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A júniusi soros testületi ülés elején megköszönve 
eddigi munkáját, a napirendi pontok tárgyalását 
megelőzve, a több mint 40 év munkaviszony után 
nyugdíjba vonuló Török Istvánnét köszöntötte a 
képviselő testület előtt Muraközi István polgármester 
és Bónácz János alpolgármester.
Kimondva 40 év hosszú idő, a szeretett hivatásként 
megélt azonban már nem, kezdte gondolatait 
Török Istvánné. Elmondta, az 1975-ben kezdődő 
pályája 31 éve a Radnóti úti óvodához kötődik, 
ahol a mai napig is dolgozik, vezetőként 23 éve. A 
gyermekek csillogó szemeit, örömeiket, őszinte 
bánataikat és nyiladozó értelmüket látni azóta is 
minden nap öröm. Úgy fogalmazott, vezetőként is 
mindig értük dolgozott munkatársaival együtt, 
melynek eredménye a pedagógiai munkában az 
innováció, a különleges élmények biztosítása. 
2005-től a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjeként végezte hivatását. Ezekben 
az években a 8 tagóvoda, 24 csoport, 570 
gyermek és 89 alkalmazotti létszámmal működő 
intézmény vezetése igazi kihívás volt. Török 
Istvánné hozzátette, mindig bízott a vezető 
kollegáiban, alkalmazotti közösségükben. A 
magas színvonalú pedagógiai munka eredménye 
az óvodák és a bölcsőde népszerűsége, pozitív 
megítélése. Természetesen a zavartalan működés 
a fenntartó önkormányzat nélkül nem lett volna 
elérhető. 
Egy ugyancsak napirend előtti, a szakképzés 
jövőjét és városunkat érintő bejelentéssel folytató-
dott az ülés. E szerint megalakult a Berettyóújfalui 
Szakképző Központ. A polgármester szavai szerint 
ennek jentősége az, hogy a  megyeszékhely mellett 
csak Berettyóújfaluban jött létre ilyen központ, 
ahova valamennyi Debrecenen kívüli szakképző 
iskola fog tartozni, ez 11 tagintézményt jelent. 
Vezetésével Pelyhéné Bartha Irént, a Bessenyei 
György Szakközépiskola jelenlegi igazgatóját 
kérték fel. Muraközi István kiemelte még, hogy 
mind a szakmai, mind a pénzügyi vezetőket is a 
helyi vezetőre bízták, ami véleménye szerint az itt 
folyó szakmai munka elismerése.
A városhoz kötődő közalapítványok tevékenységét 
összefoglaló beszámolók elfogadásával folytató-
dott az ülés. A Berettyóújfalu Sportjáért Közalapít-
vány írásos tájékoztatását kiegészítve Kovács 
Zoltán kuratóriumi elnök azt mondta, az elmúlt 
években folyamatosan csökkent a támogatásokból 
befolyt összeg. Tavaly az eddigi támogatások 
hetede érkezett be, ezért érdemben nem tudtak 
egy sportegyesületet sem segíteni. Az elnök az 
okok között az egyesületek saját alapítványainak 
létrejöttét, és a TAO-program közvetlen támogatá-
sait említette. Hozzátette, az alapítvány kitűzött 
céljainak eléréséhez továbbra is várják a támoga-
tókat.
A 21 éve működő Önfenntartás Közalapítvány 
beszámolójához Béres Béláné kuratóriumi elnök 
köszönetnyilvánító szavai csatlakoztak. Elmondta, 
nagy eredménynek tartja, hogy az elmúlt évben 
13 hajléktalanon tudtak segíteni, és közülük ketten 
is azóta már dolgoznak és saját otthont tudtak 
kialakítani.
A Bihari Múzeumért Közalapítvány már két évtize-
de segíti intézménye munkáját, de mint közalapít-
vány most szerepel első alkalommal a testület előtt. 
Nagyné Székely Katalin a kuratórium elnöke 
kiegészítéséből kiderült, hogy 2014-ben váltak 
közalapítvánnyá. Elmondta, nagy eredménynek 

tartják, hogy támogatásuk is hozzájá-
rulhatott a múzeum szakmai munkájá-
hoz és országos sikereihez is.
A törvény hatályba lépésének 
elhalasztása okán a 60, illetve 80 
literes kukák bevezetéséről nem, de a 
szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé 
válása okán a hulladékgazdálkodási 
önkormányzati rendelet módosításáról 
tárgyaltak a képviselők.
Mint elhangzott, a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken található, elkülönített hulladék 
gyűjtésére alkalmas konténerek megszűnnek, de 
az üveg hulladék elhelyezésére szolgáló 
edényzeteket el kell helyezni. A rendelet szerint az 
üvegek számára hulladékgyűjtő szigetet a város öt 
pontján alakítanak ki. Szabó Katalin képviselő 
kérdésére az is elhangzott, hogy a használt ruhák 
gyűjtésére alkalmas konténereket elhelyező céget 
is értesítik a korábbi szigetek megszűnéséről. 
Hagymási Gyula kérdése, a hulladékgyűjtő zsákok 
gyakoribb elszállítására vonatkozott. Simon Péter, 
a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetője válaszában azt mondta, a vállalkozás 
a jelenleg érvényben lévő 2002-es miniszteri 
rendelet szabályozása alapján heti egyszeri 
szemétszállítás mellett, a mostani kapacitásával 
havi egyszeri szelektív gyűjtést tud végezni.
Muraközi István a napirend kapcsán elmondta azt 
is, az önkormányzati tulajdonú 32 ezer háztartás 
szemétszállítását és hulladékkezelését megoldó 
nonprofit Kft. anyagi helyzetén a jövőben beveze-
tendő 60, illetve 80 literes kukák alacsonyabb díja, 
és a hulladék lerakási járadék emelkedése jelentős 
bevétel kiesés és várhatóan ez ebben az évben  
300 millió Forint veszteséget jelent. Szántai László 
képviselő a cég jelenlegi költségvetési helyzete 
melletti biztonságos üzemeltetésre kérdezett rá. 
Simon Péter úgy fogalmazott, a hulladékgazdálko-
dás állami szinten átalakítás alatt van és ez a 
folyamat még nem ért a végére. Az önkormányzati 
tulajdonszerzés és a lerakási járulék érzékenyen 
érintette a cégeket és nehéz helyzetbe kerültek. A 
cégvezető szerint az állami szerepvállalás 
jelenthet megoldást a kialakult helyzetre.
Az önkormányzat szociális rendeletét két ok miatt 
változtatták. Kovács Lászlóné irodavezető hozzá-
szólásából kiderült, hogy a jogosulatlanul felvett 
ellátások visszafizetésének elengedését több 
alkalommal kérelmezik, melyről a képviselő testület 
hoz döntést. Véleménye szerint a szabályozás 
igazságtalan gyakorlat kialakulásához vezethetne 
különösen a rosszhiszeműen felvett ellátások 
esetén, ezért ezek elutasítását tartalmazza a 
rendelet, illetve polgármesteri hatáskör lesz. 
Változás még, hogy a lakókörnyezet rendben 
tartása, mint a lakhatási támogatás egyik folyósí-
tási feltétele kikerül a rendeletből, mert a Kúria 
törvénysértőnek minősítette.
Az önkormányzat szállítók felé fennálló tartozásá-
ról havonta kapnak tájékoztatást a képviselők. A 
napirend kapcsán elhangzott, hogy jelentős pozitív 
változás a szeptemberben várható bevételek, 
valamint az ingatlanértékesítésből származó 
összegek beérkezésekor lesz. 
Egy még 1990-ben megalakult, az általános 
iskolák sporttevékenységét támogató alapítvány 
megszüntetéséről is döntött a testület. Mivel ezt a 
célt már valamennyi intézmény saját civil szervezet-
tel oldja meg, ezért a meglévő 1,8 millió forintos 

