sze-
renádot is adtunk. Aztán pizsamát húztunk, és 
indult a sötét könyvtárban a cseppet sem csen-
des bújócska.
Pénteken kissé álmosan elkutyagoltunk a Bio 

Kisállat Kozmetika és Panzióba, meglestük, 
hogyan szépülnek a kiskedvencek. A tábort a 
Csónakázó-tónál egy izgalmas nyomozós csa-
patjátékkal zártuk.
A kutyás programok mellett a gyerekeknek kéz-
műves foglalkozásokat is tartottunk, és persze 
birtokba vehették a gyermekkönyvtárat, ahol 
főleg olvasgattak, színeztek és játszottak.
Nemcsak a gyerekek, hanem mi, könyvtárosok 
is rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 

Jónás Jolán és Vezendiné Borbély Margit 
könyvtárosok

Hasznos kézműves technikákat és ötle-
teket gyűjthettek azok az alkotni vágyó 
felnőttek, akik részt vettek a Bihari Nép-
művészeti Egyesület XXIV. Felnőtt Nép-
művészeti Alkotótáborában.
Az első Felnőtt Népművészeti Alkotótábor 
nem sokkal a Bihari Népművészeti Egyesü-
let 1993-as megalakulását követően indult. 
Az érdeklődés a tábor iránt – különösen a 

pedagógusok körében – már akkor is jelentős 
volt, a hasznos elfoglaltságokat kínáló egy-
hetes program azóta is nagy sikernek örvend. 
Ezt bizonyítja az is, hogy az alkotótábor idén 
már nemzetközi résztvevőkkel is bővült, akik 
a hazai táborozókkal együtt a bőrözés, kosár-
fonás, szalma- és csuhéfonás, nemezelés, szö-
vés, fazekasság, szűrrátét készítés technikáját 
leshették el. A már hagyományosnak számító 
tevékenységek mellett a táborozók most elő-
ször a gyöngyfűzést is kipróbálhatták, ami 
nagy érdeklődésnek örvendett. A hét során így 
többek között ékszerek, használati, valamint 
emléktárgyak készültek.
A táborozók még mélyebb betekintést nyer-
hettek a képzőművészet világába, hisz egy 
napot kirándulással töltötte: Álmosdra, illetve 
Létavértesre látogattak el, és tekintették meg 
többek között az Irinyi János Kiállítótermet, 
a Rozsnyai Gyűjteményt, valamint a Kölcsey 
Ferenc Emlékházat. B.E

Jó hangulatban, családias közegben telt a 
Gyermek Alkotótábor első turnusa júli-
usban. A közel 30 éves hagyományra visz-
szatekintő táborban a legifjabb generáció 
a nagy-, illetve dédszülők által jól ismert 
mesterségekkel ismerkedhetett meg.
A nagysikerű, népi kézművességeket népsze-
rűsítő tábor immár 27. alkalommal várta a 
gyermekeket. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a szervezők – a tavalyi évhez hasonlóan 

– két turnust indítottak. A táborozók az öt nap 
alatt több mint tíz féle kézművességet próbál-
hattak ki, beleértve a bőrözést, a fazekasságot, 
a nemezelést és a szövést. Az elkészült alkotá-
sokból egy kiállítás készült, melyet a szülők is 
megtekinthettek.
A táborban sok visszatérő gyermek vett részt, 
akik a korábban elsajátított technikákat, in-
formációkat idén már bátran felhasználták a 
tárgyak elkészítésekor. Elekné Tóth Beatrix 
hangsúlyozta, a kézműveskedés kiválóan fej-
leszti a gyermekek kézügyességét, kreativitá-
sát. A táborvezető azt is kiemelte, a hét során 
minden gyerkőc megtalálta a kedvére való 
foglalkozást. Hozzátette, noha ezek a tradici-
onális tevékenységek ma már egyre kevésbé 
ismertek a fiatalok körében, mégis lekötötték 
a gyerekek figyelmét. B.E

