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2. Bihari Hírlap 2015. szeptember

Szeptember 3-án tartották a városháza nagytermében a nyári ülésszüne-
tet követő első soros testületi ülést. A napirendek száma ugyan nem volt 
sok, de több előterjesztésről is hosszasan tárgyaltak a képviselők.

Első momentumként az augusztus 17-e és 19-e között megrendezett I. 
Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál színvonalas szervezését 
elismerve két oklevelet nyújtott át a polgármester a Bajnóca Néptánc-
együttes vezetőjének, Turzó Renátának, valamint a pályázat előkészí-
tésében és menedzselésében nyújtott érdemei okán Csarkó Imrének.
Ugyancsak a napirendek tárgyalása előtt számolt be arról Muraközi 
István, hogy a megyei közgyűlés Jobbik által delegált tagja Gál 
László képviselő lett, amihez jó munkát kívánt.
Elsőként az a napirend következett, mellyel az előző napon tartott 
pénzügyi bizottsági ülésen is sokat foglalkoztak. Az ott felmerült 
kérdések és aggályok megfogalmazása okán az ülés vendégeként 
köszöntötte a polgármester a megyei közgyűlés elnökét, Pajna 
Zoltánt, alelnökét Bulcsu Lászlót és jegyzőjét Dr. Dobi Csabát. Mint 
elhangzott, fontosnak tartották, hogy a város és a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat között megkötendő megállapodás részleteiről 
tájékoztassák a képviselőket. A szerződés arra vonatkozna, hogy a 
Széchenyi 2020 fejlesztési programban megvalósuló projektek, 
pályázatok előkészítésében, beadásában és megvalósításában 
működjön együtt a két fél. Az elnök elmondta, 49,6 milliárd forint az 
az összeg, mely a megye 81 települése számára rendelkezésre áll. A 
megyei önkormányzat célja, hogy minél hatékonyabban történjen meg 
a forrásfelhasználás, és fontos, hogy az október közepén megjelenő 
kiírások után, amennyiben a települési önkormányzatok azt kérik, 
segítséget nyújtson a projektek előkészítésében és menedzselésében. 
A Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott kérdéseket Nagy Sándor 
elnök foglalta össze. Dr. Dobi Csaba jegyző válaszában kitért arra, ezt 
a feladatot a kormányrendelet alapján kötelezően látják el, és ehhez 
szükség van egy előzetes együttműködési megállapodás megkötésére, 
de az egyes projektek esetében készülnek egyedi megállapodások is, 
és természetesen a helyi önkormányzat dönti el, hogy milyen pályáza-
tok esetében tart igényt az együttműködésre. Pajna Zoltán hozzátette: 
az is lényeges szempont az együttműködési lehetőséggel, hogy az 
esetleges visszaéléseket kiszorítsák. Szántai László képviselő kérdésére 
Pajna Zoltán megerősítette, hogy a megyei önkormányzat a város által 
benyújtandó valamennyi pályázati eljárásban együttműködik. A 
képviselők végül 11 igen szavazattal támogatták az együttműködési 
megállapodás megkötését.
Most elfogadott határozati javaslata szerint a képviselő testület 
támogatta, hogy az önkormányzat a VI. számú védőnői körzetben Pap 
Violával köt ellátási szerződést.
A jelenlegi ügyvezető öt éves megbizatásának lejárata okán a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról szóló 
napirendről tárgyaltak, mely az előző napi pénzügyi bizottsági 
tárgyalás eredményének ismertetésével kezdődött. Ez alapján 
elhangzott, hogy hosszas vita alakult ki, és több módosító javaslattal 
éltek a tagok. Ezek nagy része a testületi ülésen is elhangzott. Szántai 
László a felhívás tervezetből a megfelelő munkakörben eltöltött 
vezetői tapasztalatot, illetve a csatolandó dokumentumok között az 
üzleti tervet sem szerepeltetné. Hagymási Gyula hozzászólásában 
úgy fogalmazott, célja hogy minél nyíltabb legyen a kiírás, és ebben 
az esetben a cég alaptevékenységéhez tartozó három év vezetői 
tapasztalat valóban leszűkíti a pályázok körét. Muraközi István ezzel 
kapcsolatban azt mondta, egy ilyen sokrétű feladatot ellátó és 
jelentős költségvetésű cég esetében elvárható a vezetői tapasztalat. A 
hosszas vitát követő szavazáson hat igen és öt tartózkodás mellett a 
jelenlévő képviselők támogatták Szántai László módosító javaslatát, 
mely arra vonatkozott, hogy a pályázat elbírálásánál ne jelentsen 
előnyt a társaság közhasznú főtevékenységének megfelelő munkakör-
ben eltöltött legalább 3 év vezetői tapasztalat. Ezt követően a 
polgármester módosított előterjesztéséről szavaztak. E szerint a 
feltételek között 3 év vezetői tapasztalat helyett szakmai gyakorlat 
szerepel, kikerül az előnyök közül a parkolási cégnél meglévő vezetői 
tapasztalat, illetve vezetői és üzleti koncepciót kell csatolni a pályá-