vagyonát a városban működő öt általános iskola 
között osztja szét.
A testület elfogadott határozata alapján kiírásra 
kerül a Közintézmények Szolgáltató Irodája 
intézményvezetői pályázata. 
A Kárpátaljai Beregrákosi Református Egyházköz-
ség támogatási kérelemmel fordult az önkormány-
zathoz. A magyar szórványközösségek céljainak 
megvalósítását a pénzügyi bizottság javaslata 
szerint 200 ezer forinttal támogatnák. Hagymási 
Gyula módosító javaslata arra vonatkozott, hogy 
az összeget a kérelmező levélben is említett 
magyar nyelvű óvoda építésére fordítsák.
Szántai László véleménye szerint, a Kárpátalján 
kialakult helyzet miatt is a kérelmezőre kellene 
bízni mi a legfontosabb prioritás. Gyula Ferencné 
képviselő hozzászólása szerint a támogatás nyújtá-
sáról szóló határozat kiegészítése az „elsősorban” 
magyar nyelvű óvoda építésére mondattal nem 
jelenti azt, hogy másra nem használható fel az 
összeg, de jelzi a támogató önkormányzat szándé-
kát. Nagy Sándor a pénzügyi bizottság elnöke azt 
mondta, vélhetően több önkormányzatot keresett 
meg az egyházközség, ezért nagyobb segítségre 
számítanak a célok megvalósításához.
Mindkét érintett hozzájárulásával nyílt ülésen került 
sor a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Intézményveze-
tői pályázatának elbírálására. Gálné Tóth Klára 
és Konczné Rocska Edit intézményvezetői pályáza-
táról a humánpolitikai bizottság véleménye egybe-
hangzott az előzetes szakmai bírálók véleményé-
vel, mely szerint mindkét pályázatot elfogadásra 
javasolják.
Muraközi István polgármester arról beszélt, 
nagyon nehéz helyzetben vannak, mert mindkét 
jelölt nagyon jól felkészült, a pozíció betöltésére 
valamennyi feltételnek megfelelő, szakmailag és 
emberileg alkalmas pályázókról kell döntést hozni. 
A képviselők osztották ezt a nézetet és elismerésü-
ket fejezték ki a korrekt pályázati anyag összeállí-
tásáért és ahhoz, hogy a szakmai és véleményező 
bizottságok  mindkettőjüket támogatták. A képvise-
lők végül titkos szavazáson hozták meg döntésüket, 
melyet a szavazatszámláló bizottság elnöke, 
Balázs József ismertetett. Ez alapján a jelenlévők 
egyöntetű 12 szavazattal Gálné Tóth Klárát 
választották meg a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjének 5 éves időtartamra.
A testületi ülés végén Szántai László képviselő a 
szelektív gyűjtők megszüntetése utáni nem megfe-
lelő állapotra hívta fel a figyelmet, illetve a 
közterület felügyeletet ellátó polgárőrség és Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. intézkedéseinek száma 
felől érdeklődött. Szabó Katalin képviselő a város 
parkjaiban, játszóterein kért kutyákat kitiltó táblák 
kihelyezését. Hagymási Gyula több lakos kérését 
osztotta meg a testülettel, mely alapján kérte, hogy 
a Népliget utcán csökkentsék a megengedett 
sebességet.

Új vezető az óvodák élén

K. Zs.
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Polgárőr kitüntetés

A Berettyóújfalui Polgárőr-
ség tagját, Vida Csaba 
polgárőrt, munkája elisme-
réseként, Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetéssel jutalmaz-
ta Dr. Túrós András az 
Országos Polgárőr Szövet-
ség elnöke. A kitüntetés 
átadására a XXIII. Megyei 
Polgárőr Napon, Polgár 
városában került sor.
 

Mazács Ferenc elnök

2015/2016-os tanévben a Berettyóújfalui Tankerület 10 intézménye közül 
4 iskolában újonnan kinevezett intézményvezető-helyettesek folytatják a 
munkát. Kinevezésük átadására 2015. június 24-én került sor a tankerület-
ben. 
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Muraközi István Berettyóújfalu 
város polgármestere, a BÖTKT elnöke, valamint az érintett intézmények 
vezetői. Kapornai Judit tankerületi igazgatótól öten vehették át a 2015. 
augusztus 16-ától szóló megbízásokat:
Blágáné Roza Mária 2020.08.15-ig (Csökmői Bocskai István Általános 
Iskola), Dobai Imre 2016.07.01-ig (Berettyóújfalui József Attila Általá-
nos Iskola), Kari Sándor 2020.08.15-ig (Berettyóújfalui II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola Bihari AMI), Kovácsné Kulcsár Judit és Dani Béla 
Péter 2020.08.15-ig (Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola)
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!                                                 - it -

Intézményvezető-helye�esi megbízások átadása 
a Bere�yóújfalui Tankerületben

Rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata 2015. szeptember 1-jétől nem vállalja saját tulajdoná-
ban lévő, de az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetését.
Ezt a képviselő testület a vonatkozó törvénynek megfelelően kérelem 
benyújtásával kezdeményezheti, illetve kérheti a működtetési kötelezett-
ség alóli felmentését. Az ülésen előterjesztett határozati javaslat szerint a 
tényleges működtetés átvállalása, az összes rezsiköltség, a tárgyi feltéte-
lek és a személyi kiadások finanszírozása többletköltséget jelentene az 
önkormányzat számára. A polgármester kiegészítéséből kiderült: a 
képviselő testület az előző ciklusban is kérelmezte a felmentést a működte-
tés alól, és ahogy akkor, várhatóan most is a mentesség és a teljes költség 
között állapítja meg a hozzájárulás összegét a minisztérium. Muraközi 
István hozzátette: a teljes ciklus idejére szól a döntés, melyet a jelenlévők 
egybehangzó igennel fogadtak el.
A Berettyó Szociális Szövetkezet 4,5 millió Ft értékű azonban utófinanszí-
rozott pályázati forrást nyert, melynek finanszírozását  a szövetkezet 
önerőből nem tudja megoldani. A projektben zöldség termesztés és 
eszközbeszerzés mellett öt fő alkalmazására is lehetőség nyílt. A folyama-
tos és zökkenőmentes pályázati lebonyolításához 1,5 millió forint anyagi 
segítség szükséges. A képviselő testület elfogadott határozata szerint az 
összeget tagi kölcsönként nyújtja az önkormányzat melynek visszafizetésé-
re a bevételek, illetve támogatási összegek megérkezését követően 
kerülne sor.
A napirend kapcsán elhangzott: a megtermelt zöldségek értékesítésében 
is történt előre lépés, az önkormányzati étkezési utalványokat beváltó 
partnerek vásárolnák meg bizományos rendszerben, mely kapacitás 
várhatóan elegendő lesz. Szabó Katalin kérdésére, mely a Népliget úton 
lévő fóliasátor téliesítésére vonatkozott a polgármester azt mondta, 
jelenleg ez még nem megoldott, de pályázati forrásból a szomszédos 
fürdő termálvizének kivezető ágával ez viszonylag alacsony ráfordítással 
és költséggel kivitelezhető és üzemeltethető.

Továbbra sem vállalja a működtetést

Ünnepélyes keretek között zajlott le 2015. június 16-án a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde évzáró értekezlete, melynek a Járási Hivatal Fráter 
László-terme adott otthont. 
A két részre tagolódott program első felében szakmai beszámolót 
ismertetett az intézményvezető, a munkaközösségek és a munkacsoportok, 
a második felében szakvizsgázók, kitüntetettek, jubilálók és nyugdíjba 
vonulók köszöntése történt.
Az intézmény által alapított Vass Jenő díjat, Török Istvánné intézményve-
zető és Péva Mihályné dajka vehette át. Az egész alkalmazotti közösség 
köszönthette Szántó Zoltánné bölcsődevezetőt abból az alkalomból, hogy 
megkapta a Forrai Katalin díjat, valamint Nagyné Molnár Violát, aki 
Fehér Istvánné díjban részesült.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott Tikász Imréné nyugdíjba vonuló óvodapedagógusnak 
példaértékű pedagógiai munkájáért, amit Török Istvánné intézményveze-
tő nyújtott át.
Az évzáró értekezletet megtisztelte jelenlétével Muraközi István polgár-
mester és Porkolábné Áros Mónika intézményi ügyintéző is. A fenntartó 
önkormányzat nevében polgármester úr emléklapot nyújtott át a nyugdíj-
ba vonuló hét alkalmazottnak, akik 40 évnyi szolgálati időt megszerezve 
tölthetik ezentúl nyugdíjas éveiket.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti közössége megköszönve 
eddigi munkájukat ezúton is kíván tartalmas programokban és vidámság-
ban gazdag nyugdíjas éveket:
Török Istvánné – intézményvezetőnek, Szántó Zoltánné – bölcsődevezető-
nek, Tikász Imréné – óvodapedagógusnak, Egeresi Jánosné – óvodapeda-
gógusnak, Pálfi Sándorné – óvodapedagógusnak, Bácsó Gyuláné – 
dajkának, Bói Istvánné – dajkának.
Megható gyermekköszöntők, óvónői műsor és a méltató szavak után 
terített asztal mellett köszönhetett el munkatársaitól a közösség és egy jó 
hangulatú délutánt tölthettek el együtt. 

Baloghné Antós Emese Intézményvezető-helyettes

Köszöntők és elismerések az évzárón

hirdetés
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Első le� a József A�ila csapata
Nagyon szép eredményt értek el a Berettyóújfalui József  Attila Általános 
Iskola diákjai egy Kárpát-medencei Környezetvédelmi  versenyen. Ezzel a 
városuk és Hajdú-Bihar megye hírét is eljuttatták nemcsak országszerte, 
hanem a határainkon túlra, a magyar lakta területekre is.
Győrben került megrendezésre a Sajó Károly Kárpát-medencei Környe-
zetvédelmi csapatverseny 2015. június 4-5-én, ahol 4 ország 17 magyar 
anyanyelvű csapata mérte össze erejét. A versenyzők a magyarországi 
iskolákon kívül Romániából Erdélyből, Szlovákiából a Felvidékről és 
Szerbiából a Vajdaságból érkeztek.
A környezetvédelmi verseny 2 napon keresztül zajlott, 4 fő feladatból állt. 
Hajdú-Bihar megyét 2 csapat képviselte. Mindkét csapat remekül 
szerepelt. A nemzetközi versenyen 1. helyezést ért el a Berettyóújfalui 
József Attila Általános Iskola csapata. A csapat tagjai: Lupócz Evelin, 
Kurtán Kitti és Vigh Barbara. Hajdú-Bihar megye másik csapata - a Földe-
si Karácsony Sándor Általános Iskola - is kiváló teljesítményt nyújtott, 2. 
helyezést ért el. 

