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 Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, az érintett települések polgármes-
terei és Kapornai Judit tankerületi igazgató sajtótájékoztatót tartottak a 
komádi Barsi Dénes Általános Iskolában a Napközi Erzsébet táborról, július 
15-én.

Ebben az évben öt önkormányzat képviselője Muraközi István, Berettyóúj-
falu Város polgármestere; Tóth Ferenc, Komádi Város polgármestere; 
Mező Gyula, Gáborján Község polgármestere; Gara Péter, Bakonszeg 
Község polgármestere vett részt a tájékoztatón. Dr. Vitányi István ország-
gyűlési képviselő elmondta, hogy a kormány által támogatott Erzsébet-
program keretében megvalósuló Napközi Erzsébet-tábor olyan családok 
gyermekeit kívánja elérni, akiknek nincs más lehetőségük arra, hogy a 
gyermekeiknek a nyári szünet folyamán tartalmas, élményszerző progra-
mot biztosítsanak.
A tavalyi 3 ezer után idén a nyertes iskolák immár 15 ezer gyereket 
táboroztathatnak. Az egyhetes program önköltsége nem változik, tovább-
ra is 500 forint: ezért napi négyszeri étkezés mellett egy héten át tartal-
mas időtöltésre nyílik lehetősége a résztvevőknek. 

A napközi táborok 5 héten át, június 22-e és július 24-e között, gondosan 
kidolgozott szakmai program alapján működnek, amelyet az egyes 
intézmények ugyan saját képükre formálhatnak, de megfelelő arányban 
tartalmazniuk kell sport- és kézműves foglalkozásokat, valamint az egész-
séges életmódra, a környezettudatos viselkedésre nevelő programokat. A 
meghívásos pályázaton Magyarország 4 megyéje – Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok – 
komplex program által fejlesztendő járásainak (21 tankerület) 123 
oktatási intézménye vesz részt.
A Berettyóújfalui Tankerületben, ahol harmadik éve kerül megrendezésre 
a program, az első évben került sor a pilot programra 500 fővel. A 
második évben szintén 500, idén pedig összesen 750 gyermek vesz részt 
a tankerületből a Napközi Erzsébet - táborban.
A Berettyóújfalui Tankerület és Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány között 
példaértékű szakmai együttműködés alakult ki a pilot program során, a 
közös tapasztalatokból kiindulva alakította ki a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány a pályázat szakmai tartalmát.
A jelenlevő polgármesterek megfogalmazták, hogy a program jelentős 
segítséget nyújt a településen élő hátrányos helyzetű tanulók szabadidejé-
nek hasznos eltöltésére. Minden önkormányzat kedvezményes áron 
biztosította a tábor idejére az étkezést. A tematikus programok fontossá-
gáról és közösségfejlesztő erejéről is szóltak, hiszen a gyermekek számá-
ra szervezett programok között kirándulásokat, strandolást, környezettu-
datos fejlesztő és egészséges életmódra nevelő foglalkozásokat is 
szerveznek a táborvezető pedagógusok.
Résztvevő gyermekek száma a Berettyóújfalui Tankerületben:
Berettyóújfalu 400 fő, Komádi 150 fő, Szentpéterszeg 50 fő, Gáborján 
50 fő, Bakonszeg 50 fő, Furta 50 fő, ami összesen 750 fő.
Kapornai Judit a KLIK Berettyóújfalui Tankerületének igazgatója megkö-
szönte a jelenlévő országgyűlési képviselő és a polgármesterek segítsé-
gét, melyet a tábor színvonalas lebonyolítása során nyújtottak és reményét 
fejezte ki, hogy a következő tanévben is folytatódhat a program.

Napközi Erzsébet tábor a Berettyóújfalui Tankerületben

Berettyóújfaluban egy régóta húzódó, sőt fokozódó problémát jelentettek 
a szelektívhulladék-gyűjtő szigetek körül kialakult kaotikus állapotok. 
Ennek megoldása történt meg a nyár folyamán, az önkormányzat és a 
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködésében. Azt 
kívántuk elérni, hogy az illegális szemétlerakókká vált szigetek teljes 
felszámolásával visszaálljon a tiszta, élhető környezet, egyúttal mindenkit 
a szabályos hulladék-elhelyezésre sarkalljunk. Ehhez a Kft. minden lehető-
séget megad. A sikeres próbaüzem után a teljes ellátási területen folyta-
tódik a házhoz menő szelektívhulladék-gyűjtés, melyhez ingyenesen 
biztosítanak zsákokat. Ebben az üveget kivéve minden újrahasznosítható 
tiszta hulladék gyűjthető (irodai papír, kartondobozok, műanyag flakonok, 
palackok, italos és konzervdobozok stb.). Ezek újrahasznosításával 
csökken a lerakott mennyiség, így egyszerre környezettudatos és gazda-

ságos megoldás. Az üvegek gyűjtésére pedig jól látható, így egyúttal 
ellenőrizhető helyszíneken kihelyezett konténerekben van továbbra is 
lehetőség, így az esetleges újabb szabálytalan szemétlerakás könnyeb-
ben tetten érhetővé. Ahogy az eddigi években, így ezután is minden 
májusban sor kerül az éves lomtalanításra, ősszel pedig a veszélyes 
hulladékok gyűjtésére a Herpály-Team Kft. udvarán, a komposztálható 
zöldhulladék pedig folyamatosan ingyen átveszik a hulladéklerakó és 
hasznosító telepen.
Mindezek lehetővé teszik, hogy mindenféle hulladékunkat biztonságosan, 
és kényelmesen elhelyezhessük az arra legmegfelelőbb módon. Kérünk 
mindenkit, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Változások a hulladékgyűjtésben



Idén is hű maradt a hagyományokhoz a Gróf Tisza István Kórház, így a 
Semmelweis nap és az ápolók nemzetközi napja alkalmából újra elismeré-
seket adtak át a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak. 
Az oklevelek átadása előtt tartott beszédében Dr. Muraközi Zoltán a 
kórház főigazgatója elmondta, mint mindig, most is van okuk az ünneplésre, 