zathoz. A módosított előterjesztést végül egybehangzó igennel fogad-
ták el.
A testület döntött arról is, hogy ebben az évben is csatlakozik önkor-
mányzatunk a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázathoz. A benyújtások határideje: 2015. 
november 9-e. 
Egy újabb névvel rendelkező utcával gazdagodott a város a képvise-
lők döntése szerint. A Jegyzőkert és a Lipótkert utcák között található 
út a Gacsakert utca elnevezést kapta. A minden ülésen szereplő, a 
szállítók irányába meglévő lejárt tartozásokról szóló előterjesztés 
kapcsán Muraközi István azt mondta, a helyi önkormányzatok 2015. 
évi kiegészítő támogatására benyújtott igény alapján 140 millió forint 
támogatás érkezett a városhoz, a helyi adók pedig szeptember 
közepén várhatóak, illetve novemberben érkezhet nagyobb összeg 
egy korábbi ingatlan értékesítés részleteként. Véleménye szerint az 
év végére el lehet érni, hogy az önkormányzat határidőn túli tartozá-
sai minimálisra csökkenjenek.
Az ülés végén a kérdések között Szántai László egy korábbi felvetése 
kapcsán kapott válaszra reagálva úgy fogalmazott, hogy szerinte 
nem hasznos és kevésbé sikeres a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. és a 
Polgárőrség együttműködése a közterületek ellenőrzése és figyelem-
mel kísérése tekintetében. Példaként hozta fel a júliusi viharos szél 
utáni, még sok helyen most is meglévő balesetveszélyes ágakat. A 
polgármester szerint erre nem megoldás a közterület felügyelet 
erősítése, hiszen a szankción kívül mást nem tehetnek. Az ok inkább a 
közfoglalkoztatás keretében végzett munka hatékonyságában van.  
Szóba kerültek a szelektív hulladékgyűjtők területén tapasztalt 
állapotok is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hiába viszik el az illegáli-
san lerakott hulladékot, az néhány nap alatt” újratermelődik”. Sok 
esetben a városvezetést teszik felelőssé, pedig a törvénytelen módon, 
felelőtlenül cselekvő állampolgárok felelőssége egyértelmű. A problé-
mára közösen kell megoldást találni. 
Hagymási Gyula a nyár folyamán, a gimnázium területén lévő kazán-
ház beszakadt födémszerkezetével kapcsolatban több dolgozó és 
diák félelmét fogalmazta meg az épület mellett található kémény 
életveszélyessége miatt. Sólya László a műszaki iroda vezetője 
elmondta, az épület kárfelmérése folyamán készült statikai vélemény 
mellett a kémény állapotát is megvizsgálták, e szerint az nem baleset-
veszélyes.   
Több képviselő jelezte az ivóvíz nem megfelelő minőségét a város 
számos részén. A polgármester elmondta, az ezen a helyzeten javító 
pályázat, még az előző uniós ciklusban forráshiány miatt nem nyert, 
valamint az ebben résztvevő települések egy állami központi pályáz-
tatási és közbeszerzési rendszerbe kerültek. Hozzátette: csak 
Berettyóújfalut illetően egy kb. 700-800 milliós nagyságrendű fejlesz-
tésről beszélhetünk.
Nagy Istvánné a Budai Nagy Antal utca környékén egyre nagyobb 
számban megjelenő kóbor kutyákra hívta fel a figyelmet, mint mondta 
már egy kisgyermekes családra is rátámadtak. A Kálvin téri reformá-
tus templom mellett álló első világháborús emlékmű teljes felújítására 
vonatkozó pályázat forráshiány miatt elutasításra került. Balázs 
József kérte, ha van rá lehetőség, az önkormányzat saját költségére 
egy tisztítást végezzen el.                                                        K.Zs.

Tájékoztatás nyári szociális gyermekétkeztetésről

Berettyóújfaluban 329 gyermek részére igényelték a szülők a 
nyári szociális gyermekétkeztetést. Igénylést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után 
lehetett benyújtani. Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be az igénylők teljes létszámára vonatkozóan, és a 
pozitív elbírálás után 279 fő részére központi költségvetési 
forrásból, 50 fő részére pedig önkormányzati saját forrásból 
biztosította a nyári étkezést, 2015. június 16. és 2015. augusztus 
19. között, 48 munkanapon keresztül. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Testületi ülés szeptember elején