Egy nő arcai
A 86. Ünnepi Könyvhét berettyóújfalui vendége a Sinka István Városi Könyv-
tárban Karafiáth Orsolya Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitünte-
tett költő, író, publicista, előadóművész és Takáts Eszter Utcazene Fesztivál 
első díjas énekes, gitáros volt. 

Az intézmény zsúfolásig megtelt termében Kolozsvári István kulturális 
menedzser úr köszöntő szavai után Gyula Ferencné pedagógus, önkor-
mányzati képviselő asszony beszélgetett a vendéggel, aki őszintén, 
kendőzetlenül beszélt önmagáról, az őt érdeklő értékekről, megjelent 
köteteiről. Karafiáth Orsolya egyedülálló módon, kiismerhetetlenül 
extravagáns, igazi 21. századi modern nő, aki szellemi partnerei segítsé-
gével - amellett, hogy igen sok szerepet játszik – a kabaré–dal kultúrtör-
ténetének egy jelenkori állomása. Szép és intellektuális „kultúrdémon”, aki 
uralja a médiát és a kultúripar provokátora is egyben, huszonnégy órában 
izzik. Vagy ahogyan Papp Zsófia idézi Lator László gondolatait Fekete 
Gyula zeneszerző és a költő közös alkotásáról a Fekete Gyula: Kabaré-
dalok - Egy nő arcai című írásában: „Hatékony tömegkultúra közegében 
formálódó stílus, kortársakra jellemző közérzet, életmód és stílus sűrített 
képe. Valójában egy generációs szemlélet, a mai enyhén lepusztult, 
mindig zsúfolt, sűrű füstben fuldokló kor. Budapest jelenik meg előttünk, a 
21. századi szmogos tájkép, a dalciklus szülőhelye, mely csak néha mutat-
ja napos oldalát.”
Mindenkit lenyűgözött Karafiáth Orsolya és Takáts Eszter műsora, melyben 
a költő előadásában több verset és azok keletkezési körülményeit is 
megismerhettük. Ízelítőt kaptunk Takáts Eszter legújabb CD-jén szereplő 
szerzeményeiből is. A rendezvényt Gál Csaba, a Városi Zeneiskola tanuló-
jának zongorajátéka – felkészítő tanára Ficsor Erika -, valamint Aranyiné 
Csalánosi Csilla szavalata színesítette. Köszönjük közreműködésüket. 
Ezúton szeretnénk tolmácsolni Karafiáth Orsolya elismerő szavait a beszél-
getőpartnernek, Gyula Ferencnének, akinek kérdései tájékozottságról, 
ötletességről árulkodnak, elgondolkodásra késztették a vendéget. A 
program az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támoga-
tásával valósult meg.                             Lackó Györgyné könyvtárvezető

Az idén több mint 80 település kapcsolódott a 86. Ünnepi Könyvhéthez, 
ahogyan a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár is teszi ezt évek 
óta. Nem csak felnőtteknek, de gyerek olvasóknak is szervezett programot ez 
alkalomból a könyvtár.
Alsó tagozatos gyerekeket hívtunk a múzeum előadótermébe, hogy 
találkozzanak Nyulász Péter gyermekkönyvíróval, a Helka és a Ciprián 
alkotójával. A gyerekek megismerhették a Balaton és környékének vadre-
gényes, kevéssé ismert természeti kincseit, de felidézték a huncut manók 
Tramini és Furmint alakját is.
Nyulász Péter elmesélte hogyan fedezte fel, hogy a gyerekek ismerik 
Gandalfot, Dumbledoret, de nem tudják ki volt Kelén, Sió, vagy Kamor. 
Ezért határozta el, hogy ezeket a varázslókat, tündéreket, herceget, 
hercegnőt új kalandokkal magyarországi helyszíneken mutatja be a 9-10 
éves korosztálynak. Az írások csodás helyszíneivel kapcsolatban diavetítés 
segítségével bizonyította be, hogy kis hazánk rengeteg különleges helyet 
rejt, amelyek önmagukban már legendák, és érdemes utánuk mindnyá-
junknak érdeklődni.
A találkozó után több ifjú olvasóban megszületett az elhatározás, hogy a 
nyári szünetben elolvassa a regényeket. A program az NKA támogatásá-
val jött létre.                                                   Szémánné Veres Gabriella

Ünnepi Könyvhét gyerekeknek

Június 4-én – amint 2010 óta minden évben – a trianoni vármegyeszékhely 
székházában, a „város- és vármegyeépítő” alispán, Fráter László nevét viselő 
teremben került megrendezésre a nemzeti emléknap berettyóújfalui eseménye.

Ebben az évben a névadóhoz rokoni szálakkal is kötődő Fráter Olivér 
történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese tartott 
emlékező, egyben ünnepi beszédet. Emlékeztetett, hogy az 1920. június 
4-én aláírt trianoni békediktátum kimondta, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvát-
ország nélküli) területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossá-
ga 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mintegy 3,2 millió magyar, a 
magyarság harmada került az új határokon túlra. Ez pedig soha ki nem 
heverhető tragédiája a nemzetnek. Egyúttal viszont arra figyelmeztetett, 
hogy őshonos kisebbségeink és az elszakított magyar területetek nemzeti 
közösségei csak a kedvezőtlen demográfiai trend megfordítása, a gazda-
sági megerősödés és a lelki megújulás mentén kaphatnak esélyt és lehető-
séget a Kárpát-medencei magyar jövő folytatására. „Mindezek megoldá-
sára folytatott létküzdelmünkben azonban nem vagyunk egyedül. Adassék 
számunkra, hogy valódi európaiságot és minőségi nemzetközi együttmű-
ködést mutassunk fel egymás és a világ előtt.” – hangsúlyozta. E célkitűzés 
elérése érdekében jött létre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, melynek 
alapvető feladatai arra irányulnak, hogy „a XX. század zivataros esemé-
nyei miatt a világban szétszóródott és a Kárpát-medence számos 
országában széttagoltan élő több mint három millió magyar ember 
önazonosságát megőrizve szülőföldjén maradhasson és gyarapodjon.” 
E feladat végrehajtásának volt jeles példája korábban 
Székelylengyelfalván az az Orbán Balázs-emléknap, melynek keretében 
Berettyóújfalu küldöttei is elhelyezték a legnagyobb székely, Berettyóújfalu 
egykori országgyűlési képviselője emléktábláját. Berettyóújfalunak – a 
történeti Bihar XX. századi sorsának is köszönhetően – kiemelt feladata van 
a nemzetegyesítő munkában, és ennek érdekében igen sokat tett az elmúlt 
negyed században. Ennek egyik jelképe a rendezvény helyszíne is.
Ugyancsak a fenti kettőséget hangsúlyozta a József Attila Általános Iskola 
tanulóinak Cseke Szilvia által összeállított műsora is, melyben elhangzott 
számos, a trianoni tragédiára emlékeztető irodalmi mű, másfelől pedig 
nagy hangsúlyt kapott az országhatárok újbóli átjárhatósága, és más-más 
országokban élő nemzetrészek személyes látogatásaiban, találkozásaiban 
rejlő lehetőség is.                                                                   –i –n

Emlékezés és ünnep
A Nemzeti Összetartozás Napja Bere�yóújfaluban
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A Bihari Gyerekesély Iroda „Cigánykerék” elnevezésű programját a Bihari 
Múzeum és Sinka István Művelődési Központ által március 19-én szerve-
zett, Bada Márta festőművész, Mesélő Gyöngyszemek című kiállítása 
inspirálta. Roma családmentorok hozták el a környező települések roma 
gyerekeit a Bihari Vármegye Képgalériába. Ez a rácsodálkozás adta az 
ötletet és indította az együttgondolkodást a Gyerekesély Iroda és a Bihari 
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár Közművelődési Egysége között, 
hogy a Roma Világnappal, április 8-val indítva, szervezzünk egy 
programsorozatot, melynek célja a roma kultúra megismertetése, roma 
művészek meghívása, és munkásságuk, életútjuk megismertetése kistérsé-
günk roma gyermekeivel, példát adva ezzel a hátrányos helyzetből való 
kitörésre. A „Cigánykerék” három állomásán Pató Selam képzőművész, író 
alkotásaiból nyitott kiállításai jelentették, melyekre Biharkeresztesen, 
Komádiban és Berettyóújfaluban került sor. A projekt záró mozzanata egy 
nagyszabású mesemondó és rajzverseny volt, melyen a kistérség roma és 
nem roma gyermekei cigány/roma népmeséket mondtak és illusztráltak. 
Meghaladta a 170-et a beérkezett rajzok, és 50-et a mesemondó 
versenyre jelentkező gyerekek száma. Két helyszínen adtak számot a 
tudásukról, rangos zsűri előtt június 17-én a Makk Kálmán Moziban és a 
Sinka István Városi Könyvtárban. A zsűri elnöke Rostás-Farkas György 
József Attila-díjas író, költő, mesekutató volt, élményszámba ment a vele 
való találkozás. 1993-ban Balogh Gyulával közösen valósítottuk meg az 
Összefonódás című műsorunkat, amelyben Mohácsi Viktória, a bedői 
gimnazista is szerepelt, Balogh Laci barátom pedig gitáron működött 
közre. 20 esztendővel később hozott össze a jó sorsom a címadó vers 
írójával Rostás-Farkas Györggyel és mutattuk meg verseit Békéscsabától 
Budapestig Miczura Károly prímással, most már Szászné Ökrös Beával 
kiegészülve Körömvirág együttesként és Bai Károly versmondóval, aki már 
nem lehet köztünk, de valahol az égi pódiumról figyeli, hogy a cigányke-
rék forog tovább itt Biharban is.                                          Kocsis Csaba