hiszen az elmúlt hónapokban fellépő nehézségek ellenére a kórház helyt 
tudott állni minden helyzetben. A főigazgató kitért még az intézmény 
sikeres pályázataira is, amik szintén ünneplésre adnak okot. A jelenleg folyó 
pályázatok közül lezárult egy 100 millió forintos napelem pályázat, aminek 
segítségével a jövőben jelentősen csökkenteni tudják a kórház áramszámlá-
ját. 600 millió forintos támogatást nyújt az a sikeres pályázat, mely három 
területre oszlik szét: informatikai beruházásra 230 millió, bútorra 80 millió 
és egy egészségügyi gép-műszer fejlesztésre 300 millió forintot fordíthat-
nak. Műszerfejlesztésre egy 52 millió forintos pályázat elnyerése is lehető-
séget ad. Ebből defibrillátorokat, EKG készüléket, járókorlátot, ágymatra-
cot, antidekubitor matracot tud vásárolni az intézmény. A főigazgató külön 
kiemelte, egy ugyancsak sikeres projekt jóvoltából végre egy új 64 szeletes 
CT készülék tulajdonosa is lesz a kórház.
A kórház vezetője beszéde végén megköszönte mindenkinek a kiváló és 
odaadó munkát, ami elősegítette a kórház továbbélését, önálló és lehető-
ségek szerint független működését. 
Az ünnepségen ebben az évben 16 oklevelet  adtak át dolgozók illetve, 
osztályok részére. Ezek között vannak kiváló dolgozó kitüntetések, 
igazgatói dicséretek és elismerő oklevelek
Kiváló dolgozó kitüntetést kapott:  Dr. Fehér Tibor osztályvezető főorvos, 
Élesné Bedő Bernadett osztályvezető főnővér, és Karancsiné Kovács Ilona. 
Igazgatói dicséretet kapott: Dr. Nagy Réka szakorvos, Dr. Fitter Hajnalka 
szakorvos; Daróczi Istvánné vezető asszisztens, Szabó Nándorné orvos 
írnok, Szoboszlai Lászlóné asszisztens, Tóth János betegszállító, Nemes 
Ildikó, titkárnő; Péntek Szabolcsné, és Antal Tibor főszakács.
Elismerő oklevelet kapott a Sebészet Osztály, a Krónikus Belgyógyászat 
„A” és „B” dolgozói, az Informatikai Osztály és Jeneiné Szabó Anita.
                                                                                           Juhász Éva  
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  A középkor legjelentősebb zarándokhelye Szent László király nagyváradi
sírjához vezetett, ahová Európa minden országából érkeztek zarándokok. 

Ez a hagyomány a török hódoltság idején abbamaradt, de a rendszervál-
tás óta újra nagy Szent László-ünnepséget tartanak, minden évben a 
húsvét utáni ötödik vasárnap délelőtt 11-kor a váradi székesegyházban. 
Később, hogy a schengeni szabályok lehetővé teszik a határok átjárható-
ságát, zarándokok egy csoportja Szent László király oltalmába ajánlva 
felújította az ehhez kapcsolódó nemes hagyományt.
Dr. Dénes Zoltán c. kanonok-plébános vezetésével 2012 óta gyűlnek össze 
Endrődön, és öt nap alatt, Körösladány, Újiráz, Komádi, Körösszegapáti, 
Körösszeg, Köröstarján érintésével érkeznek meg Váradra, ahol részt 
vesznek a szentmisén és a Szent László-körmeneten. Közös céljuk, hogy 
kiterjesszék ezt az útvonalat, és a történelmi hagyományokon újjáépítve 
egészen a legtávolabbi, Szent László által alapított székesegyháztól, 
Zágrábtól indulhassanak, és egyben járhassák végig emlékhelyeit is.

 Ennek alapjául szolgált az a nagyszabású rendezvény, melynek a zarán-
doklat állt a középpontjában.
Június 9-én történelmi jelentőségű szentmisével vette kezdetét a progra-
mok sora, melyet a berettyóújfalui Jézus szíve plébániatemplomban

együtt mutatott be Bosák Nándor Debrecen-nyíregyházi és Böcskei László 
nagyváradi megyéspüspök. A trianoni békediktátum érvénybe lépése óta 
városunkban eddig ez volt az első alkalom, hogy a Szent László által 
alapított, és 1920-ban kettészakított ősi egyházmegye két felének püspö-
ke együttesen volt jelen. Ugyancsak ők köszöntötték a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban zajló konferencia résztvevőit, kiemelve a zarán-
doklat lelki és közösségépítő erejét. Muraközi István polgármester 
házigazdaként azt emelte ki, hogy ez a nap és rendezvény egy újabb 
erős kapcsot jelent Berettyóújfalu és Nagyvárad, valamint a szétszakított 
Bihar települései között. A délelőtti plenáris előadásokon a szentek iránti 
tisztelet, valamint a zarándoklatok mai helyzetéről, megítéléséről esett 
szó, ahol a történeti kitekintéstől a vallásturisztikai jelentőségen át 
szerepet kapott a biztonságpolitikai háttér is. A délutáni szekció-előadá-
sok pedig a zarándoklatok lelkiségét, az utak szervezését és konkrét 
helyszíneket jártak körbe, számos példával illusztrálva. 
A nap folyamán két kiállítást is megtekinthettek a jelenlévők. A Somogyi 
Győző Kossuth-díjas, a nemzet művésze címmel kitüntette festőművész 
Árpád-házi szeneket bemutatató sorozatából álló tárlatot Cservenyák 
László, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója nyitotta meg a Bihar 
Vármegye Képgalériában, a MotorkerékPálosok útjait bemutató fotókat 
pedig a csoport egyik tagja mutatta be. A tartalmas, de egyben 
lélekemelő nap a templomban zárult, ifj. Kristófi János nagyváradi 
orgonaművész hangversenyével.                                    

Kolozsvári István

Szent László Zarándokút
- egy több évszázados hagyomány utóélete -

Elismerések az egészségügyben 
dolgozóknak
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Sikeresen zárult a 3. PÁRNA is, ahol idén a zenei fellépők mellett a sport is 
hangsúlyos volt. A délutáni programok változatlanul a Civil Udvarban kaptak 
helyet, a koncertek helyszínéül pedig a pince klub szolgált. 
A fesztivált Muraközi István nyitotta meg július 10-én, pénteken délután. 
Az önkormányzatnak fontos, hogy olyan programok töltsék meg a Civil 
Udvart, melyek a fiatalok számára tartalmas szórakozást kínálnak, 
biztonságos és kultúrált környezetben - mondta a polgármester.
A városvezető hozzátette: „Úgy gondoljuk, hogy mind a sport mind a zene 
érdekli a fiatalokat, van igény is rá, és itt kellő kultúrált körülmények között 
tudnak hódolni a szenvedélyüknek.”
A főszervező csapat egyik tagja volt Szőke Richárd is, aki hamarosan 
átveszi a Parola Közhasznú Egyesület vezetését. A jövővel kapcsolatban úgy 
fogalmazott, szeretné visszahozni azt a „parolás mentalitást”, ami akkor volt 
jellemző, amikor öt évvel ezelőtt csatlakozott az egyesülethez. Szeretné, ha 
továbbra is egy igazi parolás összetartó csapat alakulna ki. A Parola 

