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Az első adventi gyertyagyújtás 
Nyári Aliz koncertjével fűszerezve

8

A csodálatos hangú énekesnő, Nyári Aliz lépett fel városunkban advent első 
vasárnapján. Az első adventi estén Szabóné Nagy Andrea hirdetett igét. Az ez-
úttal is Erősné Bak Szilvia virágkötő által készített adventi koszorú első gyer-
tyáját Tóth Gyula, a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola tanára gyújtotta meg, 
aki az idei város napján Báthory Gábor-díjat kapott. 

Az önkormányzat idei első három ne-
gyedéves gazdálkodása, villamos ener-
gia beszerzésre vonatkozó közbeszerzés 
eredménye. Többek között ezekről tár-
gyaltak a képviselő-testület november 
24-i ülésén.

Hatvan év után nyugdíjba 
vonult a fodrászmester
Berettyóújfalu ismert fodrászmes-
tere 60 évet töltött a szakmában, 
melyre mindig hivatásaként tekin-
tett. Varga Zsigmond feleségével 
– aki 54 éven át dolgozott fodrász-
ként – 50. házassági évfordulóját, 
illetve 75. születésnapját is idén 
ünnepelte.
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Az önkormányzat idei első három 
negyedéves gazdálkodása, villamos 
energia beszerzésre vonatkozó köz-
beszerzés eredménye. Többek között 
ezekről tárgyaltak a képviselő-testü-
let november 24-i ülésén.
A költségvetési rendelet módosítását fogadták 
el elsőként a napirendek között. A főösszeg 
342 millió forinttal növekszik, ez nagyrészben 
a fürdő felújításhoz kapcsolódó támogatás és 
többletfinanszírozások beépítését jelenti. Az 
önkormányzat idei első három negyedéves 
gazdálkodásáról szóló napirend kapcsán Dé-
zsi Ferencné irodavezető úgy fogalmazott, a 
jogszabályi és gazdasági változások befolyá-
solják a város költségvetését is. A gazdálkodás 
biztosítása már ebben az időszakban nehézkes 
volt, ami a bevételek esetében a betervezett 
előirányzatok időarányos beszedését, kiadások 
esetében a takarékos gazdálkodás megvalósí-

tása mellett a megemelkedett költségek meg-
jelenését jelentette. Kiemelte az iparűzési adó-
bevételt, melyből 130 millió forinttal kevesebb 
érkezett be a tervezethez képest.
Elfogadta a testület az M47-es út Berettyóújfa-
lut nyugatról elkerülő szakaszához kapcsolódó 
előterjesztést. A Kormány döntött arról, hogy 
az elkerülő út megépül, és nemzetgazdasági 
érdekből kiemelt fejlesztési területté nyilvání-
totta. Ahhoz, hogy a tervek engedélyt kaphas-
sanak és az út elkészülhessen, a szabályozási 
tervben rögzíteni kell az út nyomvonalát.
A villamos energia beszerzésre vonatkozó köz-
beszerzés eredményét is megállapították az 
ülésen. December 31-ig van lehetősége az ön-
kormányzatoknak az úgynevezett végső mene-
dékes szolgáltatás igénybevételére, jövő évtől 
már a szabadpiacról szükséges beszerezni az 
energiát. Városunk csoportos energiabeszerzés 
keretében bonyolította le az eljárást, melynek 
eredményeként a tervezethez képest kedve-
zőbb áron sikerül a villamos energiát besze-

rezni. Közvilágítás esetében nettó 170 Ft, álta-
lános felhasználású áram esetében pedig nettó 
181 forintos kWh-ás ár volt a legkedvezőbb. 
Ez a nyár végi, ősz eleji árakhoz képest megta-
karítást jelent, de még így is ötszöröse a 2022-
es áramdíjnak.
Szántai László az ülés végén a különböző épít-
kezések, közműelhelyezések során felbontott 
burkolatok, közterületek helyreállításával kap-
csolatban kérte, hogy az megfelelő mennyi-
ségben és minőségben történjen meg, és erre 
a kivitelezők figyelmét is hívják fel. A polgár-
mester elmondta, a kivitelező feladata az ere-
deti állapot helyreállítása, jelenleg több ilyen 
munka is zajlik a városban, a hivatalnak folya-
matos a kapcsolattartása, a kivitelezők pedig 
megpróbálják a legrövidebb idő alatt elvégezni 
a munkákat. 
Szó volt az ivóvízminőség-javító pályázat kap-
csán a vízműtelepen kialakított 1000 köbmé-
teres tartályban található víz minőségéről is. 
Muraközi István elmondta, a program teljes 
mértékben nem zárult le, jelen pillanatban a 
tartályból víz nem kerül a hálózatba. K.Zs.

A TOP Plusz programokban megvalósuló 

projektekről, energetikai, belterületi utakat, 

kertvárosi parkokat, ipari területeket és a pia-

cot érintő fejlesztésekről számolt be Muraközi 

István polgármester a képviselő-testületi ülés 

keretében megtartott közmeghallgatáson. Az 

elmúlt években kialakult hagyományt követve 

ezúttal is novemberben tartottak helyi lakosok 

számára közmeghallgatást, ahol az itt élőknek 

lehetőségük van kérdéseiket feltenni, vagy vé-

leményüket elmondani.
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Közmeghallgatást 
tartottak

Képviselő-testületi ülés november 24-én

A Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulója keretében nyúj-
tott támogatásról
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2023. 
évben összesen 5.765.000 Ft összegben nyújt 
támogatást a berettyóújfalui fiatalok számá-

ra, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázat keretében. 

Az Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában 

63 érvényes pályázatot benyújtó felsőoktatási 

hallgató („A” típus) és 3 felsőoktatási tanul-

mányokat folytatni kívánó fiatal („B” típus) 

részesült támogatásban.

Az 5.765.000 Ft önkormányzati össztámogatás 

– a 2023. évi forduló keretében támogatott 66 

pályázó erre az évre eső, 4.515.000 Ft össze-

get kitevő összes ösztöndíján túl – magában 

foglalja a korábbi években támogatásban ré-

szesített 24 „B” típusú pályázó 1.250.000 Ft 

összegű ösztöndíjrészét is, így a 2023. évben 

az önkormányzat összesen 90 berettyóújfalui 

fiatal felsőoktatási tanulmányaihoz járul hoz-

zá. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Tájékoztatás

2023. január 1-től a berettyóújfalui
háziorvosok rendelési ideje:

A rendelések között (munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 12-14 óra között, míg pénteken 

12-16 óra között) a sürgős esetek ellátása rendelkezésre állás formájában történik.

Ezeket a teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el,

az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el: 06-30/282-4307
Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.

Felnőtt Háziorvosi Rendelő (4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.)

Felnőtt Háziorvosi Rendelő (4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 5/C.)