Cigánykerék Biharban

„Esélyt a bihari gyermekeknek” címmel indult 2013. május 1-jén a Bihari 
Gyerekesély Iroda/Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulá-
sának TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0006 azonosító számú pályázata, 
599 999 964 Ft elnyert forrásból. A pályázatba a kistérség mind a 29 
települése bekapcsolódott, így a kistérség sok családjához eljutottunk 
valamelyik programunkon keresztül. 
Korai fejlesztés területen 2 Biztos Kezdet Gyerekházunk működik Biharke-
resztesen és Komádiban, amelyhez az önkormányzatok által ingyenesen 
biztosított épületet újítottunk fel. Itt az óvodáskorig fogadják a kicsiket a 
szüleikkel együtt. 
„Gólyafészek” címmel 3 bölcsődében (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, 
Komádi) családi játszó várta a kisgyermekes családokat. 
„Anya mesélj, játssz velem!” címmel 7 településen (Berettyóújfalu, Gábor-
ján, Zsáka, Komádi, Kismarja, Pocsaj, Berekböszörmény) indult program, 
amely a roma édesanyákra összpontosított, tőkét kovácsolva az anyák 
meghatározó szerepéből, hogy átalakítsa gyermekeik oktatáshoz kapcso-
ló attitűdjeit. Ezen a 7 településen roma családmentoraink is dolgoznak. 
Közoktatási területen 63 iskolában, óvodában, 2 középiskolai kollégium-
ban vagyunk jelen, együttműködve a KLIK-kel. 
3 nyáron 29, egyenként 4 hetes nyári napközit szerveztünk, amelyen több 
mint 700 gyerek vehet/vehetett részt érdekes programokon, kirándulha-
tott, játszhatott, sportolhatott az általunk biztosított eszközökkel, és kapott 
tízórait, meleg ebédet. Két nyáron 100 felsős gyermeket vittünk el 1 hétre 
Szilvásváradra táborozni. 
Egészségügyi területen látás-hallás és anyagcsere-mozgásszervi 
szűrésen esett át 4 évfolyam minden gyermeke a kistérségben. Mindenho-
va eljut elsősegélynyújtó foglalkozásunk.
Foglalkoztatás területen 7 településen (Bakonszeg, Bojt, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezősas, Tépe, Váncsod) indult el „Mit ültetsz a kerted-
be?” című programunk, ahol az önkormányzatokkal együttműködve óvoda, 
iskolai, családi kiskerteket alakítottak ki és művelnek az óvodás, iskolás 
gyerekek a pedagógusokkal, otthon pedig a családjaikkal. 7 agrármentor 
nyújt személyes szakmai támogatást a résztvevők számára. A gyermekek 
és családjaik megismerik az egészséges táplálkozás alapjait, a maguk 
által megtermelt élelmiszerek feldolgozási módjait, a tartósítást, az 
értékesítés folyamatát, így háztartástani, életvezetési, önellátási, piaci 

ismereteket is szereznek. Közösségi és ifjúsági területen a Gyerekházakkal 
közös épületben Közösségi Házak működnek, ahol az iskolás gyermekek és 
a fiatalok kapnak segítséget a tanulásban, vesznek részt közös szabad-
idős programokon, tanulják meg az együttélés szabályait. A Közösségi 
Házak nyitottak a szülők, családok előtt, akik rendszeresen látogatják is 
azt. Minden településen beindultak a családokat érintő közösségi 
programjaink, „Családi kör” címmel. Ez egy rendszeres és komplex 
program, amelynek a sikere azon múlik, hogyan tudnak együttműködni 
azok a szakemberek, akiknek valami dolga van a családokkal (oktatási, 
szociális, egészségügyi, önkormányzati) 43 főt foglalkoztatunk fő vagy 
részmunkaidőben, közel 400 szakember vesz részt valamilyen programunk 
megvalósításában. Törekedtünk arra, hogy minden településen helyben élő 
szakembereket alkalmazzunk, ez egyik biztosítéka a sikernek.

A Bihari Gyerekesély Programból azt kell kiemelnünk, hogy a szavak 
mögött tartalom, mély érzések, egymást támogató összefogásban hívő 
közösségek, nagy változásokat megélő emberek vannak. Olyan változá-
sok történtek az emberek, a családok, mikroközösségek, települések 
életében, amelyeket támogatnunk kell, szakmai alázattal, elkötelezettség-
gel és felelősséggel. Mivel a kormány a következő pályázati ciklusban is 
kiemelt fontosságot szán a felzárkózásnak, ezért joggal bízunk a folyta-
tásban.             /Csörszné Bagdi Ildikó szakmai vezető, Bihari Gyerekesély Iroda/

Esélyt a bihari gyermekeknek

Az ÁROP – 1.A.3. – 2014 – 2014 – 0079 azonosítószámú, „Közösen az 
esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás területén” 
című projekt nyitórendezvényére 2015. június 5-én 10.00. órától került sor, a 
berettyóújfalui Fráter László díszteremben.

A rendezvény jelentőségét emelte, hogy a programban együttműködést 
vállaló települések polgármesterei által az együttműködési megállapodá-
sok aláírása is itt  történt meg. A rendezvényen bemutatásra került a 2015. 
május 1-jén indult program, melynek célja a Berettyóújfalui járás települései 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásában járási szintű együtt-
működés kialakítása. A járásból huszonnégy települési önkormányzat és 
számos állami, önkormányzati és civil szervezet közös szakmai együttműkö-
désével javítani kívánják a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét. 
A program közvetett célja a szakemberek munkájának segítésén, az együtt-
működésen  keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok: a  
mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a nők, az időskorúak, 
valamint a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének javítása a 2013-2018-as tervezési ciklusban. A 
projekt járási és települési szinten valósul meg. Az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokra       vonatkozóan Települési Felzárkózási Kerekasztal, tematikus 
előadássorozatok, szakmai műhelyek és Járási Felzárkózási Kerekasztalok 
követik egymást a programban. A programterv során a járás településein 
összesen 152 db konferencia, szakmai ülés, kerekasztal és fórum kerül 
megrendezésre. Az öt fős projektteam munkáját két fő segítő szakértő, 
számos előadó és települési szakember segíti.  A projekt a Magyar Állam és 
az Európai Unió támogatásával, 21, 72 millió Ft értékben valósul meg.

Közösen az esélyegyenlőségért
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Európa több országában, így a programot kitaláló Franciaországban, de 
pl. Romániában is a múzeumi világnap (május 18.) körüli hétvégén tartják 
a Múzeumok Éjszakáját. Magyarországon a Szent Iván éjhez kötötték az 
eseményt. Az év legrövidebb éjszakáját választotta a szakma e különleges 
program megvalósítására. 2003-ban még csak 5 fővárosi múzeum nyitott 
ki éjszaka, a következő évben már közel 30. 2005-től csatlakoztak először 
a vidéki múzeumok a programhoz, akkor még csak 16 intézmény, de ezek 
között már ott volt a Bihari Múzeum is. Berettyóújfaluban idén éppen 11 
éve, hogy az érdeklődők bekapcsolódhattak egy érdekes tematikus 
élményprogramba, ahol egy éjjelt nappallá tévő kulturális fesztiválon 
tanulhattak, szerezhettek játékos formában ismereteket. 2005-ben még 
„csak” egy éjszakai tárlatvezetést tartottunk, azóta a program kibővült, s 
minden évben más-más témával vártuk az érdeklődőket.
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, valamint civil szerveze-
tei: a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Bihari Múzeum Baráti Köre a 
városi könyvtár alapításának 65. évfordulója alkalmából idén Az utazás 
a Gutenberg-galaxisban – Minden, amit a könyvről tudni érdemes című 
Múzeumok Éjszakája programját szervezte meg. Időszaki és rendhagyó 
kiállításokkal is invitáltuk a látogatókat. Rendhagyó tárlatvezetést tartot-
tunk az Érdekességek a Tevan család és Könyvkiadó történetéből című 
kiállításunkban, melyhez kapcsolódóan a látogatók ügyességi és kézmű-
ves feladatokat is megoldhattak. Az időszaki kiállítóterem előtti folyosón 
a Berettyóújfalu nyomdaipari emlékei a második világháborúig címmel 
dokumentumokat láthattak a helyi nyomdák anyagaiból. Az előadóterem-
ben mutattuk be az éjszaka műtárgyát: Károli Gáspár 1660-ban Nagy-
váradon kiadott Bibliáját. A felnőtt-könyvtárban Ex libris kiállítást 
tekinthettek meg az érdeklődők.
A nagyteremben „A városi könyvtár élet annó” címmel folyamatosan 
vetítettünk régi felvételeket az intézmény, a Berettyó TV és Kari Sándor 
archívumából. Sokan fedezhették fel önmagukat, családtagjaikat, ismerő-
seiket a fotókon vagy a filmrészleteken. Az emlékkönyvek fiatalkorunk 
kedves mementói. Az emeleti irodalmi kiállításban „Így írtunk mi” című 
programunkon bepillanthattak régi emlékkönyvekbe. Köszönjük 
mindazoknak, akik kölcsönadták erre az estére, és nyilvánosság elé tárták 
személyes emlékeiket. A könyvtár számítógépterme kézműves műhellyé 
alakult, ahol kipróbálhatták a lúdtollal írást, készíthettek iniciálét a Bihari 
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, valamint a püspökladányi Karacs 
Ferenc Múzeum munkatársaival. A gyermekkönyvtárban könyvkötészeti 
bemutatót tartottunk. A legbátrabbak és legkitartóbbak ki is próbálhat-
ták ezt a mesterséget. A kicsiknek mesekuckót rendeztünk be a gyermek-