Napok (PÁRNA) először 2013-ban mozgatta meg a fiatalokat. Az elsőre 
még tanuló pénzként tekintenek a szervezők, a tavalyi viszont már nagyobb 
volumenű volt, hiszen szabadtéren, nevesebb előadókkal és színesebb 
programokkal várták az érdeklődőket. 
„Idén szerettük volna visszahozni a legelső PÁRNA hangulatát, tehát kicsit 
undergroundabb, a parolás értelmezésünk szerint is burkoltabban, kicsit 
visszafogottabb fesztivált szervezni.” - fogalmazott Szőke Richárd. Ennek 
megfelelően ebben az évben több hangsúlyt fektettek a sportra, illetve a 
metál és rap műfajok kaptak még főbb szerepeket.  A rendezvény két 
napja alatt délutánonként lazább programokon vehettek részt a kilátoga-
tók: kosárlabda, extrémsport bemutató, Slam Poetry, papírrepülő verseny, 
esténként pedig helyi és környékbeli zenekarok léptek a pince klub 
színpadára. Pénteken az Emma Undressed és a Pit of Saron, szombaton 
pedig PlanMan, BetterthanEver és a Replace My Heart dalaira bulizhat-
tak. A pince klubban több helyi zenekar is lehetőséget kapott és a szerve-
zők szerint idén is sikeresen zárult, hiszen sok fiatalt szólított meg a harma-
dik Parola Napok.                                                                Juhász Éva

Harmadik Parola napok a Civil Udvarban

Az OTP banknak fontos, hogy a felelősségválla-
lás szemlélete a bankon belül tovább erősödjön, 

valamint minél több munkatársuk aktív részese 
és kezdeményezője legyen újabb és újabb 
értékes programoknak. Köszöntőjében Nyéki 
Gábor, a bank helyi fiókjának vezetője foglalta 
össze az előző gondolatokkal a kezdeményezés 
céljait. Hozzátette: „a pályázati programot azzal 
a szándékkal hívták életre, hogy támogassa 
azokat a munkatársainkat, akik önkéntes progra-
mokat terveznek és valósítanak meg. Így jött létre 
ez a játékgyűjtés is, mellyel a gyermekosztályon 
lévők mindennapjait teszik érdekesebbé.” 
Az átadást Nyéki Gábor az OTP bank 
berettyóújfalui fiókigazgatója nyitotta meg, 
majd a helyi zeneiskola tanárai előadásában 
egy egyedi mesét hallgathattak meg a gyerme-

kek. A sok-sok összegyűlt játékot egy játszósa-
rokban helyezték el, de természetesen néhány 
játékot a betegszobába is magukkal vihetnek a 
kicsik. Dr. Hauck Csaba Levente az osztályon 
dolgozó orvos elmondta mennyit jelent ez a 
felajánlás az itt lévő gyerekeknek. A betegség 
is megviseli őket, pláne úgy, hogy a megszokott 
környezetükből egy rideg korházi környezetbe 
kerülnek. A játékok segítenek abban, hogy 
pozitív élménnyel térjenek haza a gyógyulást 
követően.  Az osztály számára nem ez volt ez 
első ilyen gyűjtés és remélik, hogy nem is az 
utolsó, hiszen a beteg gyermekek kórházi 
mindennapjait teszik elviselhetőbbé ezek az 
adományok.                                    Juhász Éva

Adománygyűjtés a gyermekeknek

1. Bihar Termálliget (Népliget) 10 %
2. Titan Gym 2 Shop (Rákóczi utca 20-22)
    Vitaminok, proteinek, sportitalok stb. 5%
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.) 10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.) 5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.) 10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút) 5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.) 5-10 %
11. Origo Sport (Körépület) 5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út) 10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.) 5 %
15. Euro-One (József A. ltp.) 10 %
16. Bihar-Express Kft. (Kossuth u.) 
      alkatrészekre 5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület) 5 %
19. Berettyó Patika (Orbán B. tér) 5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.) 3-5 %
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 
     (Váci M. u. 11.) 10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.) 5 %
23. Gami Conulting Kft. (Szent István tér 11.) 20 %
24. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.) 20 %
25. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
26. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
27. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
28. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés 5 %
29. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
30. Simi Divat (Millennium u.) 5 %

31. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %
32. Szolárium Szalon (Millennium út) 5 %
33. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
34. Emi Tapéta (Mártírok u.) 5 %
35. Ékszerüzlet (Körépület) 5 %
36. Cerka Papír-írószer (Körépület) 10 %
37. Trendy Divatáru (József A. üzletsor) 5 %
38. Számítógépház (Dózsa Gy. u.)
      szervízdíjból 10%
39. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.) 10%
40. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.) 5 %
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.) 5 %
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.) 5%
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér) 5 %
44. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.) 5 %
45. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.) 2 %
46. Evita Divat (Mártírok u.) 5 %
47. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet) 10 %
48. Baby Shop Bt. (Millennium u.) 5 %
49. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.) 
      kárpitos bútorokból 5 %
50. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.) 10 %
51. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet 
      (Dózsa Gy.) 5 %
52. Munkaruhabolt (Penny mögött) 5 %
53. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.) 5 %
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.) 5 %
55. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. ) 10 %
56. Van Burger Büfé (József A. üzletsor) 5 %
57. Alexa Ajándék (József A. üzletsor) 10 %
58. Szépségpatika (Körépület emelet) 10 %
59. Stettner Gabriella Kéz- és 
      Lábápoló, Műkörömépítő 10 %

60. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.) 10 %
61. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület) 
      elméleti oktatásból 20 %
62. Szentmárton-Vet Állatorvosi Rendelő 
     (Puskin u.) 10 %
63. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta
     (Dózsa Gy) 10 %
64. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.) 5 %
65. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.) 5 %
66. Obersolar Kft. (József A. ltp.) 5 %
67. Órás Műhely (Bessenyei ltp.) 5 %
68. Buborék 92 Kft. (Körös u.) Termelői borból 5 %
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.) 5 %
70. Gabi Boltja (Kossuth u.) 10 %
71. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.) 10 %
72. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.) 3 %
73. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.)
     vizsgálatok, oltások és kezelések árából 20 %
74. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.) szolgáltatásra
      25 %; termékekre 5 %
75. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt 
     (Bessenyei ltp.) lőfegyverekből 5 %
76. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.) 5 %
77. RÉ-VET Állatgyógyászat (Piac Tér 1/d)
      állatorvosi ellátásból 10%
78. High Care Kozmetikai és Alakformáló Stúdió
      (Oláh Zs. U.) 5 %
79. Hajdú Lajos takarító (Batthyány u.) 5 %
80. DC-SHOCK-360 Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. (Halász u.) 10 %
81. Katalin Motel és Étterem (Király-hágó) 10 %
82. Punch Divat (Mártírok u.) 10 %
83. Makk Kálmán Mozi (Szent István tér 5) 20%B
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Az OTP Önkéntes program a bank dolgozói önkéntes kezdeményezéseit támogat-
ja. A bank helyi fiókja összefogva a zeneiskolával közös adománygyűjtő akcióba 
kezdett a Gróf  Tisza István Kórház gyermekosztálya részére. A sok-sok játékot 
július 3-án adták át az osztályon, egy különleges mesével színesítve a délelőttöt. 