A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyó-
újfalui Tankerülete tanévnyitó ünnepségének ebben a 
tanévben - Gáborján és Csökmő után - Berettyóújfa-
lu, a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
adott otthont 2015. augusztus 31-én.
A berettyóújfalui diákokon, szüleiken és tanárai-
kon kívül jelen volt Muraközi István, Berettyóújfalu 
város polgármestere, Dr. Nagy Csaba, a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatalának vezető helyettese, Kapornai 
Judit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Berettyóújfalui Tankerületének igazgató 
asszonya, valamint a tankerület településeinek 
polgármesterei, iskolaigazgatók, pedagógusok.
Muraközi István köszöntő beszédében kihangsú-

lyozta: az idei tankerületi tanévnyitó azért is 
különleges, mert a Berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola most kezdi meg centenáriumi 
tanévét, ugyanis jogelődje, a polgári leányisko-
la egy évszázaddal ezelőtt, 1915 őszén nyitot-
ta meg kapuit. Beszédében kiemelte: városunk 
büszkén vallja magáról, hogy a térség igazi 
iskolavárosa. Ugyancsak örömmel említette 
meg, hogy bő fél évtized alatt felújították 
városunk óvodáit, iskoláit. Nyitó beszédében 
megnyugtatta a szülőket és a pedagógusokat, 
hogy a három évvel ezelőtt elindult folyamatok 
a kijelölt úton haladnak. Zárásképpen a diákok-
hoz szólt, kívánva nekik sikeres, eredményes 
tanévet. A továbbiakban Kurtán Mónika, az 
iskola igazgató asszonya köszöntötte az ünnep-
lő közönséget. Kedves szavakkal szólt a 
legkisebbekhez, az elsősökhöz, a nagyobb 
diákokhoz, a szülőkhöz és a pedagógusokhoz 
egyaránt. Emlékeztetett iskolánk színvonalas 
munkájára, nagy tapasztalatú és tudású, 
gyermekszerető tantestületére, valamint az 
iskolában folyó magas színvonalú oktatásra. 
Beszélt az iskolában folyó színvonalas felvételi 
előkészítőkről, a tehetséggondozásról, a felzár-
kóztatásról, valamint kiemelkedő sikereinkről 

tanulmányi- és sportversenyeken. Beszámolt 
nyári táborainkról, az úszásoktatásról, az iskola 
nyári felújításáról és sikeres pályázatainkról. 
Ennek kapcsán, az Iskolatáska pályázatunkon 
nyert 20 tanuló, akik átvehették ajándékukat. 
Igazgató asszony beszédét egy Szent-Györgyi 
Albert idézettel zárta: „Olyan lesz a jövő, mint 
amilyen a ma iskolája.” Az ünnepséget Varga 
Réka 5. b osztályos tanuló szavalata, a leendő 
első osztályosok vidám műsora, valamint 
iskolánk tanulóinak nemzetközi színvonalú 
show-tánc bemutatója tette színesebbé.
  Cseke Szilvia tanító                                                                                            
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Tankerületi tanévnyitó a Bere�yóújfalui József A�ila Általános Iskolában

Új tanév – új tervek az Arany János 
Gimnáziumban

Szeptember elsején a 70. tanév kezdődött el a Berettyóújfalui Arany János 
Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában. 
Iskolánk díszudvarán csaknem 150 új diák állt még kissé megilletődötten az 
első sorokban Muraközi István, polgármester úr, Majosi Pálma tankerületi 
tanügyi referens, az iskola vezetősége, leendő osztályfőnökeik, tanáraik és 
idősebb diáktársaik előtt. Az ünnepi köszöntő is elsősorban hozzájuk szólt. 
Kálnai Zsolt intézményvezető útmutatást nyújtott nekik, hogyan válhatnak 
hagyományainkat továbbvivő, hírnevünket öregbítő Aranyos diákokká. 
Feltárta előttük az iskola által nyújtott lehetőségeket, ecsetelte a már elkezdett 
és a most induló, minden tanuló számára egyaránt elérhető, az esélyegyenlő-
ség megteremtését szolgáló felzárkóztató és tehetségfejlesztő innovációkat. A 
két évvel ezelőtt, elsőként iskolánkban indított, a mérés-értékelés módszerét 
alkalmazó egyéni fejlesztési program hatékonyságára felfigyelt a helyi és a 
megyei tankerület is. A helyi tankerületben már egy éve működik, a debreceni 
tankerület illetékességébe tartozó általános iskolákban pedig most kerül 
bevezetésre ez a tanórába ágyazott, személyre szabott fejlesztést lehetővé 
tevő rendszer, amelyben iskolánk mintaintézményként vállal szerepet. A 
tehetségfejlesztés területén három tehetséggondozó műhelyt indítunk: egy 
természettudományos, egy történelmi és egy közgazdasági műhelyt. A 
természettudományos csoportba beválogatott tanulók a kutatás, kísérletezés 
módszereivel vizsgálják Öveges laborunkban és terepen a víz viselkedését, 
tulajdonságait biológiai, kémiai, fizikai és földrajzi szempontból, emellett 
fejlesztjük logikai gondolkodásukat és idegen nyelvi szókincsüket természettu-
dományos szakkifejezésekkel gazdagítjuk. A történelmi műhely a szociális és az 
állampolgári nevelésre helyezi a hangsúlyt, tanulmányi kirándulásaik egyikét a 
debreceni javítóintézetbe tervezik, ősszel határon túli honfitársainkkal ünneplik 
az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
évfordulóját. A közgazdasági műhelyben a gimnazisták is belekóstolhatnak a 
pénz, a bankok és hitelintézetek világába, gyakorlatcentrikus foglalkozásaikon 
megtanulnak családi költségvetést készíteni és egy fiktív gazdasági környezet-
ben vállalkozást létrehozni. Természetesen a munka és a tanulás mellett ebben 
a tanévben is helyet kap a szórakozás, a lazítás, a játék. Az elmúlt év egyik 
legsikeresebb programja, a Kalandok éjszakája ismét megrendezésre kerül, 
kirándulást szervezünk Angliába,okosodhatunk a Kutatók délutánján. Számos 
programmal hívjuk fel diákjaink és környezetünk figyelmét a környezetvéde-
lemre, többek között látogatást szervezünk a Paksi Atomerőműbe. Nem csak 
tanulóink számára lesz kihívásokkal teli ez a tanév. Pedagógusainknak a 
szakmai ellenőrzésben és a minősítési eljárásban való részvétel ígér izgalma-
kat. Kívánok minden diáknak és pedagógustársamnak sikerekben gazdag, 
boldog, új tanévet.                                                   Szűcsné Csontos Katalin