könyvtárban, ahol óránként diafilmvetítéssel vártuk a nosztalgiázó 
szülőket, a kíváncsi gyerekeket.
Könyvtári 1x1 című kvízjátékunkon a látogatók keresték a válaszokat az 
egész épületben, de a felnőttkönyvtárban is minden segítséget megtaláltak 
a megoldáshoz. Kerestük Berettyóújfalu legkedvesebb könyvét is. Közel 30 
könyvet jelöltek a látogatók, ezek közül az Egri csillagok kapta a legtöbb 
jelölést. Az olvasóteremben erre az estére Irodalmi Kávéházat rendeztünk 
be, ahol a régi újságok, könyvek lapozgatása közben nosztalgiázhattak, 
örökbe is fogadhattak könyvtári könyveket az olvasók. 100 Ft-os kóstolóje-
gyért - melynek vásárlásával a Bihari Múzeumért Alapítványt támogatták 
a látogatók - fogyaszthattak egy kis süteményt, kávét vagy teát.

Az udvaron az egészségügyi sátorban a Berettyóújfalui Praxisközösség 
alapellátás fejlesztési modellprogramja keretében kiadványokkal, 
szórólapokkal, állapotfelméréssel és egyéni életmód-tanácsadással várták 
a látogatókat. Az ÉDES Egyesület sátrában pedig megmérettethették 
vércukor- és koleszterinszintjüket. Emellett sötétedésig tartottak a színpadi 
produkciók: mesejátékkal, musical részletekkel, komolyzenével és megze-
nésített versekkel szórakoztatták a fellépők a több mint 350 látogatót.
Köszönjük a támogatást a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-nek, a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának, Berettyóújfalu 
Önkormányzatának, a Kontroll-Sec Kft-nek és a berettyóújfalui vállalko-
zóknak: Cerka Papír-Írószer Nyomtatvány Kreatív bolt, Csorba Györgyné, 
Emi Tapéta bolt, Enikő Ajándék Lakásfelszerelés, Flamingó 
Papír-Írószer-Ajándékbolt, Jázmin virágkötészet, LÉ-Da ajándékbolt, 
Millenniumi Könyvesbolt, Winkler Papírker.
Médiatámogatóink: Berettyó Tv, Berettyóhír, Berettyó Rádió, Bihari Hírlap

Kállai Irén intézményvezető

11. Múzeumok Éjszakája Bere�yóújfaluban

A legjobbakat köszöntö�ék
Június 8-án a tanév legjobbjait köszöntötték. A néhány év után most újra 
megtartott ünnepségen azokat az általános és középiskolás diákokat 
jutalmazzák, akik térségi, megyei, illetve országos tanulmányi- vagy 
sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el.  
Idén több mint 120 gyermek kimagasló eredményét jutalmazták, a 
személyes gratulációt Muraközi István polgármester és Kapornai Judit a 
KLIK Berettyóújfalui Tankerületének igazgatója adta át. 
A „legek” Szalai Tamás különleges labdakoncertjét és a Négypatkó 
Együttes műsorát is megtekinthették. 

A régi világ pillanatképei elevenednek meg azokon a szinte életre 
kelő miniatűr tárgyakon, melyeket Annus Ferencné Tóth Erzsébet 
készített. Június 23-án rendhagyó kiállítás nyílt az alkotásokból a 
Bihari Múzeum előadó termében.
A rokonok és a szülőföld közelében találtak otthonra a több mint egy 
éve elhunyt Annus Ferencné miniatűr életképei, melyeket nyugdíjas 
éveiben 8 éven keresztül készített és most a Bihari Múzeum gyűjtemé-
nyébe kerültek. 

A régi világ miniatűr életképei 
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A Határtalanul-pályázat keretében május 8-án és 9-én a Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola kirándulást szervezett Erdélybe.

Péntek reggel nagy örömmel és izgalommal ébredtünk, mert jól esett 
kiszabadulni a hétköznapokból, és másféleképpen együtt lenni diáktársa-
inkkal és tanárainkkal. A kirándulás első helyszíne Nagyvárad volt. A 
Kanonok-sorra érkezve, élvezetes volt végignézni az oszlopokkal szegé-
lyezett hófehér külső folyosót. A Római Katolikus Bazilika monumentalitá-
sát és barokkos díszítését csendes áhítattal szemléltük. A Székesegyház 
kincstárában Szent László hermája és ereklyéje hatott ránk a legjobban. 
Végigmentünk a Sétáló-utcán, ahol a díszes épületek hosszú sora a szecesz-
szió korának hangulatát idézte meg. Megérkeztünk a görög stílusú 
Szigligeti Ede Színházhoz, melyet sajnos nem sikerült belülről megnézni, 
mert éppen előadás volt. A színházban felváltva szokott előadást tartani 
a magyar és a román társulat. Megálltunk a Körös-parton, ahol a vízlép-
cső kavargó, habzó, zúgó vizének látványába, hangzásába feledkeztünk 
bele. A görög keleti Holdas-templom szintén sok érdekességet tartogatott. 

A Fekete Sas palota üvegezett folyosóin, majd a Garasos-hídon át az 
Ady-emlékház körül tettünk rövid sétát. Nagyvárad után Bánffyhunyadot 
látogattuk meg. Megtekintettünk egy 1200-as években épült templomot. 
A templom előtt látható egy kőasztal, aminél több híres költő alkotott. 
Megérintve az asztalt, éreztük, hogy a történelem részeivé válunk. Utána 
egy kedves művész házaspár fogadott minket, akik gyönyörű fafaragá-
sokkal, textilekkel, gyöngyökkel, népviseletekkel őrzik hagyományainkat, 
és az alkotás folyamatából is mutattak részleteket. Magyarvalkón a 
református templom egy dombtetőn állt. Nekünk, Alföldön élőknek szokat-
lan volt a sok lépcső, az emelkedő domboldal. Különös volt, hogy a 
szószék lépcsője régi sírkövekből volt kirakva. Úton Kalotaszentkirályra a 
Székely Himnuszt énekeltük. Kalotaszentkirályon láttuk a házat, amiben 
Ady lakott. Megemlékezésként Adél elszavalta a költő egyik versét. A 
közelben folyik a Kalota-patak, ami Adyban is sok gondolatot ébresztett. 
Vendéglátónk az itt íródott vers történetét is elmesélte. Következő progra-
munk táncház volt. Megismerkedtünk a helyi népviselettel, és kipróbálhat-
tuk a néptáncot. A táncosokkal azóta is tartjuk a kapcsolatot. Másnap 
megkóstoltuk a falusi kürtöskalácsot, amit előttünk készítettek el, majd 
lovas szekereken bejártuk a falut és környékét. Összecsomagoltunk, és 
Kolozsvár felé vettük az irányt. Útközben erdőket és magas hegyeket 
láttunk. Hihetetlen volt, hogy a Vigyázó-hegy tetején még hó csillog. 
Kolozsváron a Szent Mihály templom gótikus boltívei szédítőek voltak – 
tekintetünket és lelkünket a magasba emelték. A Mátyás-emlékmű szobrai-
nak mérete és művészi kidolgozottsága mindenkit ámulatba ejtett - sűrűn 
kattogtak a fényképezőgépek. Kíváncsian indultunk tovább Mátyás 
szülőházához. Különös élmény volt belépni a régi falak közé, rövid sétát 
tenni a burjánzó kertben, végigmenni a sétányon, mely akár nagy 
királyunk lábnyomát is hordozhatta. A híres Házsongárdi temető emelke-
dőin és lejtőin történelmünk egy-egy darabkája köszönt vissza. Kolozsvár-
tól elköszöntünk, és a tordai sóbánya felé vettük utunkat. A bánya félelme-
tes mélységű tárnáiban felfrissültünk a hűs, sós levegőtől. Ezután a Tordai 
hasadék szikláit csodáltuk meg, és hallani véltük Szent László imáját, amit 
Isten meghallgatott. A hazaúton még megálltunk Körösfőn. A dombtetőről 
messzire kémlelő templomban megtudtuk a tiszteletes úrtól, hogy mennyire 
zárt közösséget alkotnak az itt élő emberek, és hogyan őrzik szőtteseikbe, 
használati tárgyaikba zárva hagyományainkat.
Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük máskor is eljuthatunk ilyen szép 
helyekre, és Erdély más vidékein is folytathatunk időutazást.