hirdetés
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Ebben az évben második alkalommal rendeztük 
meg Ifjúsági hetünket a Berettyóújfalui Református 
Egyházközség szervezésében. Nagy örömünkre 
szolgált újra látni ismerős arcokat, és újabb 
arcokkal bővülő fiatal közösséget. Öt nagyon 
áldásos délutánt töltöttünk együtt. 
Tanulmányoztuk a hét lélekerősítő alkalmain a 
Szentírás segítségével Istennel való közösségün-
ket, milyen is a hitben erős keresztyén, és a 
gyülekezetére nézve a Lélek gyümölcseiben 
bővölködő egyháztag. Ezek után az Igei 
alkalmak után minden nap más-más vidám 
programmal kedveskedtünk az Ifjúságnak.
Hétfőn látogatást tettünk a Keleti Főcsatorna 
után lévő tájvédelmi területen, ahol különleges 
madarak életmódjával ismerkedhettünk, 
valamint a bivaly rezervátumot is megtekinthet-
tük az ott lévő kilátóból. Kedden a Szásztanyá-
ra szerveztünk közös kerékpártúrát. Itt finom 
kenyérlángossal vendégelték meg kis közössé-
günket. Szerdán közös strandolás tette a meleg 
napot frissítőbbé. Csütörtökön orgonakoncerten 
vehettünk részt a római Katolikus templomban, 
ahol a koncert után meg is vendégelték a 
résztvevőket. Pénteken pedig a helybéli íjász  
egyesület tagjai tartottak kis bemutatót nekünk, 

majd mi is kipróbálhattuk. A napok zárásaként 
kedves presbiter asszonyaink szendviccsel 
vendégelték meg  a közösségünket. Pénteken 
pedig bográcsban készült a finom paprikás 
krumpli amit uborkával a hét zárásaként együtt 
fogyasztottunk el. 
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség.” (Pál levele a 
Galatákhoz 5.: 22-23.)
Az ifjúsági héten résztvevők közül sokan folytat-
ták velünk a táborozást a Vakációs Bibliahéten. 
Itt már segítőkként kapcsolódtak be a szolgálat-
ba. Jó érzés számunkra, hogy néhány évvel 
ezelőtt, még maguk is táborozóként vettek részt 
a Vakációs Bibliahéten  ezek az Ifisek, akik most 
segítőnek jöttek a hétre. Áldott legyen érte az 
Isten!  A tizenegyedik alkalommal megszerve-
zett  Vakációs Bibliahéten „ Jézus nyomában” 
volt a téma. Minden napot kis tízóraival, majd 
közös áhítattal, ének tanulással kezdtünk.  Öt 
nap, öt történet Jézus életéből: 1: Simeon 
találkozik a gyermek Jézussal. 2: Jézus megke-
resztelkedik a Jordán folyónál. 3: Kánai 
menyegző. 4: A Bethesdai beteg meggyógyítá-
sa. 5: A Samáriai asszony.

A történeteket három korosztály csoportja mind 
a maga életkorának megfelelően dolgozta fel 
csoportvezetőjükkel. A napi történethez 
tartozott egy – egy kézműves foglalkozás, és a 
történethez kapcsolódó kirándulás, vagy játék: 
kisvonattal kirándulás a mi folyónkhoz, a 
Berettyóhoz; a városunkban lévő zsinagóga 
megtekintése kívülről; nádkunyhó építés; 
menyegzős játék; lovagolás; ügyességi csapat 
versenyjátékok; mentő – esetkocsi megtekintése; 
kisvonattal gémeskút megtekintése. 
A napok zárásaként az ebédlőben finom ebéd 
várta a tábor résztvevőit. 
Naponta éreztük Isten jelenlétét a táborunkban, 
reményeink felett való áldásait. Dicsőség érte 
az Istennek! 
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség

I�úsági tábor és Vakációs Bibliahét

A Zenés Esti Korzó rendezvény ebben az évben is három péntek estén várta 
a zenekedvelőket. A szervező ezúttal is a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft volt.

A nyitó péntek este, július 3-a a ZENEVONAT együttesé volt. A helyi 
zenekar 2012 tavaszán alakult helyi zenészek összefogásával.  Különle-
gességüket a több generáció együtt zenélése adja. Feldolgozások mellett 
saját dalokat egyaránt előadnak koncertjeiken. 
A rendezvény második hétvégéjén július 10-én a Dr. Valter Blues Társasá-
ga lépett színpadra. A debreceni zenekar elsősorban afroamerikai 
népzenét játszik, ami ismertebb nevén Blues. A zenekart inspiráló előadók 
között van a Chicago blues egyik szülőatyja Muddy Waters, a nemrég 
elhunyt B.B. King, Albert Collins és Berki Tamás is. Az ő dalaik mellett saját 
szerzeményeket is előadnak koncertjeiken. A csapat jelenlegi felállásban 
körülbelül hat éve zenél együtt. Csonka Valter a zenekar énekese így 
foglalta össze céljaikat: „Mindenki tud zenélni, mindenkinek csodálatos 
hangszere van és ez a dolog lényege, a muzsika.” A Zenés Esti Korzók 
utolsó koncertjét július 17-én a KUTTYA zenekar adta. A 2007-ben 
alapított debreceni együttes másfél hónapja játszik jelenlegi felállásuk-
ban, így most Fábry András György-basszusgitáros; Kónya Levente 
József - Gitáros, énekes; Sándor Balázs – dobos és Sárvári Géza –billen-
tyűs alkotják a csapatot. Stílusuk a rock és könnyűzene határán van, amit 
népzenei elemekkel tesznek egyedivé. Céljuk olyan igényes zene létreho-
zása, ami felette áll a stílusoknak.                                          Juhász Éva

Zenés Esti Korzó a 
Szent István téren

Zenevonat Dr. Valter Blues Társasága

Kuttya
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Az Alkotóház ismét megtelt alkotni vágyó 
gyerekekkel és felnőttekkel. A táborozók alkotó 
napokon,  az egyesület tagjainak irányításával 
sokféle kismesterséget próbálhattak ki, pl. szövés, 
fazekasság, gyöngyfűzés, vesszőfonás, 
körmönfonás, bőrművesség, szűrrátét készítés, 
mézeskalácsosság és textil festés.  