Dr. Cséki János  Tel.: 54/404-205  Dr. Kolcsár Lajos Levente Tel.: 54/402-662
Hétfő, szerda: 14-17 óráig Hétfő, szerda: 13-17 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig

Dr. Pap-Majoros László  Tel.: 54/400-902  Dr. Jahangir Ahmed  Tel.: 54/402-217 
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig Kedd, csütörtök: 14-18 óráig

Dr. Szeszák Ferenc  Tel.: 54/402-143 
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig 

Kedd, csütörtök: 14-18 óráig

Dr. Baglé Magdolna  Tel.: 5/402-284
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8-12 óráig
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Több mint 700 ezer eurónyi támoga-
tásból modern orvosi eszközöket szer-
zett be a Gróf Tisza István Kórház. 
Az új eszközök a Központi Labor, a 
Központi Gyógyszertár, a Szülészet-
Nőgyógyászati Osztály, valamint a 
Sürgősségi Osztály magas színvonalú 
működését segítik. 
A határon átnyúló, INTERREG ROHU Prog-
ram Nagyvárad, Hajdúböszörmény, illetve 
Berettyóújfalu partnerségében valósult meg. A 
projekt teljes költségvetése a három településre 
vonatkozóan összesen három millió euró.
A projektzárón Dr. Vitányi István úgy fogal-
mazott, 25 éve országgyűlési képviselő, ez idő 
alatt a kórház mindig szívügye volt. Hangsú-
lyozta, az egészségügyi intézményben folya-
matosan számottevő fejlesztések történtek. Az 
országgyűlési képviselő azt is kiemelte, az új 
eszközök beszerzése által legalább olyan mi-
nőségű kórházi ellátásra lesz lehetőség, mint 
akár Debrecenben. Hozzátette, bízik benne, a 
Gróf Tisza István Kórháznak nem csak a me-

gyében, hanem az országban is jó híre lesz kö-
szönhetően felszereltségének, illetve humán-
erőforrásának.
Muraközi István köszöntőjében elsősorban a 
kórház közel 200 éves működéséről beszélt: 
az intézmény elődje 1828-ban nyitotta meg ka-
puit, azóta az itt élők gyógyulását, gondozását 
szolgálja. A polgármester a Magyarország, il-
letve Románia között megvalósult projekt kap-
csán kiemelte, örömteli, hogy a határ mindkét 
oldalán élő emberekszámára javulhat az egész-
ségügyi ellátás minősége. Köszöntőjét azzal 
zárta, a beruházás a magas színvonalú szak-
tudással párosulva hozzájárulhat, hogy a Gróf 
Tisza István Kórház jelentős szerepet töltsön 
be Bihar életében.
A megvalósult pályázattal kapcsolatban Dr. 
Muraközi Zoltán beszélt. Mint mondta, olyan 
eszközökre sikerült szert tenni, melyeket anya-
gi szűkösség miatt ez idáig más forrásból nem 
lehetett beszerezni. A főigazgató kiemelte, a 
projekt által a gyakori betegségek megelőzé-
sének, korai azonosításának fontosságára való 
figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra is 
hangsúly kerül.

Svéda Szabolcs projektmenedzser hangsúlyoz-
ta, az eszközbeszerzés mellett egyéb projektte-
vékenységek is megvalósultak. Többek között 
az orvosi személyzet nemzetközi konferenciá-
kon vehetett részt, illetve a kórház honlapján 
készült egy aloldal. Ezen a felületen az érdek-
lődők a pályázatról tájékozódhatnak, valamint 
gyakori és népbetegségekkel kapcsolatos kér-
déseiket tehetik fel, amikre orvosok válaszol-
nak.
A projekt jóvoltából a három településen és 
vonzáskörzeteikben több százezer ember ré-
szesül magasabb szintű egészségügyi ellátás-
ban. B.E

Lakossági fórumra várták az érdek-
lődőket november 28-án. A művelő-
dési ház színháztermében megtartott 
alkalom előadója Dr. Illés Boglárka 
volt.
A Fidelitas elnöke előadásában arról beszélt a 
jelenlévőknek, miért kell nemet mondanunk 
a brüsszeli szankciókra. – Azt látjuk, hogy az 
elmúlt időszakban nemcsak energiaválság ér-
zékelhető hazánkban és Európában, hanem az 
energiaárak is az egekbe szöktek. Egyértelmű 
ok-okozati összefüggés van az energiaárak el-
szabadulása, és az Európai Unió vezetői által 
javasolt, később meghozott szankciós csoma-
gok lebegtetése, majd elfogadása között. Emi-
att fontosnak tartom, hogy ezekben a rendkí-
vüli időkben felhívjuk a figyelmet azokra az 

intézkedésekre, vagy bizonyos rendeleteknek 
a negatív hatására, amely csak tetézi a bajt. 
Mi teljes mértékben kiállunk Ukrajna terüle-
ti integritása és szuverenitása mellett, illetve 
minden olyan támogatást biztosítani kívánunk 
nekik, amely az ország működőképességének 
megőrzéséhez szükséges, de ez nem járhat 
azzal, hogy a saját nemzeti érdekeinket figyel-
men kívül hagyjuk. Nem járhat azzal, hogy az 
eddig elért eredményeinket (például: 1 millió 
új munkahely teremtése, gazdaságélénkítő be-
ruházások indítása, fiatalok szja-mentessége, 
13. havi időskori juttatás, valamint nyugdíj-
kiegészítés biztosítása) elveszítsük, továbbá 
hogy a hazai gazdaságot lehetetlen helyzetbe 
sodorjuk – mondta Illés Boglárka, aki úgy lát-
ja, a magyar emberek a béke pártján állnak, 
látják a realitást, illetve hogy hol van a józan 

észnek a határa.
A Fidelitas elnöke szerint kulcsfontosságú, 
hogy minél többen elmondják véleményüket a 
brüsszeli szankciókról, hiszen ha több százezer 
magyar ember akarata egy irányba mutat, az 
sokat számít majd a következő körös tárgyalá-
sokon. SzSzM

Nyolc helyi intézményt ajándéko-

zott meg a Bihari Vállalkozók Baráti 

Társasága. Az társaság azzal a céllal 

jött létre, hogy szívvel-lélekkel segít-

sen azoknak, akiknek nagy szüksé-

gük van rá.