Tájékoztatás közétkeztetési kedvezmények változásáról
Tisztelt Szülők! 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása miatt 2015. szeptem-
ber 1-jétől növekedett az ingyenes étkezésre jogosultak köre. Ez a növekedés 
a bölcsődés és óvodás gyermekek esetében a legnagyobb mértékű. 
Bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosult:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
az a gyermek, aki olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogya-
tékos gyermeket nevelnek, 
- a három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
- az olyan családban élő gyermek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munka-
bér (minimálbér) nettó összegének 130 %-át, azaz 2015-ben a 89.408 Ft-ot,
- a nevelésbe vett gyermek
A normatív kedvezmény a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvez-
ményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” c. 
nyomtatvány kitöltésével vehető igénybe. 
Általános iskolában ingyenes étkezésre jogosult:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló  
- a nevelésbe vett tanuló 
Általános iskolában 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult:
- a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló 
- a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló 
Középiskolában, kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult: 
- a nevelésbe vett tanuló 
- az utógondozói ellátásban részesülő tanuló 
Középiskolában, kollégiumban 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló 
- a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
- a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
A normatív kedvezmény igénylése általános iskolában, középiskolában és 
kollégiumban a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételéhez” c. nyomtatvány kitöltésével és az alátámasztó igazolások 
csatolásával történik. A fenti csoportokba nem tartozó gyermekek étkezése 
után 100%-os térítési díjat szükséges fizetni. A nyomtatványokat az intézmé-
nyek segítségével a nevelési év, illetve a tanév kezdetekor eljuttattuk a szülők-
höz. Új igény, vagy a jogosultságok változása esetén nyomtatványok elérhető-
ek az intézményekben, az élelmezésvezetőnél, vagy a Közintézmények 
Szolgáltató Irodájában.
Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel a fentiekre vonatkozóan szívesen 
állunk rendelkezésükre az 54/402-004-es telefonszámon vagy személyesen a 
Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. sz. 1. emeletén található irodában.  

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető Közintézmények Szolgáltató Irodája
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A hetet Éva néni csapatépítő, ismerkedési 
délelőttjével kezdtük. Közösségi játékokkal 
folytatódott: „Ki vagyok én? „–tették fel a 
kérdést a körben ülő játékosok. Jókat derültek, 
ha valakiről kiderült, hogy lencseválogató 
mesebeli hősnő neve van a homlokára ragaszt-
va. Vagy éppen ő lett, fél percre az állatok 
királya. Az izmokat labdajátékokkal lazítot-
ták, erősítették. A kiadós ebéd után mindenki 
felült a piros vonatra ,és egy teljes órán át 
nézelődtek a város különböző pontjain. A hét 
közepe a múzeumi foglalkozásé volt. A 
honfoglalás eseményeivel, érdekességeivel 
ismerkedtek. A vállalkozó szelleműeknek nagy 
élmény volt korhű ruhákba bújni, majd a 
nemezlabda készítés izgalmas feladata 

következett. Csütörtökön nagy útra indult a 
csapat. Meg sem álltak a szarvasi arborétu-
mig. Megcsodálták a hazánk nevezetességeit 
bemutató Mini Magyarország makett parkot. 
A Körösön hajókázva a merészebbek belekós-
tolhattak a hajókapitányi szerepbe. Megis-
merkedhettek a történelmi Magyarország 
közepét megjelölő emlékművel, a Szarvasi Vízi 
Színházzal, a Tiszántúl legnagyobb holtágával 
és számos egyéb ritkasággal. A záró napot a 
morotvai kalandparkban töltötték. Lehetőség 
nyílt quadozásra és az ügyességi pálya 
kipróbálására. Elfáradva, de élményekkel 
gazdagon térhettek haza. A hét sikeres 
lebonyolításáért köszönet minden segítőnek és 
az önkormányzat támogatásának.