A kiránduló napon Nagyhegyesre és Hajdúszo-
boszlóra utaztunk. Ellátogattunk Bercel István 
gyertyaöntő műhelyébe. A gyerekeket 
lenyűgözte a gyertyakészítés folymata, a 
gyertyaöntés eszközei, anyagai, a színek, 
formák és illatok kavalkádja. Izgatottan 
válogattak a kész termékek között, sőt maguk is 
elkészíthették saját gyertyáikat. Ezután a 
Kráter-tóhoz kirándultunk, ami a környék 
különlegessége, a napsütötte táj hűsítő oázisa. A 
délután Hajdúszoboszlón ebéddel és városnéző 
vonatozással folytatódott és lehetőség volt 
játszótéri játékra is. A  tábor utolsó napján, a 
táborzáró kiállításon ismét összegyűjtöttük a 
héten készült tárgyak sokaságát, hogy együtt 
gyönyörködhessünk az elkészült alkotásokban. 
A búcsúzás mindig ugyanaz: "Jövőre találko-
zunk!" 
A táborban szakmai közreműködőink voltak: 
Nagy Magdolna - szövő; Török Zita - fazekas; 
Jeneiné Árva Erzsébet - kosárfonó; Német Attila 

- kovács; Rácz Erika - tűzzománc készítő; Porko-
láb Ferenc - szűrrátét készítő; Makai Sándorné 
- mézeskalács készítő; Boldogh Etelka - gyöngy-
fűző; Szántó Zoltánné - textiles; Törökné Papp 
Zsuzsanna - bőrműves; Szilágyi Istvánné - 
fazekas; Takács Anikó - gyöngyfűző; Rácz Anikó 
- fonaljáték; Dr Halászné Nagy Andrea - tábor-
vezető, játszóházvezető.

Kállai Irén intézményvezető

XXI. Gyermek Alkotótábor

A Bajnóca Néptánc Egyesület idén 5. alkalommal rendezte meg a 
Bajnóca Gyermek –néptánctábort. A tábor ad lehetőséget arra, hogy 
a következő évi fesztiválokra az új koreográfiákat megtanítsuk a 
gyerekek részére, valamint az idén augusztusban megrendezésre 
kerülő I. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztiválra gyakoroltunk. Öröm 
számunkra, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a táborban. 
Természetesen mindenki számára biztosítunk lehetőséget a bekapcso-
lódásra, nemcsak Bajnócás gyerekek részére. A tábor napközi jellegű, 
reggel 8-16-ig tartott minden nap. A tábor 6 napja alatt a következő 
programokon vettek részt a gyerekek: néptánc, folklorisztika, kézmű-
ves tevékenységek, strandolás, autósmozi, mozi, számháború, 
bentalvás a szülők nélkül, íjászkodás, biciklitúra. A tábor zárásaként 
bemutatót tartottunk a Civil Udvarban, hogy a szülők is lássák, mit 
tanultak a gyerekek a héten. A gyerekek ilyenkor még jobban 
összekovácsolódnak egy igazi egységgé. Ha egyetlen szóval kellene 
összegeznem az összes eddigi tevékenységünk, programunk, elképze-
lésünk lényegét, akkor az, az összetartozás fogalma lenne. Nem 
hiába van a próbaterem falára is felírva: „A mi családunk!”
                                     Turzó Renáta elnök Bajnóca Néptáncegyüttes 

Július második hetében XX. alkalommal szerveztük meg az olvasótábort a 
Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában alsó tagozatos gyerekek 
részére. 
Ebben az évben bihari meséket, mondákat olvastunk. Célunk az olvasás, 
az olvasás iránti igény felkeltése, a figyelem erősítése, a történetmesélés 
volt, és hogy a játék kerüljön előtérbe, s nem utolsósorban a szülőhely és a 
környék kultúrájának, hagyományainak megismertetése. Az olvasást 
gazdag programkínálat egészítette ki. A kézműves foglalkozásokon az 
olvasott mesék szereplőit készítettük el. Örömmel vitték haza a gyerekek 
a papírból készült malac menyasszonyt, a sárkány könyvjelzőt és a Kolozs-
vári-Donkó Rebeka irányításával készített mézeskalács figurákat. 
Kipróbáltuk a könyvkötést is. Sándor Zeréndné Marika nénivel feledhetet-
len órát töltöttünk el közös énekléssel, játékkal, zenével fűszerezve. A 
Bihari Múzeumban a vetítéses foglalkozáson sok érdekességet hallottunk a 
betyárokról Bagdi Lászlótól, majd az udvaron a múzeumi dolgozók 
segítségével a vállalkozó szellemű táborlakók kipróbálhatták az 
ostorcsergetést. Kirándultunk is. Létavértesre látogattunk el, ahol megis-
merkedtünk a Rozsnyai Gyűjteménnyel, rácsodálkoztunk nagyanyáink 
tűvel írt üzeneteire, a falvédők felirataira, képeire, bepillantottunk a 
jurtatábor életébe. Az Irinyi Kiállítóteremben láttuk Irinyi János személyes 
tárgyait, valamint a paraszti élet jellemző eszközeit, bútorait. Rövid filmet 
tekintettünk meg a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálójának 
munkásságáról. Jólesett a séta az arborétum árnyas fái között, a lovaglás, 
valamint a mártózás a Bihar Termálliget hűsítő vizében. Nem csak 
„betyárkodtunk” a héten. Utolsó nap délután vándorlegényekké változtak 
a táborlakók, akik vándorbotjukra kötött batyujukban hamuban sült 
pogácsával indultak el kiszabadítani a 14 fejű sárkány fogságából a 
pákász lányát, Gyöngyöt. Útjuk során mindannyian sikeresen kiállták a 
próbákat. A hét nagyon gyorsan eltelt. Jövőre is szeretettel és gazdag 
programkínálattal várjuk az olvasni szerető lányokat, fiúkat.
                                                            Lackó Györgyné könyvtárvezető

Táncoltak és táboroztak

Aki nem hiszi, járjon utána!

Kövessen minket 
Facebook-on is! 

Megújult tartalommal 
és külsővel!
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 A Tavasz körút 10 szám alatt július utolsó hetében ismét megtelt a nagyte-
rem, a filagória és az udvar minden árnyékos része, a lassan nagykorúvá 
váló, szám szerint a tizenhetedik felnőtt alkotótábor tagjaival. 
A résztvevők Hajdú-Bihar, Békés és Pest megyéből (Bakonszeg, Hencida, 
Sárrétudvari, Biharkeresztes, Debrecen, Mikepércs, Békéscsaba, Budapest, 
Dunakeszi) érkeztek, de voltak helyi illetőségűek is. Ahogy minden évben, 
idén is többféle kézműves foglalkozásba nyerhettek bepillantást a 
táborozók, úgy mint szövés, bőrművesség, nemezelés, szalma-, gyékény-, 
és kosárfonás. A mesterfogásokat a Bihari Népművészeti Egyesület tagjai, 
népi iparművészek vezetésével sajátíthatták el az érdeklődő „tanulók”. 
Varga Edit a szövés, Gál Attila a bőr, Fekete Sándorné a gyékény, csuhé, 
Pelbártné Zöld Klára a szalma, Loós Imréné a nemez, Szatmári Ferenc és 
családja pedig a kosárfonás rejtelmeibe vezette be a táborozókat. A 
foglakozások mellett most is jutott idő kirándulásra: Ottomány, Szalacs és 
Gálospetri kiállítóhelyein, tájházaiban Dr. Kéri Gáspár kalauzolta a 
csapatot, bemutatva az Érmellék egykori szőlő-, bor- és lakáskultúrája 
mellett a természetes szálasanyagok helyi felhasználását is. A csütörtöki 
programot népi ételkóstoló színesítette: Kállai Irén, etnográfus, a Bihari 
Múzeum igazgatója gombótával és puliszkával kedveskedett a táboro-
zóknak. A tábor a Bihari Népművészeti Egyesület szervezésében a Bihari 
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár közreműködésével valósult meg. 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma támogatta.