A jelenleg 22 tagú társaság tagjai régóta jó 
barátságot ápolnak. Az alapító tagok minden 
Biharban levő vállalkozást szeretnének meg-
szólítani, jó szándékú segítségre buzdítani. 
Mottójuk: „A szándék mérettetik meg, nem az 
adomány”.
A baráti társaság az ukrán háború elől Magyar-
országra menekülőknek is segítséget nyújtott. 
A Biharkeresztesen elszállásoltak mindennapi 
tevékenységeit háztartási eszközök és gépek 
adományozásával segítették.
Tóth László alapító tag, az EXPRESS Hű-
téstechnikai Szerviz Kft. ügyvezetője hírla-
punknak elárulta, számára „a gyerek az első”. 
Hozzátette, kiemelt támogatási céljuk a Gróf 
Tisza István Kórház, hiszen – mint mondta – 
baj esetén az orvosokhoz, nővérekhez fordu-
lunk. Advent második hetében így a kórház 

Gyermekosztályát, a Hunyadi Mátyás Tagis-
kolát, a Gyermekkert Tagóvodát, a Csoda-tár 
Óvodát, a Szivárvány Református Óvodát, 
a Diószegi Kis István Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és AMI-t, a 
Bodorka NépmesePontot, illetve a Nadányi 
Zoltán Művelődési Házat lepték meg hasznos 
eszközökkel. Az intézmények – igényeik sze-
rint – mosógépekkel, mikrohullámú sütőkkel, 
kávéfőzőkkel, vízforralókkal, vasalókkal, va-
salóállványokkal, illetve ruhaszárítókkal gaz-
dagodtak.
Az intézményvezetők, valamint a dolgozók 
számára nagy meglepetést és örömöt jelente-
nek az új használati tárgyak. A háztartási esz-
közök jelentősen segítik munkájukat, valamint 
az intézmények megfelelő működését. B.E

Modern orvosi eszközök javítják a kórházi ellátást
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Lakossági fórum a Fidelitas elnökével

Adomány gyerekekkel foglalkozó intézményeknek
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Amerikai zászló lobogott a Diószegi 
Kis István Református Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola falán. A tan-
intézményben amerikai hetet tartot-
tak. 

A tematikus, ötnapos rendezvénysorozat fő cél-
ja, hogy a diákok megismerkedjenek az Ameri-
kai Egyesült Államok kultúrájával és szokása-
ival, valamint az angol nyelvvel. A nyitónapot 
többek között egy FBI-ügynök előadása, illetve 
változatos programok színesítették.
Elizabeth Rosato FBI-os pályafutását 26 évvel 
ezelőtt Washingtonban kezdte, majd 14 éven 
át New Yorkban folytatta. Jelenleg a budapesti 
Amerikai Nagykövetségen dolgozik. Előadásá-
ban hangsúlyozta, a több mint 100 éve alapított 
Szövetségi Nyomozó Iroda fő célja a lakosok 
polgári jogainak védelme, a bűnesetek meg-
oldása, valamint az információgyűjtés a bűn-
ügyek megelőzése érdekében. Az attasé azt is 
elárulta, a legnagyobb FBI iroda New York-ban 
található, ahol 5500 ügynök tevékenykedik.
Dr. Glant Tibor, a Debreceni Egyetem docense 
„Amerika mint nagybirodalom” című előadásá-

ban többek között az Államok külpolitikájáról 
beszélt.
Simon Zoltán, a debreceni Amerikai Kuckó 
vezetője azt osztotta meg a fiatalokkal, milyen 
továbbtanulási lehetőségek léteznek a tenge-
rentúli országban.
A hét során további előadások által többek kö-
zött Amerika földrajzi nevezetességeivel, ha-
gyományaival, illetve történelmi eseményeivel 
is megismerkedhettek a diákok. A programso-
rozatot gasztronómiai alkalom tette teljessé: 
igazi amerikai palacsintát kóstolhattak meg a 
tanulók.
A két tanítási nyelvű általános iskola célja, 
hogy minél több gyermek elsajátíthassa az an-
golt. Az amerikai héttel az intézmény a diákok 
világnyelv iránti érdeklődését szerette volna 
felkelteni. B.E

Nagy Zsombor László a megye és Magyarország 
KicsiKulturális Attaséja

FBI-ügynök az amerikai héten

Egyenként 100 ezer forint értékű 
pénzjutalmat, egy 2023-as városi 
naptárat, valamint emléklapot vehe-
tett át a 2. városi naptárfotó pályázat 
13 győztese. 
A „Berettyóújfalu, mindannyiunk városa” 
elnevezésű fotóversenyt Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata, illetve a Berettyó 
Kulturális Központ hirdette meg. A pályá-
zóknak idén is településünk természeti és 
épített, valamint kulturális örökségeit, tu-
risztikai célpontjait, látványosságait kellett 
megörökíteniük.
A fotóverseny eredményhirdetésén Muraközi 
István hangsúlyozta, öröm látni, hogy profik 
és amatőrök, kicsik és nagyok is képviseltet-
ték magukat. A polgármester azt is elmondta, 
a nehézségek ellenére idén is volt igény és 
érdeklődés a pályázat iránt. Ezt bizonyítja a 

közönségszavazat, illetve a beérkezett pálya-
művek száma. Tavalyhoz képest több, ösz-
szesen 75 pályamű szerepelt a versenyben, a 
fényképekre 681 főtől együttesen 2724 közön-
ségszavazat érkezett.
A naptárfotó pályázatban összesen 25-en mé-
rettették meg magukat. Közülük 12-en a rész-
vételért emléklappal, illetve a város 2023-as 
naptárával gazdagodtak. A 13 győztes fénykép 
kapcsán Muraközi István úgy fogalmazott, 
mindegyik magas színvonalú. A polgármester 
hozzátette, a pályaművek azt tükrözik, város-
unk nem csak szép, de tetszetős fotókat is lehet 
róla készíteni.
A településünket különböző évszakok-
ban bemutató naptárat a Berettyó Kártya 
Információs-Ajándék Ponton, valamint a Be-
rettyó Kulturális Központ viszonteladóinál 
értékesítik.

A művelődési ház udvarán 
a város karácsonyfája

A naptárfotó pályázat győzteseit díjazták

Egy nagylevelű hárs díszíti november 
3-a óta a múzeum és a könyvtár épü-
lete előtti parkot. A fa a „Magyarság 
KicsiNagykövete verseny” Hajdú-Bi-
har megyei csapatának jóvoltából ke-
rült Berettyóújfaluba.
A négytagú társaság egyik tagja a helyi Nagy 
Zsombor László, aki hazánk és a megye 
KicsiKulturális Attaséja címet nyerte el a 
vetélkedőn. A József Attila Általános Iskola 
tanulója úgy döntött, szülővárosában szeret-
né elültetni a nagylevelű hársat. Muraközi 

István a faültetésen azt mondta, sok pozití-
vummal járt a gyerekek számára a Magyarság 
KicsiNagykövete verseny. – A megmérettetés 
résztvevői között barátságok szövődtek, és 
olyan sikerélményekkel gazdagodtak, melyek 
hosszú távon el fogják kísérni őket az életben 
– fogalmazott a polgármester, aki szerint min-
den egyes faültetés a jövőbe való befektetés, 
illetve az abba vetett bizalomnak a jele.
A programon Magyarország és a megye 
KicsiKulturális Attaséja mellett jelen volt 
a Hajdú-Bihar megyei csapat többi tagja, 
Szilágyi Ádám KicsiAgrár Attasé, Karacs 
Ottó KicsiNagykövet, valamint Egri Csenge 
KicsiSport Attasé is. Az eseményen elhang-
zott: a verseny célja segíteni a diákok ön-
fejlesztését, kreativitását, illetve tehetségük 
kibontakoztatását. A többfordulós vetélkedő 
feladatairól Nagy Zsombor László beszélt la-
punknak. – Az első fordulóban – ahol a leg-
jobb 100 gyermeket szűrték ki – úgynevezett 
csatákat vívtunk egymással. A folytatásban 