Idén harmadik alkalommal szerveztük meg a 
népzenei tábort, melynek helyszínét a Bajnóca 
Néptánc Egyesület biztosította számunkra. A 
gyerekek a délelőttöket tanulással töltötték, 
ahol két csoportra bontva oktattunk. Az érdek-
lődést tekintve az ez évi táborban már citera-
oktatás is folyt, Balázs Amarilla ének-zene-
népzenetanár vezetésével. A korábbi években 
szerzett tudásra építettük az idei tananyagot, így 
került a választás a bihari, moldvai, badacsonyi, 
széki népdalokra.
Jó hangulatban teltek a foglalkozások, hiszen 
a jelentkezők mindegyike aktívan részt vesz a 
hagyományápolásban. A résztvevők között volt 
néptáncos, népi énekes és népzenész tanonc is. 
A délutánjaink mindig vidáman teltek, hiszen 
a Civil Udvarban felállított medencében hű-
söltünk, kézműves foglalkozásaink alkalmával 
hazavihető dolgokat készítettünk, gyöngyöt 
fűztünk, palacsintáztunk, illetve meghallgattuk 
Nagy András Balázs muzeológus népi hangszer 
bemutatóját. Ellátogattunk a Makk Kálmán 
Moziba, majd a hét zárónapján a Bihar Termál-
ligetbe. 
Fantasztikus hét volt ez mindannyiunk számára, 
hiszen a sok élmény mellett hasznos és értékes 
tudnivalókkal gazdagodtunk. 

Turzó Boglárka táborvezető
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A férfi és a nő kapcsolatát mutatta be in-
teraktív előadás keretében Jantyik Csa-
ba és a berettyóújfalui kötődésű Nagy 
Enikő. A sikeres párkapcsolat titkát fej-
tegető, „Csehov-est” címet viselő darabot 
egy nem szokványos helyszínen, a Sinka 
István Városi Könyvtárban láthatták az 
érdeklődök.

A férfit és a nőt a valóságot tükrözve ironikus, 
szomorú, kacagtató helyzetben jelenítette meg 
a színészpáros, akik a magánéletben is egy 
párt alkotnak. A szinte mindenkit foglalkozta-

tó párkapcsolati kérdéseket Csehov szemüve-
gén keresztül saját, illetve ismerőseik tapasz-
talatait felhasználva közelítették meg.
A színésznő hangsúlyozta, véleményt, taná-
csot nem adnak, inkább párbeszédet kezdemé-
nyeznek a nézőkkel, akik véleményét szívesen 
meghallgatják. Az interaktív előadás során 
többek között az a nehéz kérdés is felmerült, 
„Mitől sikeres egy férfi és egy nő közötti kap-
csolat?”. Janytik Csaba színész hozzátette, 
a darab olyan örök témát jelenít meg, amely 
szinte mindenkit érint a fiataloktól kezdve 
egészen az idősekig. B.E

Várják a határvadászok jelentkezését
A 2021. év elejétől folyamatosan emel-
kedő jogellenesen belépők, illetve azt 
megkísérlők száma miatt szerződéses 
határvadász jogviszony létrehozásá-
ról, és Készenléti Rendőrség Határ-
vadász Ezred felállításáról döntött a 
magyar kormány július 8-án.
Ehhez kapcsolódóan várják a leendő határva-
dászok jelentkezését Bács-Kiskun, Csongrád-
Csanád, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Hajdú-Bihar megyék határvadász századainak 
állományába. A jelentkezés feltételei: magyar 
állampolgárság; betöltött 18., de be nem töltött 
55. életév; büntetlen előélet; cselekvőképesség; 
egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság; 
valamint legalább alapfokú iskolai végzettség-
ről kiállított bizonyítvány, viszont ennél maga-
sabb végzettséggel is várják az aspiránsokat. 
A Hajdú-Bihar megyei érdeklődők – a mobil 
toborzó csoportokon kívül – Debrecenben, a 
Sámsoni út 147-149. szám alatt található to-
borzóirodában kaphatnak személyesen bővebb 
tájékoztatást. Ezeken kívül a „Magyar Rendőr-
ség” Facebook-oldalán, illetve a police.hu hon-
lapon is elérhető a jelentkezési egységcsomag, 