Kolozsvári-Donkó Rebeka táborvezető

Erzsébet tábort szerveztek a József Attila Általános Iskola tanulói számá-
ra, ahol két héten keresztül, június 26-tól július 3-ig élvezhették a színes 
programokat. A több mint 2.500.000 Ft-os pályázat révén diákjaink 
minden nap 8.00-tól 16.00-ig érdekes programokon vehettek részt. A 
városi kalandparkban kipróbálhatták ügyességüket, kisvonatoztak, 
elutaztak Debrecenbe az állatkertbe, megismerhették a vízen festés 
újszerű technikáját, a tanyasi állattartás fortélyait, sportversenyen 
összemérték erejüket  és a Bihari Termálliget strandjára is eljutottak. A 
pályázat révén nem csak a programok kerültek finanszírozásra, hanem 
naponta háromszori étkezés és az egészséges életmódra való neveléshez 
minden nap friss gyümölcs is a rendelkezésükre állt. Természetesen a 
felügyeletüket az iskola tanárai látták el. A berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola számára fontos, hogy a diákjai a nyarukat is értelmes 
szabadidős programokkal, egészségesen töltsék el. Ezért ezen kívül még 
3 tábor kerül lebonyolításra a nyár folyamán, így tanulóink a hosszú, 11 
hetes nyári szünet alatt összesen 5 tábor közül választhattak.

Erzsébet tábor a József A�ila Általános Iskolában

XVII. Országos Felnő� Csuhé és Kézműves Alkotótábor

A Bihari Népfőiskola egyik fő feladata, hogy a tevékenységi körébe 
tartozó lakossági igényeket figyelemmel kísérje, és annak megfelelő 
programokat szervezzen: teret adjon felnőttképzéseknek, gyermekeknek 
szóló rendezvényeknek, családi projekteknek.
Több ízben tartottunk nyári napközis tábort kisiskolásoknak, melyek eddig 
uniós támogatással valósulhattak meg. Az ideit forráshiány miatt önerőből 
kellett megoldani. A jelentős szülői érdeklődés azt bizonyította, hogy nagy 
szükség van a kisebb gyermekek nyári felügyeletére, tartalmas elfoglalt-
ságuk biztosítására. 

Három héten keresztül fogadtuk a kisebbeket a Manó-műhely elnevezésű 
táborba, melyet a Bihari Népfőiskola székhelyén, a Bessenyei utca 2. 
szám alatt valósítottunk meg. Összesen 36 kisiskolásnak nyújtott élmények-
ben gazdag nyári napokat a program. Cél volt, hogy kisebb csoportban, 
családias légkörben töltsék a gyerekek a szabadidejüket. Szórakoztató, 
de egyben fejlesztő foglalkozások biztosítsák a közösségi élményt, az 
alkotás örömét, a mozgásigény kielégítését. A kézműves tevékenységeket 
a közös játékok, a versenyfeladatok váltották nap mint nap, így biztosítva 
a változatosságot. Kirándultunk gyalogosan a Holt-Berettyó maradványa-
ként ismert tóhoz, ahol ismerkedtünk a vízi-világgal. A természeti vizsgáló-
dások után, régi tárgyak segítségével „időutaztunk” a dédmamáink 
idejébe. A régi diavetítővel levetített mese ritka élmény a mai kicsik 
számára. A Manó-műhely tagjainak ebben is részük volt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy kis „manóink”reggel vidáman érkeztek, 
egész nap lelkesen tevékenykedtek, délután pedig sok mesélnivalóval 
tértek haza. Reméljük, jövőre is lesz hasonló lehetőség, hiszen a gyerekek 
már maguk is kérdezik.
Beszámolóm végén az egyik lánykát idézem: - Alig várom, hogy reggel 
legyen!
- Miért? –kérdeztem. - Mert akkor újra itt lehetek. – válaszolt mosolyogva.
                                                                       Rácz Anikó táborvezető

„Manó-műhely” – nyári táborok a 
Bihari Népfőiskolában
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A Bihari Hírlap következő 
lapzártája 2015. augusztus 28.

Íjásznap a Csonkatoronynál
A Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai ebben az 
évben is íjásznapot rendeznek 2015. augusztus 20-án, Berettyóújfaluban, a 
herpályi csonkatoronynál.
Íjászati és harci bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, valamint egyéb 
érdekességekkel várják az érdeklődőket, ahol megismerkedhetnek a különbö-
ző ősi fegyverekkel, és természetesen az íjászatot is ki lehet próbálni.

2015. július 11-12-én Magyar Dinamikus Lövész-
sport Szövetség és a Bihari Lövészklub Berettyóúj-
faluban Országos Gyorspont Bajnokságot 
rendezett.
A rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István 
sportért felelős államtitkár úr, védnöke dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselő úr és 
Muraközi István városunk polgármestere. A 
lövészversenyre az ország minden részéből 
érkeztek versenyzők (Budapest, Tatabánya, 
Szászvár, Siófok, Tab, Békéscsaba, Jászberény, 
Szolnok, Pécs, Nyíregyháza, Debrecen, 
Berettyóújfalu, ) stb. A bajnokságon 10 verseny-
számban és több kategóriában (férfi, női, 
ifjúsági, senior és super senior) mérhették össze 
ügyességüket a lövészsport kedvelői. Rekord 
számú, összesen 391 nevezés volt. 9 verseny-
számban hirdettek országos bajnokot, és kiskali-
berű pisztoly optikai irányzék versenyszámban 
új országos csúcs született. A díjakat Nagy 
László városunk humánpolitikai bizottságának 
elnöke és Toók László a Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség főtitkára adta át.
A Bihari Lövészklub eredményei:

- Hegedűs Péter Országos Bajnok, I. helyezés 
sörétes puska nyílt irányzék és II. helyezés 
sörétes puska optikai irányzék versenyszámban
- Zsiga Zsombor országos III. helyezés 
nagykaliberű puska optika irányzék verseny-
számban
- ifj. Hegedűs Péter III. helyezés ifjúsági 
kiskaliberű pisztoly optikai irányzék 
versenyszámban
- Tippanucz Martin III. helyezés ifjúsági 
kiskaliberű puska optikai irányzék verseny-
számban
- Szabó Sándor I. helyezés senior 
nagykaliberű puska nyílt irányzék verseny-
számban
- Medgyesi Géza II. és Papp Gyula III. 
helyezés senior kiskaliberű puska nyílt irányzék 
versenyszámban
A rendezvény remek hangulatban zajlott, 
melyet finom ebéddel és a támogatók jóvoltá-
ból tombolasorsolással zártunk.
A rendezvény támogatói, akik a tombola nyere-
ményeket felajánlották: Flavon Group Kft., 
Harmónia 91 Kft., Tactical Kft., Drilling vadász-

bolt, Magyar Posta Zrt., 
Andromedic Kft., Bélyegzőmar-
ket Kft., Nagyfogtechnika Bt., 
Jázmin virágkötészet, Enikő 
ajándék, Magyar Sándorné 
Drogéria és gyógynövénybolt, 
Papp L 1995 Bt, Papp András 
Hús és hentesáru kereskedő, 
Buborék 92 Kft., Szabó Tamás 
és Dúró Lajos Zöldség gyümölcs 
kereskedő, Harmatinè Varga 
Zita női és férfi fodrász, 
HIGI-KER Kft., Taga György 

egyėni vállalkozó, EMI Tapétabolt, HOT 
CHOCOLATE Szolárium, Liget Trafik 
Berettyóujfalu, Bizományi Gyermekkuckó, LÈ-DA 
Ajándèkbolt, MEZEI-VILL Kft., Móló Panzió és 
étterem, Controll-Sec Kft és Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata.
Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyolításához.
 

Hegedűs Péter, a Bihari Lövészklub elnöke

Lövészbajnokság Bere�yóújfaluban

Hamarosan: Első Bere�yó 
Nemzetközi Néptáncfesztivál

A néptáncfesztiválra görög, litván, lengyel és török csoportokat 
várnak a szervezők, emellett a berettyóújfalui hagyományőrző 
csoportok is jelen lesznek.
A fesztivált a Bajnóca Néptánc Egyesület, Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyv-
tár, a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. szervezi. 
A külföldi csoportok augusztus 17-én este érkeznek meg. A 
táncosok az Arany János Kollégiumban lesznek elhelyezve, ahol 
a fesztivál három napja alatt minden este két külföldi csoport a 
saját hazájukra jellemző ételeket fognak elkészíteni és tánchá-
zat tartanak. Augusztus 18-án délelőtt főpróbát tartanak a 
Kabos Endre Városi Sportcsarnokban, este pedig ingyenesen 
megtekinthető gála esttel készülnek a táncosok. Augusztus 18-án 
délután múzeumlátogatáson, múzeumpedagógia foglalkozáson, 
és városlátogatáson vehetnek részt a külföldiek. Augusztus 
19-én délelőtt a strand programját színesítik a külföldi táncosok, 
délután pedig városi felvonulást terveztek, ahol öt megállóhe-
lyen táncolnak majd. A felvonulás utolsó állomása a Szent István 
tér, ahol nagyszabású gálaműsorral lépnek színpadra, utánuk 
pedig Pál István Szalonna és Bandája gondoskodik a hangulat-
ról. A mozi előtt nemzetközi táncházak fogadják majd az érdek-
lődőket, emellett a külföldi csoportok standokat állítanak fel, 
ahol az ő országukra jellemző ajándéktárgyakat, hűtőmágnest, 
zászlót lehet vásárolni.
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Kevesen tudják, de most elárulom: Kari Irén, a Hajdú-Bihar Megyei Temetke-
zési Vállalat igazgatója a temetkezési szakmát a méltóság és a szeretet 
gyakorlása miatt választotta. Sok-sok évvel ezelőtt Berettyóújfaluban 
bizonyította először rátermettségét. A cég jelmondata is ars poeticájáról 
árulkodik: a lakosság szolgálatában több mint 66 éve. Számára ez nem csupán 
üres frázis, hanem tartalommal bíró hivatás. A legutóbbi, májusi tulajdonosi 
közgyűlésen, az 57 önkormányzat képviseletében megjelent polgármesterek 
és hivatalnokok egyöntetűen elismerték a szakember és a vállalat felelősség-
teljes hozzáállását, sikeres teljesítményét.
Szeretet, kiegyensúlyozott élet, harmónia. Valahol mindannyian efelé 
törekszünk, mert a belső békénk és egyensúlyunk megteremtése az 
alapvető célunk, még ha ezt nem is valljuk be sokszor. Ezért is jelent sokak 
számára megnyugvást, ha egy temetőben sétálunk, akár hozzátartozónk 
emlékét ápolva, akár csak lelki egyensúlyunk miatt. Egy ápolt sírkertben 
szemünk előtt bontakozik ki a kegyeletgyakorlás jelentősége. Testközelből 
is megérezhetjük a szeretet szertartását, mert az élők aktív gondoskodása 
összekapcsolódik a holtak emlékének ápolásával. A nem mindennapi 
témáról a szakma egyik legelismertebb szakemberével, a Platinum 
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójával beszélgettem. 
Kari Irén annak apropóján, hogy több mint egy évtizede gondos gazdái a 
bihari megyeközpont temetőinek az üzemeltetés szépségét és árnyoldalát 
is megmutatta nekem.

- Csókolom Annuska néni, hogy tetszik lenni? Minden rendben van? Hangzik 
az ismerősnek járó üdvözlés. Egy fejkötős idős hölgy lép ki a Csendes 
temető közelmúltban felújított szép főbejáratán, kezében kerti szerszá-
mok, kis seprű. Arca felderül, ahogy ránk pillant: - Hál’ Istennek, köszö-
nöm szépen Incike, igen. Kint voltam az uramnál, most ültettem el az új 
palántákat, remélem, már nem fog fagyni és megfakadnak. Folytatódna a 
beszélgetés, de közben újabb ismerős lép oda Annuska nénihez, ezért 
mi elbúcsúztunk. - Tudja, ezért is szomorú érzés nekem azzal a tendenciá-
val szembesülni, hogy a megyében, így Berettyóújfalu három temetőjében is, 
a látogatók fele évente csak kétszer, Anyák Napja és Halottak Napja 
alkalmából keresi fel hozzátartozói sírját. Egyre kevesebb az olyan rendsze-
res látogató, mint Annuska néni – folytatta az előző gondolatmenetet Kari 
Irén, miközben sétáltunk a temető szépen gondozott, padokkal szegé-
lyezett útján. Sajnos egyre gyakrabban szembesülünk ilyen látvánnyal - 
mutatott rá az igazgató a tábla belsejében megbújó dudvás, gazos 
sírhantra. Saját erőnkből próbáljuk ezek környékét is kaszálni, de sokszor, 
mire ide jutnak a munkatársak a növények annyira elburjánoznak, hogy 
nehéz közöttük eljárni. A tulajdonos pedig vagy nem reagál, vagy meglepő-
dik azon a felszólításon, amit az elhanyagolt sírhely gondozására figyelmez-
tet. Pedig ahhoz hasonlóan, amikor a házunk előtti területet a tulajdonosnak 
kell rendben tartani, itt az adott sír környékén is a hozzátartozó feladata a 
gyomtalanítás, a kaszálás.
 