írnunk kellett egy bemutatkozást és történetet. 
Ezt követően a megye egyik legjellemzőbb 
ételeként slambucot főztünk, valamint egy 
megyei híres személlyel, egy focistával készí-
tettünk interjút. Az országos döntőben pedig 
az egész addigi megmérettetésről kérdezett 
ki minket a három főből álló zsűri – tudtuk 
meg Zsombortól, aki az elnyert cím büszke 
tulajdonosaként szeretné, ha Debrecen, Haj-
dúszoboszló és Hortobágy értékei mellett Haj-
dú-Bihar megye „kisebb” látnivalóit is meg-
látogatnák az emberek. Ilyen nevezetesség 
például a herpályi Csonkatorony, a Morotva 
Liget, a zsákai Rhédey Kastély, a nagykereki 
Bocskai Várkastély, vagy éppen Bakonszegen 
a Nadányi-Miskolczy Kúria.
A november 3-ai alkalmat Kocsis Csaba ének-
mondó műsora, a KicsiNagykövet Hajdú-Bi-
har megyei csapatának versmondása, illetve a 
Parajta Néptáncegyüttes produkciója színesí-
tette. SzSzM
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Több mint 10 méter magas volt az a fe-
nyőfa, melyet egy berettyóújfalui lakos 
ajánlott fel a város számára.
Több órás munkálatok zajlottak, hogy Berety-
tyóújfalu karácsonyfája elnyerhesse végső for-
máját és 6,4 méteres magasságát. A feldíszített 
fenyőt az érdeklődők, karácsonyra hangolódók 
vízkeresztig láthatják a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Ház udvarán. B.E
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Közel kilencven véradót tüntetett ki 
ebben az évben a Magyar Vöröskereszt 
Berettyóújfalu Területi Szervezete.
A november 25-én megtartott véradó ünnepsé-
gen a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Me-
gyei Szervezetének véradásszervező koordiná-
tora elmondta, hazánkban jelenleg körülbelül 
negyedmillió véradó van, a vérvételek száma 
pedig megközelítőleg 500.000-re tehető évente. 
Szatmári Margit kiemelte: az ilyen alkalmakon 
– a köszönetmondás mellett – azt a reményüket 
is kifejezik, hogy majd mind többen megértik, 

az élet értelmet csak akkor nyer, ha az ember 
önmagán kívül másokért is tenni kész. „Az ön-
kéntesek ezt már bizonyították” – tette hozzá a 
megyei véradásszervező koordinátor.
Dr. Korcsmáros Ferenc arról beszélt, milyen 
évet tudhat maga mögött véradások tekinteté-
ben a berettyóújfalui szervezet. – A COVID-
világjárvány lecsengését követően, ami azért 
jelentősen megnehezítette a véradások szerve-
zését és számát is, egy kicsit talán minthogyha 
kezdenének helyrerázódni a dolgok. Naponta 
kb. 1.800 donort kell országosan megszólítani 

ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészlet 
álljon rendelkezésre. Nagyon büszkék voltunk 
hosszú éveken keresztül arra, hogy évről évre 
túl tudtuk teljesíteni a betervezett számokat. 
Azt kell mondjam, hogy idén is egy rendkívül 
jó időszakot zártunk – tudtuk meg a Magyar 
Vöröskereszt Berettyóújfalu Területi Szerveze-
tének elnökétől.
2022-ben – a helyi szervezet esetében – a nők-
nél egy 40-szeres, míg a férfiaknál a 90-szeres 
véradásszám a legmagasabb, amiből három is 
akadt. A véradó ünnepségen az összesen 85 
kitüntetett donornak azt az önzetlenségét kö-
szönték meg, mellyel sok száz ember életének 
a megmentését tették lehetővé. SzSzM

Színes programokkal a cukorbetegség ellen

Több ezer betegen segítenek cselekedetükkel

A magyar televíziózás egyik ismert 
bemondójával, Endrei Judittal nosz-
talgiázhattak azok, akik ellátogattak 
a Sinka István Városi Könyvtár által 
szervezett előadásra. 
Az est az „Anno az én tévém” című könyvre 
épült, mely egy szubjektív visszaemlékezés. A 
kötet Endrei Judit tévés pályafutását, illetve a 
magyar televíziózás aranykorát mutatja be.
A bemondó a nosztalgikus esten gyermekkorát 
is felidézte: elmesélte, „alföldi falusi kislány-
ként” hogyan került a tévézés színes, mozgal-
mas világába 1976-ban. Hangsúlyozta, amikor 

egy lehetőséget kapott Szegeden, az ország első 
körzeti stúdiójában, ösztöndíja kiegészítése ins-
pirálta, nem pedig a hírnév. A Magyar Televízi-
ónál 22 évet töltött el. Ma már ki meri mondani, 
szerinte ez annak köszönhető, hogy szerettek 
vele dolgozni, hiszen szorgalmas és megbízha-
tó volt, egy színfoltot jelentett a többiek között.
Az előadásból az is kiderült, a több mint két 
évtized alatt a legnagyobb kihívást az jelentette 
számára, amikor először jelent meg a képer-
nyőn. Endrei Judit úgy fogalmazott, félénk és 
izgulós volt, hihetetlenül messziről indult a pá-
lyára. Mindezek ellenére úgy véli, a lehető leg-
jobb döntés volt, hogy a televíziós szakmát vá-

lasztotta, hivatása sokat csiszolt személyiségén.
Az ismert bemondó a mai napig szereti a tévés 
világot. Mint mondta, egy éve indította el sa-
ját csatornáját egy videómegosztó oldalon, így 
noha más formában, de újra képernyőn szere-
pel. B.E

Zorán 2022-es országos turnéjának 
egyik állomása volt Berettyóújfalu. A 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadó-
művészt telt ház, vagyis több mint 600 
fős közönség fogadta a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban.
Zorán neve mára már fogalommá vált a ma-
gyar zenei életben, dalait generációk ismerik 
és éneklik. Szerinte ez a dalszerzőknek, vala-
mint a fantasztikus zenészeknek köszönhető, 

akikkel évtizedek óta együtt dolgozik. Az elő-
adóművész és csapata számára minden kon-
certhelyszín rendkívül fontos. Fellépéseinek 
fő célja, hogy a nézőket kiemelje a hétköznap 
sodrásából. Műsorainak repertoárjában a ki-
hagyhatatlan dalok mellett többek között olyan 
számok is helyet kaptak, melyek az 1977-ben 
megjelent első szóló lemezén szerepeltek.
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész 
hangsúlyozta, minden koncertjének van valami 
érdekessége, amitől az egyedivé válik. Jövő 
márciusra mint mondta, egy igazán speciális 
műsorral készül, melynek a főváros ad majd 
otthont. B.E