de a 06-30/663-0705-ös és a 06-30/144-3013-
as telefonszámokon is várják az érdeklődők 
hívását. A 4 hetes, 160 órás, elméleti és gya-
korlati tárgyakat egyaránt magába foglaló kép-
zés – megyénket illetően – Debrecenben zajlik. 
A leendő határvadászok – tapasztalt, felkészült 
kollégák kíséretében – az államhatár őrizetéért 
és védelméért felelnek majd.
A jelentkezők már a képzés megkezdésekor 
bruttó 300.000 forintos alapilletményre, a ké-
sőbbiekben pedig ezen felül különféle pótlé-
kokra (szolgálati, idegennyelv-tudási, éjszakai 
és készenléti), valamint cafeteria juttatásra, 
lakhatási támogatásra, illetve munkába járással 
kapcsolatos költségtérítésre lesznek jogosul-
tak. Továbbá van egy úgynevezett határvadász 
pótlék, ami alapesetben 570 forint óránként, vi-
szont azok esetében, akiknek képességeik, rá-
termettségük lehetőséget ad rá, egy emelt szin-
tű képzés elvégzése után ez az összeg 1.140 
forint lesz.
Első ütemben összesen 2.200 fő szerződéses 
határvadász felvétele, képzése és szolgálatba 
állítására van szükség a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezredébe. A céllétszám elérése 
esetén a fent említett öt megyében összesen 23 
határvadász századot állítanak fel.

A bihari térség nyugdíjasai találkoztak

Örök párkapcsolati kérdések színdarabban megjelenítve

A bihari térség nyugdíjasainak össze-
jövetelének adott otthont a Bihar Ter-
málliget. A Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete által szervezett program az 
idei évben jubilált, hiszen 15. alkalom-
mal tartották meg a kulturális és bará-
ti találkozót.
A július 14-ei eseményen Bónácz János ki-
emelte, a régió szépkorúinak összejövetele 

határon átnyúló rendezvénnyé nőtte ki magát. 
Az alpolgármester emellett arról is beszélt, jó 
azt látni, hogy az ilyen jellegű alkalmakon sok 
idős személy van együtt, akik bemutatják a 
kultúránkra jellemző sajátosságokat.
Molnár Ferencné köszöntőjében úgy fogalma-
zott, nagy szükségük van azokra az összejö-
vetelekre, amikor a térség szépkorúi találkoz-
hatnak egymással. A Hajdú-Bihar Megye és 
Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövet-
sége elnöke szerint az idős emberek csodákra 
képesek. – Minden nyugdíjasnak van valami 
olyan szokása, amit aktív korában nem tudott 
végezni, most viszont örömét leli benne. Ezt 
közkinccsé kell tenni – véli Molnár Ferencné, 
hozzátéve: az esemény fellépői megmutatták, 
milyen szorgalmasak és igényesek a munká-
jukra, legyen szó énekről, szavalatról vagy 
táncról.

A találkozón – mindenki nagy örömére – részt 
vett a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
tének elnöke is. Pikó Gyuláné egy komoly 
betegség miatt hosszú ideig nem tudott aktív 
részese lenni az egyesület életének, a július 
14-ei alkalmon viszont már jelen tudott lenni. 
Magdi nénit ebből az apropóból Bónácz János 
egy ajándékcsomaggal lepte meg.
Az összejövetelre – városunk mellett – többek 
között Debrecenből, Mikepércsről, Tépéről, 
Ebesről, Derecskéről, Sárándról, Püspökla-
dányból, Komádiból, Csökmőről, Biharke-
resztesről, Nagyváradról és Biharpüspökiből 
érkeztek vendégek. A résztvevők jó hangula-
táról – a kötetlen beszélgetés és fürdőzés mel-
lett – azok a nyugdíjas klubok gondoskodtak, 
akik kulturális műsorszámaikkal színesítették 
a programot. SzSzM
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Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete a 2017/28 
(II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új 
településkártya beindítását.  A rendelet értelmében 
minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelke-
ző 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja 
meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 
2.000 Ft + ÁFA (2.540 Ft) áron. A kártya használatá-
val Berettyóújfalu lakosai, a Berettyóújfaluba érkező 
vendégek, turisták, valamint a Berettyó Kártyát el-
fogadó üzleti partnerek számára egy olyan kedvez-
ményes szolgáltatási rendszert nyújtunk, amely elő-
nyökkel jár mindenki számára, élénkíti a gazdasági 
folyamatokat, és támogatja a helyi közösségeket.
Ha szeretne Berettyó Kártya tulajdonos lenni, Önnek 
csak annyi teendője van, hogy felkeresi ügyfélszol-
gálatunkat, személyi igazolvánnyal és lakcímkártyá-
val igazolja a díjtalan átvétel-
re szóló jogosultságát, vagy 
befizeti a kártyadíjat, kitölti a 
szükséges igénylőlapot. Kár-
tyáját azonnal átveheti, és már 
használhatja is. Várjuk ügyfélszolgálati irodánkba.
Berettyó Kártya ügyfélszolgálat:
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Mártírok u. 4.
Tel: 06-54/738-098, Mobil: +36-30-736-9606
Email: info@berettyokartya.hu
Honlap: www.berettyokartya.hu
Nyitvatartás: március 1-től november 30-ig
hétfő: szünnap, kedd-vasárnap: 9:00-17:00