Egy hét tele ismeretekkel

IX. Kulturális és Baráti találkozó
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Bihari Térség és Régió Nyugdíjasa-
inak Kulturális és Baráti találkozóját, aminek ebben az évben a Bihar Termál 
Liget adott otthont. 
A rendezvényen megjelent 29 település, nyugdíjas szervezetének közel 350 
tagját Bónácz János alpolgármester köszöntötte. Köszöntő mondott még 
Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke illetve, Pikó Gyuláné a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületé-
nek elnöke is megfogalmazta a rendezvény célját:
„A találkozónk célja a szépkorúak aktív tevékenységre késztetése, megmérette-
tés azáltal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számukra, segítjük a 
hagyományőrzést, a népdal, tánc szeretetét, a kapcsolatépítést és a barátsá-
gok szövését.” 
A kulturális programok sokszínűségét mutatta, hogy a fellépett dalkörök, 
tánccsoportok, versmondók mellett egyéni produkciókat, gyermek előadást, 
illetve több generáció együttműködését is láthatták a színpadon.  
„Az önkormányzat igyekszik lehetőségei szerint támogatni mind a nyugdíjas 
klubot, mind számos más civil szervezetet a városban. Évről évre azt lehet 
mondani, hogy számos nyugdíjas klubbal gyarapodott a rendezvény, amely 
reményeink szerint tovább öregbíti városunk hírnevét.” - fogalmazott Bónácz 
János alpolgármester.  Az összesen 280 fellépőt 37 műsorszámban láthat-
tuk. A fellépéseket a nyugdíjas himnusz eléneklésével zárták, majd emlékla-
pokat adtak át az egyesületeknek. Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke a következőképpen foglalta 
össze a nyugdíjas találkozó célját: „Először is a kulturális munkánkat mutatjuk 
meg, mert szerteágazó, amit a nyugdíjas klubok végeznek. A másik dolog a 
baráti találkozó és úgy gondolom, hogy ez a réteg ragaszkodik a maga 
korosztályához, szeretünk együtt lenni, és olyan dolgokat tudnak az idős 
emberek, ami a hagyományápolást is takarja. Vannak olyan idős emberek, 
akik ilyenkor jönnek rá, hogy milyen tehetség lappang bennük, mert aktív 
korukban ez nem sikerült bebizonyítani.” 
A kulturális programok mellett torna, egészségügyi totó, életmód tanács-
adás, vércukorszint és vérnyomásmérés is várta az időseket. A rendezvényt 
támogatta a Berettyóújfalui és Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.

Juhász Éva

Ötévesek le�ünk
A csoportunk, a Seniorok 2010-ben alakult. Öt év alatt hat táncot tanultunk meg, 
countryt, görögöt, cha-cha-chát, palotást, szambát és keringőt. Nagyon sok 
oklevéllel és díjjal büszkélkedhetünk, mert több országos arany-, ezüst-, és bronz 
minősítéssel jutalmazta a szakmai zsűri a csoport szorgalmát és kitartását. 
Békésen a különdíjat és az „Év senior táncosai” díjat is kiérdemeltük. Felléptünk 
már Budapesten, Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón és Debrecenben az Aranybi-
ka Szállodában is, de láthattak minket nyugdíjas baráti találkozókon és a 
környék falunapjain: Kabán, Derecskén, Komádiban, Mezőpeterden, Váncsodon, 
Zsákán, Bakonszegen. A Szentpéterszegi kolbászfesztiválon többször is színpad-
ra álltunk. Eredményeinkért köszönet illeti művészeti vezetőnket Karácsony Imréné 
Hegedűs Ilonát, aki mindennapi munkája mellett nem csak, hogy segíti csoportun-
kat, de a fellépéseken ő is aktívan táncol. Köszönjük az anyagi támogatást 
Muraközi István polgármester úrnak, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő-
nek, A Berettyóparti Nyugdíjas Klubnak, a Gyémánt-net kft. vezetőjének, ifjabb 
Daróczi Istvánnak, egy névtelenséget kérő adományozónak, Aranyi Károlynak és 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft-nek a terem biztosításáért. Fekete Imrének és 
feleségének külön köszönjük az anyagi támogatását. Születésnapunkat augusztus 
5-én egy fergeteges estével ünnepeltük.                             Nagyné Kapás Júlia