Kovács Adél és Molnár Zsuzsanna, 7. osztályos tanulók

2015. május 11-én, a reggeli órákban indult 
útjára a Határtalanul 2015 pályázat keretein 
belül – közel 1.000.000 Ft pályázati támogatás 
elnyerése után - negyvenöt hetedik osztályos 
tanuló, valamint öt pedagógus a Berettyóújfalui 
József Attila Általános Iskolából, hogy a 
meseszép Erdély egyik méltán híres ékkövének 
tartott Torockón eltöltsön öt felejthetetlen napot. 
Közhely, de igaz, hogy a Trianonban elcsatolt 
országrészek még most, a XXI. században is 
olyan nagyszerű élményt nyújtanak az ide 
látogató anyaországi magyaroknak (és minden-
kinek), amit szavakkal leírni gyakran lehetetlen, 
kulturális és természeti emlékei, kisugárzása, 
egyedisége páratlan hangulatot árasztó és 

utánozhatatlan. Ez az öt nap olyan 
semmivel össze nem hasonlítható, pozitív 
megerősítést jelentett mindannyiunk 
számára magyarságunk, önazonossá-
gunk tekintetében, amely talán egy 
életre elkísér minket. Felejthetetlen 
marad a számtalan szebbnél szebb táj 
mellett a nagyváradi testvériskolánkban 
tett látogatásunk, ahol reggelivel, műsor-
ral, kedves szóval, odafigyelve fogadtak 
minket. Utazásaink során Bihartól 
Torockóig számtalan élmény ért még 
minket. A Székelykő 
megmászásával mind-
annyian örömmel nyug-

tázhattuk, hogy továbbra is a 
természet szerelmesei 
vagyunk és leszünk. Tordán a 
sóbánya lélegzetelállító 
mélységével nyűgözött le 
minket, Nagyvárad, Nagy-
enyed, Gyulafehérvár és 
Kolozsvár pedig a magyar 
vonatkozású emlékek áradó 
sokaságával kápráztatott el 
gyereket és felnőttet 
egyaránt. Mindezek mellett 
természetesen meg kell 
említenünk vendéglátóink 
figyelmességét, türelmét. 

Köszönjük nekik a gondoskodást, a kiváló, 
magyaros ételeket. Feltöltődve, fáradtan, de 
mégis kipihenten érkeztünk haza Berettyóújfalu-
ba május 15-én, a gyerekek, szülők, barátok 
nagy örömére. Nehéz lenne egy csokorba 
szedni, hogy mi minden történt még velünk, ám 
egy biztos: Ha tehetnénk, akár már holnap újra 
útnak erednénk. Határon innen, határon túl, 
határtalan örömmel!

A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
diákjai és pedagógusai

Erdélyi időutazás

Határon innen, határon túl
Öt felejthetetlen nap Erdélyben a József  Attila Általános Iskola diákjai számára

hirdetés



8. Bihari Hírlap 2015. július

-

                    

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 36. alkalommal hirdette meg a Barátunk 
a könyv olvasónapló pályázatát a megye általános iskolásainak. Céljuk 
ebben az évben is a gyermekek olvasási kultúrájának fejlesztése, az 
olvasás megalapozása volt a család, az iskola és a könyvtár összefogásá-
val. A feladatok megoldását olvasni szerető gyerekeknek ajánlották. Az 
alsó és felső tagozatos korcsoportban is sok csapat indult a megye iskolái-
ból, közülük hívták be a legjobb munkát végzőket 2015. június 6-án a 
Megyeháza Árpád-termébe. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Nyulász 
Péter író-szerkesztő volt a meghívott vendég, akinek a Helka c. meseregé-
nye tavaly, Ciprián c. folytatása pedig az idén az elolvasandó könyvek 
listáján szerepelt. A gyerekek az írótól vehették át a megérdemelt könyv-
csomagokat.
A berettyóújfalui általános iskolákból 9 csapat adta be pályázatát: 5 
alsó és 4 felső tagozatos. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából három 
alsó, Diószegi Kis István Református Általános iskolából egy felső, a 
Hunyadi Mátyás Tagiskolából egy-egy alsó, illetve felső, a Széchenyi 
Tagiskolából két felső tagozatos csapat vállalkozott arra, hogy kitöltse az 
olvasónaplót. Közülük 4 csapatot hívtak be a szervezők az ünnepélyes 
eredményhirdetésre.
Köszönetet szeretnénk mondani Kiss Imréné és Aranyiné Csalánosi Csilla 
pedagógusoknak, Szémánné Veres Gabriella könyvtárosnak, valamint a 
szülőknek, akik segítő támogatása nélkül nem érhettek volna el ilyen 
nagyszerű eredményeket a tanulók.
A felső tagozatos korosztály olvasónapló pályázatán 249 pontot, az alsó 
tagozatosoknál 243 pontot lehetett maximálisan gyűjteni.
Az alábbi eredmények igazolják, hogy kiválóan teljesítettek a tanulók:
Alsó tagozatosok: „BARÁTOK”  236,5 pont  II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 3. b (Baranyi Krisztián, Mona Dorina, Tóth László) „HÉTTŐRÖS 
RABLÓK CSAPATA” 237,5 pont Hunyadi Mátyás Tagiskola 4. osztály 
(Csávás Renáta, Magdus Edit, Pintácsi Szilárd, Tolvaj Bence) „KÖNYVMO-
LYOK”  236 pont II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. b (Borbély 
Szabolcs, Lakatos Richárd, Molnár Zsolt) „VUK” 237,5 pont II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 3. b (Fekete Gábor, Hardicsai Regina)
Felső tagozatosok: „AGYMENŐK”156,5 pont II. Rákóczi Ferenc Általános  
Iskola 8. b (Haraszti Melani, Szatmári Zsuzsa) „FOGD A KÖNYVET ÉS 
OLVASD!” 167,5  pont Diószegi Kis István Református Általános Iskola 7., 
8. o. (Boros Eszter, Brumár Dóra, Tóth Veronika) „KÖNYVVADÁSZOK” 238  
pont Széchenyi István Tagiskola 5. o.  (Cserkuti Dóra, Tóth Gergő) „LÁNY-
MOLYOK” 220  pont Széchenyi István Tagiskola 6. o. (Erdei Vanda, Gajda 
Fanni, Szaszák Tamara, Szűcs Nóra, Török Bianka) „A VARÁZSKÖNYV 
ŐRZŐI” 244 pont  Hunyadi Mátyás Tagiskola 5. o. (Balázs Eszter, Kiss 
Virág, Rácz Veronika, Szabó Karolina)
A gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a szép eredményhez, 
és reméljük, hogy jövőre ismét sok tanuló kap kedvet a szövegértésen, a 
könyv-és könyvtárhasználaton, internethasználaton és némi kézügyessé-
gen alapuló feladatok megoldásához.

Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

Barátunk a könyv 
megyei olvasónapló pályázat

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sikeresen fejezte be azt a két éven át 
tartó, az Európai Bizottság által kiírt nemzetközi Comenius pályázatot, mely a 
„Something from nothing”  azaz „Semmiből valamit” elnevezést kapta. 
Ennek fő célja az 
újrahasznosítás nép-
szerűsítése volt, de 
emellett az angol mint 
kapcsolattartó nyelv 
fejlesztése, nemzetközi 
partnerkapcsolatok 
kiépítése, ápolása és 
a jótékonyság is fontos 
szerepet kapott. 
Együtt dolgoztunk 
Görögország, Romá-
nia, Törökország, Spanyolország, Olaszország, Bulgária, Lengyelország 
és Portugália egy-egy iskolájának pedagógusaival, tanulóival.
Iskolánk minden tanulóját, szüleiket és kollégáinkat is  igyekeztünk bevonni 
a programokba, hogy mindenkiben tudatosuljon, mennyire fontos a 
hulladékok széleskörű felhasználása, környezetünk védelme, Földünk 
megóvása. A feladatok között szerepelt a pályázat logójának elkészíté-
se, öko-ékszer verseny a város iskolái között, karácsonyi díszek, hangsze-
rek, farsangi jelmezek, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó jelképek, 
dekorációk, gazdaságos ételek elkészítése. Partnereinkkel Skype-on, 
Facebookon tartottuk angol nyelven a kapcsolatot, és a médián keresztül 
folyamatosan igyekeztünk tájékoztatni munkánkról a lakosságot is.
Tapasztalatainkat külföldi kollégáinkkal személyes találkozók során is 
megoszthattuk, melyek során Power Point bemutatókkal egybekötött 
beszámolókat tartottunk, megbeszéléseket folytattunk, közösen terveztük 
meg az újabb feladatokat, megtekintettük az egymás intézményeiben 
folyó oktató-nevelő munkát, tradicionális programokon keresztül megis-
merhettük egymás kultúráját.
Nagy örömünkre szolgált, hogy öt tanulónk számára lehetőség nyílt eljönni 
velünk Portugáliába, amely felejthetetlen élmény volt számukra. Nagyon 
szeretnénk, hogy a jövőben még több diákunknak legyen része hasonló 
nagyszerű és hasznos utazásban.
A pályázatot 2015. június 15-én újrahasznosítási ünnepséggel zártuk, 
ahol meghívott vendégeink összefoglalót hallhattak a két év tevékenysé-
geiről, megnézhették tanulóink mesejátékát, megkóstolhatták a partneror-
szágok hagyományos ételeit és megcsodálhatták a diákjaink alkotásaiból 
készült kiállítást.
A jövőben honlapunkon (www.rakoczif-bu.sulinet.hu) megjelentetjük 
magyar nyelven a projekt szakácskönyvét (Culinary guide), és azt a 
kiadványt (Do it yourself! – Csináld magad!), mely a legszebb termékeket 
és elkészítésük leírását tartalmazza. A www.sosw-comenius.pl weboldalon 
pedig mindenki megismerheti a pályázat egész tartalmát. Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik pályázatunk sikeres megvalósításához 
hozzájárultak.                                    