Berettyó Kártya



132022. szeptember

Tájékoztatás a kisadózó vállalkozók tételes 
adóját (KATA) érintő, 2022. szeptember 
1. napjától hatályos helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos változásokról.
2022. szeptember 1-jén hatályukat vesz-
tik a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
nak (régi KATA) szabályai, ezért a jelenlegi 
katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény 
erejénél fogva megszűnik a KATA adóalanyi-
ságuk. A megszűnéssel kapcsolatban a je-
lenlegi katásoknak nincs külön bejelentési, 
bevallási kötelezettségük. Minden érintett 
vállalkozásnak el kell döntenie, milyen szabá-
lyok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől, 
legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 
(NAV) vagy az önkormányzatnál.
A NAV-nál az új KATA választásáról 2022. 
augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. 
szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alap-
ján az új KATA szerinti adóalanyiság 2022. 
szeptember 1-jétől jön létre, ha az egyéni 
vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel 
a KATA tv-ben meghatározott feltételeknek.
Azoknak az adóalanyoknak, akik a NAV-
nál sikeresen bejelentkeznek az új KATA 
tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkor-
mányzati adóhatóságnál – a helyi adókról 

szóló C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése 
szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap 
meghatározás választására, melyhez az 
erre a célra rendszeresített bejelentkezés, 
változás-bejelentés nyomtatvány benyúj-
tása szükséges. A benyújtás határideje az 
új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45. 
nap (végső határidő: október 15.), amely 
határidő jogvesztő. A határidőt elmulasztó 
adózók csak a 2023. adóévtől választhatják a 
tételes adózási módot, amelyről változás-be-
jelentésüket 2023. február 15. napjáig tehetik 
meg.
A nyomtatvány az Elektronikus Önkor-
mányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap/) keresztül elektronikusan nyújt-
ható be. A bejelentésre alkalmas „BEJE-
LENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” 
nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlap-
ján elérhető.
Az (időarányos) iparűzési adót az érintet-
teknek az önkormányzati adóhatóság ipar-
űzési adó beszedési számlájára 2022. szep-
tember 15-ig kell megfizetni (Berettyóújfalu 
Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó be-
szedési számlájára 60600242-11111104) füg-
getlenül az új KATA bejelentésétől.
Ha az „új KATA” szerint adózó 2022. szep-
tember 15-én az egyszerűsített iparűzési adó-

alap-megállapítást alkalmazza, és az erről 
szóló bejelentést csak 2022. október 15-ig 
teszi meg az önkormányzati adóhatósághoz, 
akkor nem követ el jogsértést.
Amennyiben viszont az egyszerűsített adó-
alap-megállapítás alapján kalkulált adóját 
csak a 2022. szeptember 15-e után tett adó-
hatósági bejelentését követően (2022. október 
15-én vagy azt követően) fizeti meg, akkor az 
adófizetési kötelezettsége elkésettsége miatt 
– csekély összegű – késedelmi pótlék terheli, 
amelyet 2022. szeptember 16-tól kezdődően 
kell terhére adószámláján felszámítani.
Azoknak a KATA-s adózóknak, akik az ipar-
űzési adóban 2022. szeptember 1-jétől NEM 
választják az egyszerűsített (tételes) adóalap 
meghatározást, iparűzési adó záróbevallási, 
illetve adóelőleg-bevallási kötelezettségük 
nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettségük 
a 2022. szeptember 1-jétől az adóév utolsó 
napjáig tartó időszak tekintetében lesz, mely-
nek esedékessége 2023. május 31.
További kérdéseikkel, űrlap kitöltési problé-
máikkal kérjük, forduljanak adóhatóságunk 
munkatársaihoz telefonon (54/505-432) vagy 
az ado@berettyoujfalu.hu e-mail címen.