Immár hagyomány az Összefogás Berettyószentmárto-
nért Egyesületnél, hogy egy hetes nyári tábort szervez, 
kicsiknek és nagyoknak. A 2015-ös nyár ragyogó 
napsütéssel ajándékozta meg a júliusi táborozókat. ÖBSZE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályáza-
tot hirdet a Nova Villa 2010. Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének 5 éves 
határozott időre szóló betöltésére. 
A munkavégzés helye: 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.
1.) Az ügyvezető feladatai különösen: a társaság alapító okiratában, 
alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint 
biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését; a társaság 
tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása; a társaság 
képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt; 
a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
2.) Az ügyvezető jogállása: Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve 
szabálya szerint határozott idejű munkaviszony, mely 2015. december 17. napjától 
- 2020. december 17. napjáig szól.  A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
3.) A munkakör betöltésének feltételei: A társaság közhasznú főtevékenysé-
gének megfelelő felsőfokú szakirányú végzettség vagy szakképesítés, a 
társaság közhasznú főtevékenységének megfelelő munkakörben eltöltött 
legalább 3 év szakmai gyakorlat, irodai számítógépes programok felhasználói 
szintű ismerete, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Nonprofit Kft. vezetői beosztásá-
ban eltöltött legalább 3 év tapasztalat. 
5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell: a szakmai önéletrajzot, a 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget igazoló okirat 
másolatát, a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes és 
hatékony működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői és üzleti koncepcióját, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a 
pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, nyilatkozat arról, 
hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben 
nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései illetve az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § rendelkezései az 
irányadó), a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálás a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
6.) Illetmény: Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak 
alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.
Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2015. december 17.
7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot egy 
példányban, kizárólag papír alapon „Nova Villa 2010. Nonprofit Kft. ügyve-
zetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Berettyóújfalu Város 
Polgármesteréhez címezve (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.). A 
pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
8.)  A pályázat elbírálása: A pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első rendes testületi 
ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.  
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.
9.) A pályázati kiírás közzétételének helye: Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata honlapja (www.berettyoujfalu.hu), Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
hirdetőtáblája (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u.  17-19.), Bihari Hírlap.
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 2015. augusztus 20-án Berettyóújfaluban az 
ünnepi misét követően Papp Imréné éneklése után 
Kiss Eszter festőművész nyitotta meg Szekeres 
Erzsébet textilművész Árpád-házi Szentek és 
Boldogok c. szőttes kárpit kiállítását a Bihar 
vármegye Képgalériában a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban.
  Vajon ünnepelhetnénk-e augusztus 20-át szebb 
és méltóbb tárlattal, mint Szekeres Erzsébet 
textilművész Árpád-házi szenteket és boldogokat 
felmutató gyönyörű kárpitjaival? Államalapító 
apostoli királyunk volt az első, akit szentté 
avattak az Árpád-ház tagjai közül. Őt követték 
Szent Imre herceg, Skóciai Szent Margit, Szent 
László király, Szent Piroska, Prágai Szent Ágnes, 
Szent Erzsébet, Szent Kinga, Szent Margit, 
Portugáliai Szent Erzsébet, Boldog Erzsébet, 
Boldog Jolán, Boldog Gertrúd, Skóciai Szent 
Dávid, Toulouse-i Szent Lajos, Szent Hedvig. Kiss 
Eszter a megnyitójában ismertette röviden a 
gödöllői művész életútját: „A Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen (ma Szent István Egyetem) 
agrármérnökként végzett 1976-ban. Egyetemi 
tanulmányai előtt csecsemőgondozó is volt. 
Mezőgazdasági területen dolgozott 1989-ig, 

iparművésszé a munkája mellett, önerőből 
képezte magát. Művészi fejlődését Remsey Jenő, 
Remsey Iván, Merész Gábor és Koczogh Ákos 
segítették. A hatvanas években olaj és olajpasz-
tell képekkel próbálkozott. Édesanyja bátorítá-
sára textil faliképek készítése felé fordul, alkotá-
sait erősen áthatja a népművészet. Dekoratív 
hangoltságú hímzett és varrott textil-faliképein a 
népművészet motívum- és szimbólumvilágának 
modern átírásával kísérletezik. Munkáit bel- és 
külföldön több mint száz kiállításon láthatta a 
közönség. (...) 1970-ben kezébe került Kallós 
Zoltán Balladás könyve és Kriza János Népköltési 
gyűjteménye, melyek mély benyomást tettek rá. A 
balladák szűkszavú, megrázó tragédiái késztet-
ték a faliképek varrására. A népi gyerekdalok, 
mondókák, versek inspirálták, hogy meseszőnye-
geket szőjön. 1988 óta tagja a Művészeti 
Alapnak, számos kitüntetést mondhat magáénak. 
1985-ben és 1989-ben Németországban, 
1987-ben Finnországban járt tanulmányúton. 
1981-ben kisfilm készült munkásságáról. Négy 