Nosztalgiázás Endrei Judittal

Telt házas Zorán koncert

A diabétesz világnapja alkalmából 
szervezett programot az Élet Diabé-
tesszel Egészségesen Sokáig (ÉDES) 
Közhasznú Egyesület.
A november 18-án megtartott „Kék pénteken” 
ezúttal is egy séta, ingyenes vizsgálatok, illet-
ve érdekes előadások keretében próbálták meg 
a szervezők felhívni a figyelmet a cukorbe-
tegségre, de a finom italok és falatok mellett 
kulturális műsorszámokból sem volt hiány az 
eseményen.
A diabétesz világnapját minden évben novem-
ber 14-én tartják. Ezen a napon született Frede-
rick Banting, aki Charles Besttel és John James 
Rickard Macleoddal elsőként fogalmazta meg 
azt a gondolatot, amely az inzulin 1922-es fel-
fedezéséhez vezetett, ezzel pedig milliók életét 
mentették meg. Darócziné Szilágyi Margit az 
összejövetelen arról szólt, nagyon magas a cu-

korbetegségben érintettek száma. – Jelenleg 10 
emberből egy diabétesszel él. Ezen személyek 
közel fele nem is tud róla, hogy cukorbeteg. 
Ez a körülmény azonban a súlyos szövődmé-
nyek kialakulásának kockázatát növeli. Ezért 
van nagy jelentősége annak, hogy az érintet-
tek naprakész ismeretekkel rendelkezzenek 
betegségükről és a kezelési lehetőségekről. 
Éppen emiatt kulcsfontosságúak a diabétesszel 
kapcsolatos rendezvények, foglalkozások és 
továbbképzések – mondta az ÉDES Egyesület 
elnöke.
Juhász Jánosné, a Hajdúsági Diabétesz Egye-
sület, valamint Jakabné Jakab Katalin, a Cu-
korbetegek Egri Egyesületének elnöke egy-
aránt azt emelte ki köszöntőjében: az ilyen 
alkalmak remek lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a résztvevő társaságok sokat tanuljanak 
egymástól.
A nap első előadásán Nagy Zsigmond törté-

nész egy történelmi áttekintés során beszélt 
többek között a cukorbetegség kialakulásáról, 
tüneteiről, illetve kezeléséről. Krizsán Vivien 
és Tóth Flóra, a Gróf Tisza István Kórház di-
etetikusai pedig egyebek mellett arról tartottak 
prezentációt, dietetikai szempontból mi a lé-
nyege a diabétesznek, továbbá hogy az érintet-
teknek milyen nyersanyagokat kell bevinniük 
a szervezetükbe ahhoz, hogy cukorbetegként is 
egészségesek legyenek. SzSzM
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Dr. Buda László előadása a lélek üzenetéről

Előadás az arzénes gyilkosságokról

Népzenei elődöntő a művelődési házban

Hogyan függenek össze a lelki tüne-
tek a testi betegségekkel? Többek 
között erre is fény derült Dr. Buda 
László orvos előadásában, melynek 
középpontjában a lélek felfedezése 
állt. A közönség tagjai azt is megtud-
hatták, hogyan lehetnek jóba önma-
gukkal, illetve belső világukkal.
A közel 30 éve praktizáló pszichiáter, 
pszichoterapeuta az előadás témáját elsősorban 
orvosi oldalról közelíti meg. Rájött, az általá-
nos egészségi állapot, valamint a testi tünetek 
gyógyulása azon múlik, ki hányadán áll magá-
val, mit tud magáról, továbbá az életében, kap-
csolataiban zajló érzéseiről.

Dr. Buda László hírlapunknak elárulta, pá-
lyafutása kezdetén még furcsának számított 
nyíltan beszélni a lélekről, illetve foglalkozni a 
test és a lélek közötti kapcsolattal. Mára – mint 
mondta – ez teljesen megváltozott. Kiemelte, a 
lelki világunk évszázadok óta összefüggésben 
van a testi működésünkkel, ám ez a tény az or-
vostudományban és az egészséggel kapcsola-
tos megközelítésekben csak az utóbbi időkben 
kapott nagyobb hangsúlyt.
Az est során az is kiderült, a pandémia, vala-
mint a társadalmat érintő válságok következ-
tében egyre több a lelkileg is nagyon labilis 
ember, akik nem tudták elsajátítani az alapvető 
stresszhelyzetek kezelését. Dr. Buda László 
hangsúlyozta, a kulcs az öngyógyításban és 

az önmagunkért felvállalt felelősségben van. 
Hozzátette, egy átlagos felnőttnek meg kell ta-
nítani, hogyan bánjon jól magával.
Az est egyik fő mondanivalója az volt, min-
denki próbálja megtalálni az örömét, és for-
duljon szeretettel önmaga felé. Ehhez fontos az 
önismeret, az önelfogadás, illetve hogy szembe 
tudjunk nézni saját sebzettségeinkkel. B.E

A tiszazugi parasztasszonyok éveken át mér-

gezték arzénnel férjeiket, családtagjaikat. Az 

előadásból kiderült, az elkövetők jogos ön-

védelemnek tekintették tettüket. A közönség 

azonban borzalmas, brutális cselekedetnek 
vélte. A megrázó esetről 2017-ben könyv egy 
született, melynek forrásául a Mátay Mónika 
által vezetett kutatás eredményei szolgáltak.  
A magyarországi mérgezéseknek Nyugat-Eu-
rópában, illetve a tengerentúlon is híre ment. 
Az amerikai New York Times 1929-ben több 

mint 100 cikket közölt a témáról.
Az „Angyalcsinálókról” szóló előadás város-
unkban a Sinka István Városi Könyvtár szer-
vezésében valósult meg. A rendezvénynek az 
BSZC Arany János Gimnázium és Techni-
kum adott otthont. B.E

Az előadásokat az 1995-ben megalakult Vass 
Lajos Népzenei Szövetség elnökségi, illetve 
vezetőségi tagjai értékelték: Mélykútiné Né-
meth Kornélia és Széles András népzeneta-
nárok, népzenészek, illetve Juhász Erika. A 
Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mes-

tertanára számára mindig nagy élmény részt 
venni a versenysorozaton. Mint mondta, jó 
látni, hogy fiatalokat és időseket is nagy lét-
számban megmozgat a verseny. A zsűritag 
elárulta, a versenyzők értékelésekor fontos 
szempont a választott anyag, az előadásmód, 
az egyéni karakter megjelenése, illetve a nép-
zenék, népdalok előadásmódjára jellemző at-
moszféra megteremtése.
A versenysorozat több éves hagyományt tud-

hat maga mögött, kétévente ad alkalmat a ma-

gyar népzene népszerűsítésére. A résztvevők 

– ha szeretnének – minősítést kapnak. Azok, 

akik az elődöntőben arany minősítést szerez-

tek, tavasszal a középdöntőben mérettethetik 

meg magukat. A versenyt – melyre a Felvi-

dékről, a Kárpátaljáról, a Vajdaságból, illetve 

Erdélyből is nevezhetnek – a Kárpát-meden-

cei döntő zárja jövő novemberben. B.E
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Gyermekek és felnőttek mutatták meg népzenei tehetségüket a XIV. Vass La-
jos Népzenei Találkozón és Elődöntőn. A „Hagyományos Régiók – Régiók 
hagyománya” elnevezésű zenei rendezvényen az ének mellett népi hangszerek 
is szerepet kaptak.