Berettyóújfalu Város 
Önkormányzati Adóhatósága
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Nyári ingyenes szünidei étkezés: Berettyó-
újfalu Város Önkormányzata a nyári szünet-
ben – 2022. június 16. és 2022. augusztus 19. 
közötti munkanapokon – 47 napon keresztül 
biztosította a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek, valamint 
– a Képviselő-testület döntése alapján – a 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére is az ingyenes szünidei 
étkezést. A lehetőségről minden érintett névre 
szóló levélben kapott tájékoztatást. Az ingye-
nes nyári szünidei étkezés keretében 157 gyer-
mek ebédjéről gondoskodtunk. Közülük 38 
gyermek étkezését az önkormányzat saját 
forrásból biztosította. A jogosultak 55%-a 

részére igényelték a szülők ezt a támogatást.
Táborok támogatása: Az önkormányzat 
– mint eddig minden évben – az idei nyári 
szünetben is támogatta a helyi Erzsébet-tá-
borokban, valamint egyéb más helyi tábor-
ban résztvevő gyermekek étkezését azzal, 
hogy az intézményeknek/szervezőknek csak a 
nyersanyag árát kellett megfizetniük, az ételek 
elkészítésének rezsiköltségét az önkormányzat 
saját forrásból biztosította. Így a tábor számá-
ra rendelkezésre álló keretből több programot 
tudtak megvalósítani a szervezők. A nyáron 
több mint 1100 gyermek részére biztosítottuk 
ebben a formában a napi háromszori-négyszeri 
étkezést.
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 hon-
lapunkon elérhetőek: www.kosziberettyo.hu) 
telefonon is nagyon szívesen adunk tájékozta-
tást.
Az új tanévben/nevelési évben is jó munkát, 
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

Tájékoztatás
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Dobi Gergő világbajnok aquatlonban
29 perc 23 másodperces idejével az 
U23-as korosztály legjobbjának bizo-
nyult Dobi Gergő a szlovákiai Somor-
ján megtartott aquatlon világbajnok-
ságon.
Az augusztus 18-ai futásból és úszásból álló 
erőpróba résztvevői három (junior, U23, elit) 
korcsoportban álltak rajthoz. Gergő a vb-ig 
csak magyar versenyeken mérettette meg ma-
gát aquatlonban, a világbajnokságon azonban 
olyan remek idővel teljesítette az 5 km futásból, 
illetve 1 km úszásból álló távokat, ami egyből 
az első helyre „repítette” a 20 éves triatlonistát, 

aki idén kezdett el az U23-as korosztályban 
vetélkedni. A kiváló eredmény kapcsán Gergő 
csak annyit mondott lapunknak: „Végül is egész 
jól sikerült első próbálkozásra”. Gergő az ösz-
szetettben is szépen szerepelt, 29:23-as idejével 
a negyedik helyen végzett. A fiatal sportolón 
kívül több magyar versenyző is nagyszerűen 
helytállt az erőpróbán, hazánk himnusza össze-
sen négyszer csendült fel Somorján.
A folytatásban Gergőre kettő triatlon verseny, 
valamint egy aquatlon Európa-bajnokság vár. 
Reméljük, ezekről a megmérettetésekről is ha-
sonlóan szép eredményekkel tér haza. SzSzM

SPORT14

Vágner Lara remek 
szerepléseiről
Július 23-24-én rendezték meg Ravazdon, a 

Magyalosi lőtéren a Hunter Field Target (te-

replövészet) Világbajnokságot, melyen kilenc 

ország 158 lövésze vett részt. Két nap alatt 

összesen 80 cél leküzdése volt a feladat, ami 

naponta öt órát vett igénybe. Első nap a nagy 

meleg, második nap az erős, változó irányú 

szél nehezítette a versenyzők helyzetét. Be-

rettyóújfaluból Vágner Lara, a Püspökladányi 

Lövész és Tömegsport Klub színeiben, Junior 

kategóriában a verseny végén a világbajnoki 

dobogó 3. fokára állhatott fel. Lara felkészítője 

Szilágyi Sándor, a 2021. év világbajnoka.