A szakembertől azt is megtudtam, hogy a temetkezési törvény és a 
helyi rendeletek alapján az üzemeltetőnek kizárólag a temető közcélú 
zöldfelületének ápolása, az utak, parkok gondozása a kötelező felada-
ta. A Platinum, mivel önkormányzati tulajdonban lévő cég, a temetke-
zési szolgáltatás során képződő nyereséget visszafordítja a fejlesztés-

be, többek között a sírkertek 
zöldfelületeinek ápolására. A 
magántulajdonban lévő temetke-
zési vállalkozásoknál már nem 
ilyen egyértelmű a kép. A stabil 
üzemeltetés helyett, sok esetben 
az egyéni haszonszerzés az 
elsődleges cél. Ez pedig előbb-
utóbb a temető fenntartásában is 
súlyos nyomot hagy.
 
- Itt is hasonló volt a helyzet, amikor 
átvette a vállalat több mint tíz éve a 
temetőket üzemeltetésre. Rengeteget 
kellett költenünk tereprendezésre, 
mert szinte átláthatatlanak voltak az utak, mindenhol balesetveszélyes tuskók 
meredeztek ki a földből. Körbekerítettük a Téglaparti, a Csendes és a 
Szentmártoni temetőt. Mindenhol parkosítottunk, felújítottuk a ravatalozó-
kat, rendszeresen karbantartjuk a hűtőket. Legutóbbi fejlesztésünknek 
köszönhetően pedig elkészült a három temető digitális térképe.

Mindez annak a felelősségteljes gazdálkodásnak volt köszönhető, 
amit a Platinum képvisel az egész megyében, így Berettyóújfaluban is. 
A kegyeleti kultúránkban bekövetkező folyamatos változás azonban 
máris újabb kihívás elé állította a céget.
 
- Az utóbbi években rendkívül érdekes jelenség figyelhető meg, nem csak itt, 
hanem a megye egész területén. Azok az emberek, akik évente egyszer-két-
szer keresik fel halottaikat, szinte kampányszerűen borítják be virágcsokrok-
kal a sírokat. Azzal, viszont már nem törődnek, hogy mi lesz később az 
elhervadt, elszáradt zöldhulladékkal. Ez egy nagyon rossz irány, mert sokan 
nem is sejtik, hogy mennyi pénzbe, mennyi munkaerőbe kerül ennek elszállítá-
sa. Ma ugyanis Magyarországon a temettetők által befizetett díjak adják az 
üzemeltetés jelentős forrását. Mivel az utóbbi években például egyre többe 
kerül a zöldhulladék kezelése, ezzel jelentős többletteher hárul ránk.
 
Vajon mennyire fordítható meg ez a káros tendencia, hogy sokan csak 
hébe-hóba, kényszerből látogatják elhunyt hozzátartozójuk sírját? 
Milyen társadalmi összefogás, program kellene ahhoz, hogy a magyar 
kegyeleti kultúra ismét az élők tudatának része legyen? A világ 
elidegenedése oda vezet, hogy egyre többen nem érzik a lelki készte-
tést egykori hozzátartozójuk földi maradványainak gondozására? 
Ezek a súlyos kérdések visszhangoztak bennem, miközben befejeztük 
látogatásunkat a nevéhez valóban méltó, Csendes temetőben. A fejfák 
mozdulatlanul nyújtóztak az ég felé. Létünk mulandóságát jelképezik, 
időtlen idők óta. A bejáratból visszanézve a fejfák számomra hirtelen 
beszédesek lettek. Egyszer az én fejfám is így fog nézni az ég felé és 
így fogja várni szeretteimet. „Mortui viventes docent”, vagyis a halál 
tanítja az élőket.

A bere�yóújfalui fejfák az égig érnek
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A Bihari Múzeum az immár hagyománnyá vált, 
havi rendszerességgel szervezett családi 
délutánjait 2015-ben tematikusan, Berettyóúj-
falu környékén lévő kistelepülések értékeinek 
bemutatásával rendezi meg.
Július 18-án a nagyrábéi magángyűjtő, 
Ványai Gusztáv (Mezőgazdasági Hagyomá-
nyok Gyűjteménye) és lelkes csapata (Bézi 
Lajosné óvónő; Mátrai Katalin és Ajtai Ilona, 
kézművesek; Bogya Pál, fényképész; Fodor 
Károly restaurátor) volt a vendégünk. A 
gyűjtő Okos gépek-találékony emberek 
címmel tartott érdekfeszítő előadást, amely 
közben gyerekeknek szóló versek és mesék 
hangoztak el. A megjelent gyerekek és 
felnőttek mosolyogva és érdeklődéssel 
hallgatták az aranyszőrű bárányról vagy 
éppen királyfikról szóló népmesét, melyek 
kötődtek a bemutatott tárgycsoporthoz. A 
mesében szereplő tárgyak részben megele-
venedtek, hiszen Ványai Gusztáv gyűjtemé-
nyében megtalálható rengeteg, népmesei 
vonatkozásban is említett tárgy. Az előadás 
végén furfangos kérdések megválaszolásá-
val a résztvevőket különböző nyeremények 
várták.
Az előadás alatt és ezt követően kicsik és 
nagyok kákából készíthettek hajót, tutajt, 
házat, könyvjelzőt, nyakláncot és sok egyéb 
dolgot. A vállalkozó kedvűek régi tárgyak 
helyreállításába is belekóstolhattak, 
valamint megtekinthették és kipróbálhatták 
egy restaurátor munkáját.
A következő családi délutánra 2015. 
augusztus 22-én, 14:00-tól kerül sor a Bihari 
Múzeumban, ahol Nagykereki Bocskai 
Kastélymúzeumot látjuk vendégül.

Szöveg: Csarkó Imre, Képek: Szűcs Endre

Okos gépek-találékony 
emberek
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Házasság 2015. július
11. Juhász Péter - Gyarmati Veronika
17. Máté Gyula - Posta Beáta

Elhunytak 2015. június
27. Puskás János (1953)
30. Daróczi István (1955)
30. Madarász Gyula (1956)
Elhunytak 2015. július
  3. Bottó Mihály (1948)

  5. Veres Andrásné (Berekszászi Irén) (1925)
  8. Szoboszlai Vince (1946)
  8. Kovács Imre (1926)
  9. Reszelő Jánosné 
      (Balog Magdolna Róza) (1952)
  6. Gulyás Zoltán (1955)
18. Garabuczi Lajosné 
      (Csuha Erzsébet) (1925)
18. Roskáné Szilágyi Irén (1930)
21. Pap József Gyuláné (Oláh Etelka) (1944)A
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