Emlékezés az I. világháború hősi halottaira
Az első világháború helyi hősi halot-
tainak emlékére szóltak a református 
templom harangjai november 11-én. 
104 évvel ezelőtt ezen a napon írta alá 
egy vasúti kocsiban a vereségét elisme-
rő Németország a fegyverszünetet az 
antanthatalmakkal, ezzel pedig véget 
ért a négy évig tartó nagy háború.
A megemlékezésen Szőke Richárd Rajmond 
felidézte, hét lövés dörrent el Szarajevóban 

1914 nyarán, mikor is Ferenc Ferdinánd trón-
örökös egy 19 éves bosnyák diák merényleté-
nek áldozata lett. Ennyire volt csak szükség, 
hogy lángra kapjon a nagy világégés, a legna-
gyobb háború, amit addig látott a világ. Az em-
lékbeszédet követően városunk intézményeinek 
képviselői helyezték el koszorúikat, virágaikat 
a hősi halottak emlékművénél, így hajtva fejet 
a berettyóújfalui, illetve berettyószentmártoni 
katonák emléke, hősiessége és áldozatkészsége 
előtt. SzSzM

Több tucat emberrel végeztek a tiszazugi méregkeverők az 1910-20-as években. 
A Horthy-kor legnagyobb bűnügyi botrányát Mátay Mónika történész, az ELTE 
oktatója tárta fel több száz egyetemista segítségével. Az arzénes gyilkosságokat, 
azok társadalmi hátterét és fogadtatását, későbbi emlékezetét, illetve az ELTE öt 
évig tartó kutatását egy előadás során ismerhették meg az érdeklődők.
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Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy 

a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 

2022. december 19. (hétfő) napjától – 

2022. december 30. (péntek) napjáig ter-

jedő időszakra téli igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a 

Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatalban 

ügyfélfogadásra kizárólag haláleset anya-

könyvezése céljából, munkanapokon 8-12 

óra között lesz lehetőség. 

Megértésüket tisztelettel köszönjük!

Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző

Hirdetmény igazgatási szünetről

Tárlat a gyermek- és felnőttkor emlékezetéből

Hatvan év után nyugdíjba vonult a fodrászmester
Nagy meglepetés fogadta nyugdíjba 
vonulása alkalmából Varga Zsig-
mondot. Berettyóújfalu ismert fod-
rászmestere 60 évet töltött a szak-
mában, melyre mindig hivatásaként 
tekintett. 
Varga Zsigmond feleségével – aki 54 éven át 
dolgozott fodrászként – 50. házassági évfor-
dulóját, illetve 75. születésnapját is idén ün-
nepelte. Így több apropója is volt a meglepetés 
ünnepségnek, melyen a fodrászmestert volt 
kollégái és vendégei, barátai, illetve családtag-
jai várták.
Az ünneplőket és az ünnepeltet Varga Zsig-
mond lánya köszöntötte, aki úgy fogalmazott, 
büszke fodrász szüleire, akiknek köszönettel 
tartozik azért, hogy neki is megtanították a 
mesterséget. Varga Zita több mint 30 éve fod-
rász, ez idő nagy részét szüleivel együtt a Zsó-
ka Zita Zsiga Fodrászatban töltötte.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, a 

fodrászmester egykori vendége az ünnepi alkal-
mon kiemelte, Varga Zsigmond azoknak az iko-
nikus berettyóújfalui meseterek sorába lépett, 
akikre a mai napig emlékszünk, és emlékezni 
is fogunk. „Olyan ember, akit mindenki becsül, 
mert munkája és civil élete révén is példát mu-
tatott a fiataloknak” – tette hozzá.
Varga Zsigmondot a jubileumi alkalomból Mu-
raközi István is köszöntötte, aki kiemelte, a Zsó-
ka Zita Zsiga Fodrászat kedves hely számára. 
1990 óta a családi vállalkozás vendége. A pol-
gármester a fodrász házaspár kapcsán úgy fo-
galmazott, minden sikeres férfi mellett van egy 
sikeres nő. Utalva ezzel arra, Varga Zsigmond 
és felesége, Varga Zsigmondné Zsóka együtt 
összesen 114 éven át éltek hivatásuknak. Ez idő 
alatt 17 fiatalt tanítottak meg a szakma csínjára-
bínjára, és közben a munka, valamint az embe-
rek iránti szeretetet is továbbadták.
Az ünnepelt fodrászmester mindig is fodrász 
akart lenni. 1962 óta élt hivatásának, hat évtized 
elteltével szomorúan mondott búcsút szeretett 

szakmájának. Hangsúlyozta, a mai napig szí-
vesen emlékszik vissza üzletükre, és örül, hogy 
lánya is továbbvitte a családi vállalkozást.
A fodrászmester munkásságát a város többször 
is elismerte, ami mint mondta, mindig jóle-
sett számára. A jövőt illetően elárulta, hosszú, 
egészségben gazdag, boldog életet szeretne fe-
leségével, családjával, illetve embertársaival 
együtt. Nyugdíjas éveire kirándulásokat tervez.
Az ajándékok átadása mellett az ünnepi alkalom 
egy jelképes, utolsó hajvágással zárult. B.E

December első napján nyílt meg Ko-
csis Csaba legújabb, „Őseink emlé-
kezete” című kiállítása a Bella Costa 
Étteremben.