Augusztus 27-28-án tartották meg Füzes-

abonyban a rövidpályás, illetve 100 méteres 

fémsziluett lövő országos bajnokságot. Lara 

hat arany- és kettő ezüstérmet szerzett, három 

számban országos bajnoki címet nyert.
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Anyakönyvi hírek
Születés
2022. május
31. Nagy Ákos (Nagy József – Tóth Georgina Dóra)
2022. június
2.  Csarkó Levente (Csarkó Imre – Kelemen Nóra)
6.  Miklós Holli Zea 
 (Miklós Gyula Roland – Szatmári Bernadett Kitti)
10.  Barta Laura (Barta Tamás – Puskás Szilvia)
12.  Szabó Emma Bella (Szabó Dávid – Kiss Ilona)
15.  Palcsu Luca (Palcsu Gábor – Kiss Janka)
2022. július
4. Varga Botond (Varga László – Gönczi Dóra)
12. Hagymási Luca (Hagymási Roland – Kondor Orsolya)
2022. augusztus
3.  Nedeczky Maja (Nedeczky Ákos – Biró Barbara)
6.  Veress Zsombor (Veress Péter – Nánási Mónika

Házasságkötés
2022. június
4.  Lukács Lajos – Szőke Erika Erzsébet
17.  Csordás Zsolt – Hajdu Magdolna
18.  Varga Tibor – Majoros Anita
24.  Nyéki Máté – Papp Nikoletta Mária
2022. július
30.  Bartha Imre – Brandtner Lilla

Elhunytak
2022. május
31.  Karácson Gyula (1938.)
2022. június
14.  Farmasi Józsefné (Makra Erzsébet) (1927.)
16.  Kéri Gyula (1951.)
18.  Szabó Zsigmondné (Veres Erzsébet) (1952.)
26.  Horváth József Attila (1947.)
2022. július
2.  Major János Zsolt (1967.)
3.  Fekete Tamás (1980.)
10.  Farkas Gábor (1953.)
11.  Szabó József (1941.)
19.  Bartus László (1956.)
20.  Veres Imréné (Kiss Vilma) (1931.)
21.  Bán Gyula (1934.)
21.  Nagy Gyuláné (Nagy Juliánna) (1927.)
22.  Rácz András Béláné (Ékes Viola) (1950.)
25.  Nagy Istvánné (László Juliánna) (1940.)
25.  Csuha István (1955.)
30.  Györgyfi Miklós (1951.)
2022. augusztus
4.  Kapa Istvánné (Dömösi Mária) (1929.)
5.  Alimán János Csaba (1953.)
6.  Nagy Imre (1944.)
6.  Tikász Gyula Jenőné 
 (Kállai Ilona Erzsébet) (1928.)
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Szeptember
24. Bihari Mézes Nap
24. Őszi Kulturális Napok 
 – TANYÁZÓ a Szász Tanyán
Október
6.  Aradi vértanúk emléknapja
13.  Dr. Csernus Imre előadása
14-15. Bihari Számadó Napok 
 – Kabos Endre Városi Sportcsarnok
15.  Hajdú Hagyományok programjai 
 – Szent István tér
18.  19 óra: Stand Up Comedy 
 – Rekopp György műsora
23.  Az 1956-os forradalom és szabad-
 ságharc alkalmából rendezett ünnepi 
 megemlékezés

TANYÁZÓ A SZÁSZ TANYÁN
Szeptember 24.  
9.00-9.30  Piac-Penny parkoló hívogató:
                  - Heit Lóri és Zenekara
                  - Berettyóújfalu néptáncosai
12.00  Színpadi programok
17.00  Rendek Vonók koncert és mulatság
Egyéb programok: népi játszóudvar a Bodorka 
NépmesePonttal és a Bihari Népművészeti 
Egyesülettel, szárnyalló népi játékok, kézmű-
ves vásár, Hungarikum játszóház
Szász-tanyasi „eszem-iszom” – kínálat: 9.00-
11.00 kenyérlángos, ebéd: birkapörkölt, töltött 
káposzta

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
Szeptember 27. 18.00 Múzsasirató – Grecsó 
Krisztián és Szabó Balázs zenés, verses estje 

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Galéria

Október 25. 17 óra Tóth Sándor ’85 – szüle-
tésnapi kiállítás

Mozi Galéria
Október 14. A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat alkotótáborainak vándorkiállítása

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Minden hétfőn 18 órától a Peszterce Szabad-
idős Néptáncegyüttes próbája.
Minden kedden 14 órától a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének, 
17.30-tól a Baraboly néptáncegyüttes próbája.
Minden szerdán 15.30-tól a Seniorok Tánc-
csoport próbája.
Kedd-csütörtök 14.30-tól egészségmegőrző 
torna.