Karancsi Beáta projekt-koordinátor

A Sinka István Városi Könyvtárban az Eötvös József Szakképző Intézet 11. 
évfolyamos diákjai rendhagyó irodalom órán vettek részt. Balog Otília, az 
Arany János Gimnázium magyartanára Bessenyei György irodalomtörté-
neti jelentőségéről tartott előadást és egyben interaktív foglalkozást, 
melyen hallhattunk a felvilágosodás korszakáról, a bihari remete életútjá-
nak főbb állomásairól, munkásságáról. A tanárnő új megközelítésben 
ismertette a felvilágosodás kialakulását Európában és Magyarországon. 
Descartes óta tart a józan ész szabadságharca: „Gondolkodom, tehát 
vagyok!”A ráció, a tapasztalat, a megfigyelés a magyar felvilágosodás 
központi témája.
A költő önmagáról írt versét és a Magyarság c. röpiratát is megismerhet-
tük. Videofelvétel segítségével bejártuk Bessenyei bakonszegi portáját. A 
rendhagyó irodalomóra mint az egyik olvasásnépszerűsítő közművelődési 
forma elérte célját. A közérthetően megfogalmazott, érdekes, módszerta-
ni gazdagságról árulkodó foglalkozáson hallott információk elsajátítása 
könnyűszerrel történt meg.

A rendezvény a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0065 Kalandozás a könyvek 
világában c. projekt fenntartási időszakának eseménye volt. 

Lackó Györgyné könyvtárvezető

Sikeres környezetvédelmi projektzárás 

Merj gondolkodni!

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A Bihari Hírlap következő 
lapzártája 2015. július 24.
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A 2014/2015-ös tanév is mozgalmasan telt táncegyüttesünk tagjainak. 
Számos felkérésnek tudtunk eleget tenni, többek között a felújított Művelő-
dési Központ átadó ünnepségén, a Bihari Számadó Napokon, a Majálison, 
a Ki-mit-tud gálaműsorán, a nagyrábéi Sárrét Íze Fesztiválon is szerepel-
tünk.
A saját szervezésű táncházainkat továbbra is nagy érdeklődéssel látogat-
ják, áprilisban már a nyolcadikat tartottuk meg a Retro Clubban.
A táncházak alkalmával felmerült az igény a szülők és más táncolni vágyó 
felnőttek részéről a táncházi táncok oktatására, ezért 2014 márciusa óta 
amatőr felnőtt csoportunk működik heti rendszerességgel. A próbák nagy 
létszámmal, nagyon jó hangulatban telnek.
2015. május 22-én tartottuk évzáró műsorunkat a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központban, mely szintén táncházzal ért véget. Az évzáró után egy 
héttel a Biharkeresztesi Regionális Néptánctalálkozón lépett fel a Bihar és 
a Kökény csoport, utóbbiak előadását különdíjjal jutalmazták.
Az év végi programokba sűrítve pihenésként 2015. május 24-25-én, 
Pünkösd hétvégéjén két napos erdélyi kiránduláson vettek részt a Bihar 
Néptáncegyüttes tagjai.
A Királyhágón rövid pihenő után első megállónk Tordán, a sóbányánál 
volt. A 3 órás út alatt volt időnk bejárni az egykori bánya turistáknak 
kijelölt részét, ahol igazi szabadidőközpontot, szórakoztatóparkot építet-
tek ki 15 emelet mélységben.
Második úticélunk Torockószentgyörgy volt, ahol a várromot néztük meg 
egy közel két órás túra során. A meredek hegyre fölkapaszkodva a 
látvány feledtette velünk a kellemes fáradtságot. A várrom tetejére érve 
egyik irányban a Székelykő, másik irányban erdős hegyvidék fogadott 
minket.
Aznapi végállomásunkra, Nagyenyedre, nem sokkal vacsora előtt érkez-
tünk. Az egykori cserkészszállóból kialakított panzió tulajdonosa, Tibi 
bácsi néptáncoktató is, így vacsora után éjszakába nyúló táncház zárta a 
napot. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni az ízletes ételeket, a táncta-
nítást, és a néprajzi ritkaságokkal, élményekkel teli előadását.
Másnap reggel esőre ébredtünk, de a korai készülődés közben a felhők is 

elvonultak. Reggeli után már zavartalan napsütésben indultunk Torockóra, 
ahol a jellegzetesen díszített házak mellett a Néprajzi Múzeumot tekintet-
tünk meg, majd a kútnál mindenki a friss, hideg forrásvízzel oltotta 
szomját. 
Igazi nyári melegben vágtunk neki a tordai hasadéknak. A két órás túra 
alatt volt időnk megcsodálni ezt a ritka természeti képződményt. Vissza-
térve jóízű ebéd várt minket a helyi étteremben, majd indultunk haza. 
Felejthetetlen élményt volt mindannyiunknak, még azok számára is, akik 
nem először jutottak el ezekre az egykori magyar területekre.
Elmondhatjuk, hogy az idei tanévet is színvonalas fellépésekkel és szép 
eredményekkel, élményekkel teli zártuk. Csoportjainkhoz még lehet csatla-
kozni kicsiknek és nagyoknak, felnőtteknek egyaránt. A nyári pihenő után 
ősztől újult erővel kezdjük az előttünk álló évet.

Sikeres évet zárt a Bihar Néptáncegyü�es

„Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől 
kaptuk. Örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, 
amit akarunk. Csak egyszer be kell számolni arról, 
hogy miként cselekedtünk velük.” – Fekete István 
szavaival vettünk búcsút június 10-én a Buda-
hegyvidéki református templomban az 
erdőmérnöktől, az egyetemi doktortól, a 
köztisztviselőtől, hivatásának országosan is 
rangos művelőjétől, a cserkésztől, a felnevelő 
szülőföld nagyra becsült gyermekétől, annak 
krónikásától és mecénásától, Berettyóújfalu 
város díszpolgárától. A város napja előestéjén 
érkezett a hír, hogy Dr. Barcsay László életének 
85. évében belépett városunk halhatatlan 
nagyjainak sorába. Embert próbáló, nehéz idők 
után elkezdhette azt az életutat, melynek során 
bárhová is vezérelte a hivatás, szülőföldjétől 
soha nem szakadt el. 1953-ban szerezte meg 
erdőmérnöki oklevelét, majd 1954–1956 között 
az Erdőkémia Vállalat tolmácsi falepárló gyára 
építésének és beüzemelésének üzemmérnöke 
volt. Később dolgozott minisztériumi segédterve-
zőként – építész- és szerkezettervezőként 102 
erdészeti létesítményt tervezett. 1973-1974-
ben az egri erdőgazdasági gépjavító üzem 
tervezője. 1974-ben a Pest Megyei Beruházási 
Vállalat létesítmény-főmérnöke. 1991-ig az 
Országos Természetvédelmi Hivatal (és jogutód-

jai) főépítésze, osztályvezetője, majd tanácsosa. 
Irányította és felügyelte a természetvédelem 
műszaki fejlesztési, beruházási feladatait, 
kidolgozta és bevezette a természetvédelmi 
tervezési, valamint számítógépes nyilvántartási 
rendszert. Nyugállományba kerülése után 
környezeti hatásvizsgálatokat végzett. 1985-
ben egyetemi doktori címet szerzett. Egyetemi 
diplomatervek bírálója, 22 erdészeti, 38 termé-
szetvédelmi, 20 egyéb (hely- és hadtörténeti 
tárgyú) publikációt tett közzé. Egyetemi jegyze-
tek és könyvek társzerzője szerkesztője, lektora.
Társadalmi tevékenysége keretében 1989-ben 
részt vett a Magyar Cserkészszövetség újjászer-
vezésében. Történelmi maketteket, diorámákat, 
kiállításokat készített, melyek többek között az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark-
ban, az Egri Dobó István Vármúzeumban, és a 
Bihari Múzeumban váltak közkinccsé. A reá 
hagyott szellemi és tárgyi örökséget folyamato-
san gondozta és továbbadta, hogy mutasson jó 
irányt a kortársaknak és az utókornak. E munká-
ba pedig bevonta a város jelenkori polgári 
szervezeteit, a Bihari Múzeumért Alapítványt és 
a Bihari Természetbarát Egyesületet is. Az 
édesapja által telepített, ma már védett 
Barcsay-kert pedig egyik jeles szimbóluma lett 
Berettyóújfalunak, Biharnak.