Muraközi István polgármester az eseményen 
úgy fogalmazott, Kocsis Csaba mindig képes 
a megújulásra, ami az alkotásain is jól látszik.
A tárlatot megnyitó Bíró Gyulától arra voltunk 
kíváncsiak, szerinte mitől egyediek a fotográ-
fus munkái. – Egyik részről az a polihisztor 
jelleg, ami Csabát jellemzi, hogy nagyon sok 
művészeti ágban alkotóként van jelen, de 
emellett műértő is, akinek számos felfedezett 
kötődik a nevéhez. Másfelől az írói, költői, 
énekmondói és fotografikai vonal is jellemzi 
őt. Csaba egy művészszemmel látó ember, 
amihez még az is párosul, hogy egy rendkívül 
erős lokális kötődéssel bíró személy. Bihar-
nak, Biharországnak az egyik olyan kortárs 

alkotója, aki lenyomatot tud hagyni a jövő-
re. Ez az ő különlegessége és sajátossága – 
mondta a művészeti író a fotográfusról.
Kocsis Csaba aktuális kiállításának képei 
több helyszínen, különféle témákban, illetve 
technikákkal készültek. – Bár ez nem egy egy 
nyelvet beszélő anyag, úgy gondolom, tema-
tikusan fel lehet fűzni egy gondolatfüzérre 
az alkotásokat, ez pedig az ősök emlékezete 
– tudtuk meg. A fotográfus hozzátette: inspi-
rálják a személyek, a műsorok, a helyszínek, 
valamint az adott szituációk, úgyhogy aki erre 
a munkára adja fejét, annak azt tanácsolja, jár-
jon nyitott szemmel. SzSzM
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Régión túlivá nőtte ki magát a néptáncverseny
Több mint 70 fiatal mutatta meg te-
hetségét a VI. Berettyó Gyermek Szó-
ló Néptáncversenyen. 
A Bajnóca Néptánc Egyesület hat évvel ezelőtt 
hozta létre a hiánypótló rendezvényt, melynek 
célja Berettyóújfalu, illetve a környék ifjú nép-
táncosainak összefogása volt. A fiatalok szá-
mára meghirdetett táncverseny az óta kinőtte 
magát. Idén már többek között Egerből, Szol-
nokról, Mátészalkáról, valamint a Tiszántúlról 
is érkeztek versenyzők.
A talpalávalót a hagyományokhoz hűen a Flas-
ka Banda húzta. A táncbemutatókat a korábbi 
évekhez hasonlóan Kácsor István, Nívódíjas 
koreográfus, pedagógus, Lisztes Éva egykori 
néptáncos, valamint Kácsor-Ignácz Gabriella 

néptáncpedagógus, Örökös Aranygyöngyös 
Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere értékelte. 
A zsűritag a versenyzők kapcsán hangsúlyoz-
ta, a megmérettetésen egy nagyon erős kö-
zépmezőny képviseltette magát. Hangsúlyoz-
ta, az előadások értékelésekor legfontosabb 
szempont a tánctudás, az improvizáció, illetve 
hogy hogyan jelennek meg a produkcióban a 
választott tánchoz tartozó táncelemek. Szintén 
jelentős kritérium a színpadi megjelenés, vala-
mint a hiteles öltözet, aminek illeszkednie kell 
a táncot bemutató fiatalhoz.
A néptáncversenyen színes volt a paletta, a 
teljes magyar nyelvterület táncai megjelentek. 
A kisebb korcsoportban a saját régiók és táj-
egységek táncai jelentek meg. A nagyobbak 
többek között páros, továbbá erdélyi táncokat 

állítottak színpadra.

Az ifjú tehetségek bronz, ezüst, arany, vagy 

kiemelt arany minősítésben részesültek, elő-

adásukat ajándékkal jutalmazták. B.E
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Az első adventi gyertyagyújtás Nyári Aliz 
koncertjével fűszerezve

A második gyertyát is meggyújtották az 
adventi koszorún

A csodálatos hangú énekesnő, Nyári 

Aliz lépett fel városunkban advent 

első vasárnapján.

Az énekesnő életének gyerekkora óta meg-

határozó része a zene és a színpad. Nyári 

Aliz fontosnak tartja, hogy a mai felgyorsult 

világban továbbra is értéket képviseljen ze-

néjével, valamint saját szerzeményű dalaival, 

ami megtörtént berettyóújfalui koncertjén 

is. Az énekesnőtől megtudtuk, a 2022-es év 

zenei szempontból rendkívül mozgalmas és 

sikeres volt számára. Ami pedig a jövő esz-

tendőt illeti: Nyári Aliz új dalokkal fogja 

megörvendeztetni rajongóit.

Az első adventi estén Szabóné Nagy And-

rea hirdetett igét, mely így hangzott: „Éb-

redj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és 

felragyog neked a Krisztus”. – A Szentírás 

ezen mondata arra emlékeztet és figyelmez-

tet, hogy nem mindenki él, aki mozog ezen 

a Földön. Az emberi lélegzet, szívünk dobo-

gása nem jelenti azt, hogy valóban élünk, a 

Krisztus nélküli élet ugyanis csak vegetáció. 

Keresnünk kell az Istent, és meghallani az 

ő hívó szavát. Fel kell ébrednünk, és ha ez 

megtörténik, meglátjuk, miért is élünk iga-

zából, meglesz a célja életünknek – mondta 

a Berettyóújfalui Református Egyházközség 

lelkésze, hozzátéve: az ige földi, boldog, a 

mennyországban pedig örök életet jelent.

Az ezúttal is Erősné Bak Szilvia virágkötő 

által készített adventi koszorú első gyertyá-

ját Tóth Gyula, a Bihari Alapfokú Művészeti 

Iskola tanára gyújtotta meg, aki az idei város 

napján Báthory Gábor-díjat kapott. A nov-

ember 27-ei alkalmon a Szivárvány Refor-

mátus Óvoda kórusa mellett közreműködtek 

a hittanos gyermekek. SzSzM

A Dongó Együttes fellépése színesí-
tette az advent második vasárnapja 
alkalmából szervezett programot vá-
rosunkban.

A nyíregyházi zenekar igazi karácsonyi, téli 
hangulatot idézett meg koncertjével a mű-
velődési ház színháztermében. Az öttagú 
formáció muzsikájának sokszínűségét az a 
több száz költemény határozza meg, melyből 
előcsalogatták a bennük megbúvó dallamot. 
Egyéni hangzását a többszólamú énekhang, 
a klasszikus, népi és modern hangszerek 
együttes játéka adja, melyben a gitárok mel-
let jól megfér többek között a hegedű, klari-

nét, klasszikus, illetve népi furulyák, a man-

dolin, bendzsó, valamint az ütőhangszerek is.

A december 4-ei eseményen a Berettyószent-

mártoni Református Egyházközség szolgált a 

művelődési ház udvarán, igét Nagyné Bakó 

Katalin hirdetett. A lelkész szerint az ünnep 

lényege a szeretet. – Az ünnep Istennel és 

egymással való találkozás. Nem az ajándék 

gazdagsága, hanem az ajándékozó szeretet 

az, ami számít, ami döntő. Nagyné Bakó Ka-

talin úgy véli, Jézus karácsonykor „betakar” 

minket nagy-nagy szeretetével, gondoskodá-

sával és megváltásával, hogy ne vacogjon az 

árva lelkünk. Igehirdetésében hangsúlyozta: 

ne hagyjuk elszürkülni a lelkünket, hanem 

nyissuk rá mindig az ünnep szép, fényes lé-

lekajtóit, mert ez az igaz szeretet titka.