meseszőnyegét ("Égigérő fa", Kacor király", 
"Mesefa", "Májusfa") a Magyar Posta bélyegen 
is kiadta. Borítékrajzon a "Tündérszép Ilona", az 
"Árgyélus királyfi", a "Cifrapalota" és a "Megy a 
gőzös Kanizsára" jelent meg. Az UNICEF levele-
zőlapján a "Búj, búj, zöldág" c. szőnyege bejárta 
a világot. Kiss Eszter szerint „a magyar szentek 
megtanítanak bennünket, hogy aki az Istentől 
származott, nemcsak legyőzheti, hanem meg is 
dicsőítheti, fel is emelheti ezt a világot: a termé-
szeten és e világon túlról jövő isteni kegyelem 
segítségével.” A kiállítás megnyitót követően 
kenyérszentelésre került sor Dénes Zoltán 
címzetes kanonok, Olasz Lajos és Radnóti 
Szakács Albert káplánok közreműködésével. Az 
utóbbi a székelyek által elfogadott himnuszt is 
elénekelte, amelynek az utolsó versszaka így 
hangzik: „Vándor fecske hazatalál, / Édesanyja 
fészkére száll, / Hazajöttünk, megáldott a / 
Csíksomlyói Szűz Mária.” A tárlat megtekinthető 
szeptember 20-ig, munkanapokon 8.00 – 
16.00-ig.                                        Kocsis Csaba

A Bihari Népművészeti egyesület 21. alkalommal 
képviselte Berettyóújfalut és a térséget a Budai 
Várban rendezett Mesterségek Ünnepén, augusz-
tus 19-23.-ig. Augusztus 22-én Kállai Irén, a BNE 
tagja, aki 16 évig titkári teendőket látott el, Király 
Zsiga díjban részesült.

28 mester és segítő vett részt, a fazekas, a 
játékkészítő, a szűrrátét, a vasműves, a pásztor 
művészetet, a pipakészítő, a bőrös, az ötvös, a 

kádár, a faműves, a kovács, a kályhás, és a 
tülökdíszítő mesterséget képviselve. Ebben az 
évben a pásztorélet bemutatása volt a kiemelt 
téma, az egyesület is készült a pusztai élet 
jellegzetes eszközeinek, viseletének bemutatá-
sára az érdeklődő közönségnek. Augusztus 
20-án a mesterek felvonulásán, a kenyérszente-
lésen kilencen vettek részt hagyományos bihari 
viseletben. A négy szűrbe öltözött mesternek 
nagy sikere volt. A megszentelt kenyérből a 
látogatóknak is jutott. Augusztus 22-én Kállai 
Irén, a BNE tagja, aki 16 évig titkári teendőket 
látott el, Király Zsiga díjban részesült. A 
díjátadáson részt vett Muraközi István polgár-
mester is. Az ünnepség után a mesterek ajándé-
kokkal köszöntötték. A közös szalonnasütés, 
beszélgetés során régi kedves emlékek idéződ-
tek fel. Az egyesületet több berettyóújfalui 
ismerős is meglátogatta. Kállai Irén Király Zsiga 
díjra való felterjesztése: Kállai Irén a Bihari 

Népművészeti Egyesület alapító tagja, 16 évig 
titkára, a Bihari Múzeum vezetője, etnográfus, a 
város Erdélyi Gábor díjasa. 1993-óta segíti az 
egyesület munkáját kitartással, lendülettel az 
első lépésektől. Az egyesület titkáraként felada-
ta volt a forrásteremtés, a pályázatok írása, 
beszámolók készítése. Segítette az elnököt, a 
vezetőséget a programok szervezésében, 
kiállítások rendezésében. Képviselte az egyesü-
letet a Mesterségek Ünnepén is, de igazán a 
felnőtt alkotótáborokban találta meg a szerve-
zés, a tudás átadásának lehetőségét. 16 éve 
vezeti az országos, de mára már nemzetközi 
tábort, ahová visszajáró alkotók jönnek. Egyik 
szerkesztője volt a 15 éves évfordulóra kiadott 
egyesületi katalógusnak, amelyre méltán 
büszkék vagyunk. Segítsége ma is nélkülözhetet-
len, hiszen fő erősségei közzé tartozik a pályá-
zatírás, s a megvalósítás. Temperamentumával, 
magával ragadó ötleteivel az egyesület javát 
szolgálja. 
Török Istvánné Bihari Népművészeti Egyesület elnök 

2015 május 1-én nyílt meg 
Milánóban a Világkiállítás 

több mint 130 ország, köztük Magyarország részvételével. Az EXPO fő témája az egészség, a 
környezet és a fenntartható fejlődés. A szervezők ezen a témán belül a tradíciót, a kreativitást és 
az innovációt helyezték középpontba és mintegy 20 millió látogatót várnak október végéig, 
ameddig ez a nagyszabású rendezvény tart. A magyar pavilonba meghívást kaptak a hazai 
kézművesek, hogy a gasztronómiai és fotó kiállítás mellet országunk kézműves hagyományát 
megismertessék a látogatókkal. Az élő mesterség bemutatók közelebb hozzák és kézzelfoghatóvá 
teszik az élményt a látogatóknak. Így kapott lehetőséget július második felében a Bihari Népművé-
szeti Egyesület 5 tagja- Balázs József fafaragó, Balázs Józsefné keramikus, Marczin Istvánné 
viseletvarró, Nagy Magdolna szövő, Szabó Sándorné szalmafonó, a Duna-Tisza Közi Népművé-
szeti Egyesületből Árvai Anikó szövő, nemezkészítő, Vetró Mihály nemezkészítő és a Fejér Megyei 