Sinka István Városi Könyvtár
Szeptember
23.  9.00-12.00  Sinka 125’ felolvasó délelőtt a 
Szent István téren
Október
1. Sinka 125’
15.30 Baranyai Norbert irodalomtörténész elő-
adása Sinka István balladaköltészetéről
16.30 „Mi van a tarisznyában?” – Kolozsvári 
István etnográfus előadása a paraszti ételekről
A rendezvény ideje alatt a Lisztérzékenyek Be-

rettyóújfalui Csoportja kóstolóval egybekötött 
gasztronómiai bemutatót tart a népi ételekről. 
A gyerekeket papírszínház és nyomdászkodás 
várja.
3-9. Országos Könyvtári Napok
4. 10.00-12.00 Helytörténeti vetélkedő általá-
nos iskolásoknak
6. 13.00 A Sinka képregényrajzoló verseny 
eredményhirdetése
7. 15.00 Író-olvasó találkozó Faragó Melindá-
val
8. 9.00-12.00 Könyvbörze a könyvtár leselejte-
zett könyveiből
18. 16.00 „Mindennapi kenyerünk” – Dr. 
Borsos Gizella szakgyógyszerész a kovászolt 
kenyér készítés rejtelmeibe avatja be a részt-
vevőket, kenyérsütéssel egybekötve

Bihari Múzeum
Szeptember 23. 10.00 Kádár Vitéz emléknap 
Helyszín: Szent István tér
Október 1. 14.00–22.00 Kutatók Éjszakája 
Helyszín: Bihari Múzeum, Sinka István Városi 
Könyvtár, Zsinagóga Kultúrtér
Október 3. 10.00–13.00 Zsidósorsok a Parti-
umban konferencia
Helyszín: Zsinagóga Kultúrtér
Október 10. 10.00 Nadányi Zoltán emléknap
Október 17. A II. világháború berettyóújfalui 
áldozatainak emléknapja
16.30 A berettyóújfalui és berettyószentmártoni 
polgári áldozatok emléknapja
Koszorúzás a Kálvin téri emlékműnél.
17.00 Istentisztelet Oláh Zsigmond emlékére a 
református templomban
Október 17. 18.00 A Bihari Múzeum Évköny-
ve XXVII. bemutatója
Október 23. 9.00–17.00 Nemzeti ünnep alkal-
mából a múzeum látogatása mindenki számára 
ingyenes
Október 29. 14.00–22.00 „Az éj leple alatt” - 
Élményszombat a Bihari Múzeumban

Zsinagóga Kultúrtér
Október 3. 17.00  Zsinagóga Koncertek – A 
zene világnapja alkalmából a zeneiskola nö-
vendékeinek és tanárainak koncertje

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
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POETPOET     STEVESTEVE

max. 3 oldal
A/4-es méretben

egyénileg vagy
csapatban

11-99 éves korig

hagyományos 

vagy digitális

technikával

könyvtárban
egy lapon 

max. 6 képkocka
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SINKA ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR

  képregényrajzoló versenyt  Felhívás!Felhívás!Felhívás!

A A Sinka István Városi KönyvtárSinka István Városi Könyvtár  
plüssmackókat vár kölcsönbeplüssmackókat vár kölcsönbe   

egy téli álom előttiegy téli álom előtti     
  

Lássuk a medvét!Lássuk a medvét!Lássuk a medvét!

Részletek a könyvtárban / honlapon / facebookon!

SINKA ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR

MACIKIÁLLÍTÁSMACIKIÁLLÍTÁS
szervezéséhez!szervezéséhez!

Minden egyes macit épségben adunk vissza tulajdonosának! 

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS KEZELÉSI KÖLTSÉG NÉLKÜL: GAG.JEGY.HU

11.
25.
19:00

KABOS ENDRE 
VÁROSI SPORTCSARNOK
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