Lokálpatriotizmusa végakaratában is megmu-
tatkozik, hisz végső nyughelyeként szülővárosát 
nevezete meg. Így életén túl távozásával is 
példát mutatott az elszármazottaknak, és 
nekünk, otthon maradottaknak is. Hálával és 
nagy tisztelettel gondolunk rá, és őrizzük 
emlékét. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Búcsú Dr. Barcsay Lászlótól,
Berettyóújfalu díszpolgárától
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Negyedik helyen zárt a 
fér� kézilabda csapat

hirdetés

Ebben a szezonban az NBII Férfi Északkeleti 
csoportjában szereplő BMSE Férfi kézilabdacsa-
patának elsődleges célkitűzése a mezőny első 
felére kerülés volt. Ősszel 17, tavasszal 9 pontot 
szereztek, így az összesen 26 pont a negyedik 
helyre volt elegendő.  Kucskár Imre edző 
összefoglalóját olvashatják az eltelt bajnokságról:

A felkészülés nem sikerült rosszul, hiszen bravú-
rokkal kezdtük a bajnokságot itthon és idegen-
ben is fontos győzelmeket értünk el. Hazai 
pályán 15 pontot, idegenben 11 pontot 
szerzett a csapat. A siker mindig jó hajtóerő, 
így az őszi szezon végére sikerült felkapasz-
kodni a harmadik helyre.  A januári felkészü-
lést nehezítették a játékosok más elfoglaltsá-
gai, például a munka, a vizsgák és a tanulás. 
Így ebben az időszakban kevés edzőmeccset 
játszottunk, ezért a tavasz első mérkőzésein 
kellett formába lendülniük.
Csapatjátékunk alapján akár a dobogó 
valamely fokát is elérhettük volna. Az ősz 
folyamán támadásaink voltak előnyben, ez 
meccsenként 32 dobott gólt jelent. Ezt ellensú-
lyozta, hogy a védekezés egy picit elmaradt 
az elvárttól, illetve sok volt a kihagyott hetes. A 
védekezésen sikerült javítani, de ezzel párhu-
zamosan a támadásaink hatékonysága vissza-
esett. A sikertelenség megviselte a csapatot és 
olyan problémák is a felszínre kerültek, 
amelyeket addig sikerült elkerülni. Viszont az is 
jellemző a csapatra, hogy baj esetén képes a 
megújulásra és ez most is így volt, ezért végül 
sikerült elérni a hőn áhított negyedik helyet. 

A keretről. A kapuban Tóth Józsi a vezér, különösen Ékes Ádám 
eligazolása óta. Őt követik a fiatal tehetségek: László Gergő, 
Cseh Imi és Csuha Pál. Jobbszélen Buczi Roli  az NB II egyik 
legjobbja játszik, annak ellenére, hogy jobbkezes. A balszélen 
Kovács Zoli pótlása nem volt egyszerű, de azért Békési Norbi és 
Pekárovics Zoli egész jól megoldotta.
Ballövőben Pardi Laci a csapat legjobbja volt és Papp Bandi is 
jól teljesített, bár őt sérülések hátráltatták. Jobblövőben Kovács 
Feri is remekül játszott. Varga Gabi a rutinjával nagyon sokat 
segít neki kiemelkedő védekezésével. Irányítóban Tahóczki 
Balázs egészen félelmetes teljesítményt nyújtott ősszel, bár 
tavaszra  a többséghez hasonlóan egy kicsit hullámzó lett.  Kóti 
Győző tavasszal érkezett és egyre jobban kezd összeszokni a 
csapattal. Beállóban Dandé Zsolti élete legjobb szezonján van 
túl, Szörnyi Peti és Bak Tibi védekezésben nyújtott segítségével. 
A fiatalok közül Zalkodi Ádám és Nagy Imi is egyre jobban 
megtalálja a helyét. 
Szólni kell még azokról a játékosokról akik nagyon sokat segítenek, 
de kevesebbet játszanak. Elsőként Balibán Petit, Zákány Kristófot 
és Nagy Dávidod emelném ki. A kapusokkal foglalkozó Maróthy 
Gyuri segítsége is nélkülözhetetlen. Ki kell emelnem szurkolóinkat is, 
akik idegenben is lelkesen buzdítják a csapatunkat. 
A csapat köszönetét fejezi ki szponzoraiknak, akik megkönnyítik 
a munkánkat. Csarkó Zsoltnak, Sápi Jánosnak, Gál Lászlónak és 
Kovács Lajosnak, akik különböző kisebb nagyobb pénzösszeggel 
és ajándékkal segítik a csapatot.

Kiállítás a Bihar Vármegye Képgalériában  
Augusztus 3-án 17órakor Duncsák Attila és 
Gyurkovics Hunor festőművészek kiállításá-
nak megnyitója. A kiállítást megnyitja Hézső 
Ferenc Munkácsy-díjas festőművész, közremű-
ködik a Körömvirág együttes.

hirdetés
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Az idén 39. alkalommal megrendezendő 
Bihari Honismereti Tábor ezúttal Létavérte-
sen, a Bihari Jurtatáborban kerül sor augusz-
tus  2. és 7. között. A Bihari Múzeum Baráti 

Köre által szervezett táborban ez évben 
három csoportban (helytörténeti-irodalomtör-
téneti, néprajzi és természetjáró) ismerked-
hetnek történeti megyénk múltjával, hagyo-
mányaival és természeti értékeivel. Régi 
táborosoknak, testvéreknek kedvezmény! Új 
táborosaink a részvételi díjból engedményt 

kaphatnak, saját kutatómunkán alapuló, 
helytörténeti, néprajzi vagy természetismereti 
témában írt dolgozattal (min. 8 oldal terjede-
lemben). További információ: Bihari Múzeum-
ban (54/402-390). Előzetes  jelentkezési lap 
letölthető a www.biharimuzeum.hu oldalról. 
Jelentkezési határidő: 2015. július 15.

Születés 2015. június
  8. Szabó Nikolett 
      (Szabó Zoltán - Herczeg Éva Mária)
23. László Emma Anikó 
      (László Lajos - Karancsi Anikó)

Házasság 2015. június
  6. Mészáros Norbert - Balibán Hajnalka
10. Zsugovits Miklós Csaba - Nagy Andrea
13. Fadgyas Viktor - Török Zsuzsa
20. Rácz János - Dremák Erika
20. Balla István - Juhász Anikó

Elhunytak 2015. június
  2. Kovács Imre (1937.)
  3. Balogh Imre (1928.)  
  6. Nagy Imre (1949.)
  9. Balla István (1927.)
10. Balogh Sándorné 
      (Kovács Juliánna) (1939.)
11. Nagy Vilmos Ignác (1928.)
16. Bakó István (1941.)
19. Lisztes Imréné (Gyibgyák Mária) (1922.)
20. Erdei Miklós Géza (1943.)
20. Sáfián Lászlóné 
      (Katona Mária Róza) (1937.)
24. Ökrös István (1942.)
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A Hunyadi Mátyás Tagiskola nyerte meg a Bihari Természetbarát Egyesület 
által lebonyolított kupakgyűjtő versenyt, melyet a csíkzsögödi Bíró Alpár 
megsegítésére szerveztek. Jutalmuk egy Nagyváradi kirándulás lett, 
melyen 2015. június 10-én vettek részt. A reggeli indulást követően hamar 
Nagyváradra érkeztek. A délelőtti program városnézés volt, majd a 
bőséges ebéd elfogyasztását követően elhagyták Bihar vármegye egykori 
központját és a hegyek felé vették az irányt. A túra előtt egy parkban 
sport és ügyességi versenyen vehettek részt, majd következett a rövid, 
néhány kilométeres túra, melyen kanyargós, szűk ösvényen keresztül érték 
el a kiszemelt magaslat csúcsát. Ezt követően elfáradva, de élményekkel 
gazdagodva indultak haza. A határon várakozni kellett, így ott helyben 
rendhagyó módon egy „határtalan” kötélhúzó verseny szerveződött, 
melyben a gyerekek utolsó energiáikat is felhasználva versengtek. A 
lebonyolításért köszönet illeti meg a szervezőket, a támogatókat, az 
önkénteseket, a kísérő tanárokat, valamint a „kupakgyűjtőket”!

Kép és szöveg: Csarkó Imre

A győztes iskola utazo�!

A Berettyóújfalui Református Egyházközség a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a 

Szivárvány Református Óvoda
nyári hírei

- Június 15. hétfőtől - augusztus  14. péntekig Diószegi 
nyár, napközis tábor 8-16 óráig az Iskolában. 
- Július 6-10-ig, hétfőtől - péntekig Berettyóújfalui 
Ifjúsági Hét,  gyülekezetünk szervezésében.
- Július 13-17-ig, hétfőtől - péntekig Vakációs Bibliahét, 
gyülekezetünk szervezésében.
- Július 13-18-ig, hétfőtől - szombatig, Ökotábor 
Erdélyben, iskolánk szervezésében.
- Augusztus 10-16-ig, hétfőtől - vasárnapig Ifjúsági Hét 
Balatonszárszón, a Református Fiatalok Szövetségének 
szervezésében.
- Augusztus 17-23-ig, hétfőtől - vasárnapig, Ökotábor a 
Pilisben, iskolánk szervezésében.
- Augusztus 18-23-ig, keddtől - vasárnapig Ifjúsági Hét 
Balatonfenyvesen, gyülekezetünk szervezésében.
- Augusztus 23-29-ig, vasárnaptól - szombatig, angol 
nyelvi tábor a Pilisben, iskolánk szervezésében. 
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket!

www.reformatusbujfalu.hu    www.dioszegi-refi.hu

Bihari Honismereti Tábor
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Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új, kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást kapod 
meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb �lmcsatornánkat és az összes nálad elérhető tévécsator-
nánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. Az elérhető 
ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra 
elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. 

Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28., minden kedden 10.00 és 18.00 óra között 
Értékesítőnk: Csorba Emese Tel.: +36 30 708 9287
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