Az adventi koszorú második gyertyáját a 

Bihari Népművészeti Egyesület elnöke, Ko-

lozsvári István gyújtotta meg, aki idén már-

ciusban Magyar Bronz Érdemkereszt kitün-

tetésben részesült. SzSzM
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Különböző színekben pompázó ad-

venti koszorúk, kopogtatók, kará-

csonyi asztal-, illetve egyéb díszek so-

kasága töltötte meg a művelődési ház 

Bihar Vármegye Galériáját. Erősné 

Bak Szilvia csodálatos kreációi nem 

első alkalommal díszítették a kiállí-

tóteret.

A virágkötő tárlatát megnyitó Lisztes Éva 

felidézte, városunkban évtizedes hagyo-

mányra tekint vissza az adventi kiállítások 

szervezése. A művelődési ház vezetője hoz-

zátette: Erősné Bak Szilvia karácsonyi tárlata 

2016 óta számít állandó programnak egyfajta 

hangolódásként az adventi időszakra. – Szil-

vi egy virágkötő kertész családba született 

bele, már gyerekként is sokat segített a szü-

leinek. Az alapokat Fehér Gyöngyike mester 

virágkötőtől tanulta meg, és a mai napig fo-

lyamatosan jár tanfolyamokra, kiállításokra, 

versenyekre – mondta Lisztes Éva, aki sze-

rint Erősné Bak Szilvia alkotásai rendkívül 

szépek és ízlésesek.

A „Varázslatos ünnep” címet viselő 

kiállításmegnyitón Turzó Boglárka és Tóth 

Gyula mellett a Hunyadi Mátyás Tagiskola 

3. osztályos tanulói is közreműködtek. 

SzSzM

Virágkötészeti kiállítással hangolódtak az adventi időszakra



92022. december MOZAIK 9

Városüzemeltetési munkák időszakos összefoglalója
 Az esős novemberi időjárást ki 
használva több mint 140 fát ül-

tettünk a városban. A Bessenyei-
lakótelep parkjában a meglévő öreg nyárfa-
sor jövőbeni kiváltására 40 darab platánfát 
helyeztünk el.  A Krúdy Gyula és a Kodály 
Zoltán utcán a már meglévő gömbkőris sort 
bővítettük újabb 30 fával, a Honvéd utca 1/A 
alatti lakótelepen pedig az onnan kivágott 
idős, beteg fa árnyékának a pótlására ültet-
tünk 4 db gömbkőrist.  A Bihari Természet-
barát Egyesületnek és a MOL Alapítvány 
VárosFa programjának köszönhetően a faül-
tetésekhez kapcsolódóan a város kisiskolásai 
erdőpedagógiai különórát hallgathattak meg, 
és tevékenyen részt vehettek az ültetések 
során. Reméljük a kapcsolódó programok 
szemléletformáló hatására újabb kis facse-
meték kerülnek telepítésre.  
Munkatársaink segédkeztek a Bocskai utca 
2. szám alatti romos épület elbontásában, és 
a mellette lévő beépítetlen ingatlan szemét-

től való megtisztításában. A bontás és terep-
rendezés során kivágott cserjék és gyomfák 
használható részei a rászorulók téli tüzelőjé-
nek lett elszállítva.
Advent első gyertyagyújtására felállításra 
került a város karácsonyfája. A lakossági fel-
ajánlásból származó kaukázusi jegenyefenyő 
(nordmann fenyő) 6 méter 40 cm-es magas-
ságával és csodálatos szimmetrikus alakjával 
nagyszerű központja lesz az idei karácsonyi 
ünnepeknek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az őszi 
lombhullás során összegyűjtött falevelet és 
egyéb zöldhulladékot december 10-e szom-
batig lehet leadni a Széchenyi utca 67. szám 
alatti zöldhulladék gyűjtőponton. A szállí-
táshoz szükséges zsákokat a Városháza por-
táján, illetve a gyűjtőponton lehet átvenni. 
A hulladék leadására hétfőtől péntekig 7.30 
és 14 óra között, míg szombaton 8 és 12 óra 
között van lehetőség. Vasárnap és ünnepna-
pokon a gyűjtőpont zárva tart.

AVATAR - A VÍZ ÚTJA
3D-ben

a MAKK KÁLMÁN MOZIBAN!
Az országos premierrel 

egy időpontban négy napon át. 
December 14-15-16-17.

Kezdés: 18 óra
(Avatar: The way of water)

Színes szinkronizált 

amerikai fantasztikus 

akciófilm, kalandfilm, 

192 perc

Korhatár: 12 éven 

aluliak számára

nem ajánlott

Jegyár: 1.400 Ft.

Jegyek hamarosan 

foglalhatók!
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Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal  
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.

Szrt_Nagykaracsony_kampany_190x268,7_SAJTO_1104.indd   1 2022. 11. 04.   10:06:42
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Január 9-től 14-ig látogatható az Igazgyöngy 

AMI tanárainak Alkotni jó! című kiállítása. 

Január 12-15-ig galambkiállítás a színházterem-

ben.
Magyar kultúra napja

Január 21-én 17 órakor ünnepi kiállítás a Bihar 

Vármegye Galériában. Bíró Lajos festőművészre 

emlékezünk születésének  95. évfordulója alkalmá-

ból. 18 órától magyar kultúra napi gála és Erdélyi 

Gábor-díj átadás.

Január 20-án 17.00 Vetési Tamás: Győzelmek a 

felhők felett című könyvének bemutatója -a szerző-

vel beszélget Csarkó Imre történész

Helyszín :Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Erdélyi 

Gábor terem

Klubfoglalkozások
Minden hétfőn  18 órától a Peszterce Szabad-

idős Néptáncegyüttes próbája

17.30-tól Baraboly néptáncegyüttes próbája

Minden kedden  14 órától a Berettyóparti 

Nyugdíjasok Egyesület Népdalkörének próbája

Minden szerdán  15.30-tól a Seniorok Tánc-

csoport próbája

Kedd – csütörtök  14.30-tól egészségmegőrző 

torna 

Anyakönyvi hírek
Születés
2022. november

01. Aszalós Kinga Karina (Aszalós Sándor - Nagy Evelin Nóra)

03. Bozóki Panni (Bozóki Tamás - Turzó Renáta Erika)

04. Haklik Ádám (Haklik Tamás - Müller Anita)

12. Kelemen Zsófia (Kelemen István - Lisztes Nóra)

15. Szabó Nóra Magda (Szabó Imre Lajos - Rab Ágnes)

15. Szabó Petra Ágnes (Szabó Imre Lajos - Rab Ágnes)

Házasságkötés
2022. november

09. Dávid István - Borbás Csilla

16. Özdilek Muhammet Bülent - Vári Éva

Elhunytak
2022. november

15.  Szoboszlai Imre (1949.)

17.  Karácsony Istvánné (Harasztosi Irma) (1943.)

26.  Bácsó Gyula (1954.)

28.  Sárkány György (1942.)
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KIKAPCSOL, GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

HÉVÍZ

MAKÓ