Népművészeti Egyesületből Viasz Zoltán 
hangszerkészítő, hogy a kiállításra látogatók-
nak gyakorlatban is bemutassa a mestersé-
gét. Tizenhat napon keresztül készültek az 
alkotások: sípok, furulyák, nemez táskák- 
cipők, zsinóros mellények, kopjafa, szalmako-
szorúk, agyagfigurák, szövött mintás 
szalagok és szövött tarisznyák, táskák. Az 
elkészült alkotások gazdagították az 
előzőleg a pavilonban berendezett kiállítást, 
de az apróbb tárgyakat ajándékba is 
megkaphatták az érdeklődők. 

Kiállítás a Bihar Vármegye Képgalériában 
A művészet szerelmesei augusztus 14-ig tekinthették meg a 
„Határtalanul” című kiállítást, avagy Gyurkovics Hunor és 
Duncsák Attila festményeit. 
A megnyitó előtt Kocsis Csaba, egy Vitéz Ferenc által írt vers 
megzenésítésével kedveskedett a vendégeknek. Ezután maga a 
költő, író köszöntött mindenkit, beszédében pedig a két 
alkotókról és a most kiállított alkotásaikról ejtett szót. A megnyi-
tón az egyik művész Gyurkovics Hunor is jelen volt. A Képgaléri-
ában látható festményeket a hajdúböszörményi művésztelepen, 
három hét alatt készítették el. „Azt mondtam, hogy a három hét 
alatt én nem csak két-három alkotást fogok készíteni, hanem egy 
egész kiállítás anyagot. Csakugyan összehoztam a tizenöt darab 
munkát.” 
A kiállítók egy baráti társaságban vannak, amibe beletartozik 
az egész kárpát medence művészi világa. Sokszor hívják őket 
egy helyre, általában a művésztelepek adnak lehetőséget arra, 
hogy időről időre újra találkozzanak. Így jött létre ez a kiállítás 
is, ahol mindkettőjük munkájának gyümölcse látható. Az elkészült 
kiállítási darabjait a hajdúsági fejfák és csónakfák ihlették, 
amiken többnyire az a felirat látszik, hogy Abfra, vagyis A 
boldog feltámadás reménye alatt. A kiállítás megnyitót a 
Körömvirág Együttes műsora zárta, ezzel útjára engedve a 
kiállítást.

Mise, kiállításmegnyitó és kenyérszentelés

Mesterségek Ünnepe a Budai Várban

Kézművesek a Magyar Pavilonban

Juhász Éva
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Első Bere�yó Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 

Az első Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál augusztus 17-én vette kezdetét, 
amikor négy ország tánccsoportjai megérkeztek városunkba. A Bajnóca Néptánc 
Egyesület a görög Lykeio Ellinidon Ikarias, a török Osmangazi Folk Dance Group, 
a lengyel Tramblanka Folk Group és a litván „Zirginéliai” táncsoportokat öt 
napon keresztül látta vendégül.  
A táncfesztivál az augusztus 18-ai sajtótájékoztatóval indult, az aznap esti 
gálaműsorral pedig hivatalosan is kezdetét vette a kétnapos táncmulatság. A 
többnapos néptáncfesztivál Turzó Renáta, a Bajnóca Néptáncegyesület 
vezetőjének ötletéből valósult meg. Tavalyi évben a Bajnóca Néptáncegyüttes 
felnőtt csoportja Lengyelországban vendégeskedett egy ugyanilyen fesztivál 
keretén belül. Ezt hozták most ide városunkba. Turzó Renáta úgy fogalmazott, 
a legfontosabb a nemzetek közötti együttműködés és kapcsolat erősítése, 
valamint egymás kultúrájának megismerése, a hagyományok ápolása. 
Muraközi István városunk polgármestere szerint ebből a rendezvényből is 
látszik, hogy milyen fontosak a civil szervezetek támogatása, majd hozzá 
tette:
„A Bajnóca Néptánc Egyesület egy valóban nagyon színes nemzetközi kavalká-
dot álmodott meg Berettyóújfaluba. Azon kívül, hogy 150 vendéget fogadunk 
az egyesületek személyében, reméljük, hogy még több idelátogató turistát 
illetve városlakót köszönthetünk a programokon.” 
A sajtótájékoztatón természetesen a külföldi csoportok vezetői is részt vettek, 
így lehetőség nyílt az ő együtteseik megismerésére is. A görög Lykeio Ellidion 
Ikarias Néptánccsoport egy kis görög szigetről, Ikáriáról érkezett. 
 „Két napig utaztunk, autóval, hajóval, vonattal, repülővel, szóval majdnem 
minden járművel, amivel csak lehet, de úgy érezzük, hogy megérte, mert nagyon 
szeretünk itt lenni. Ugyan kevés ideje vagyunk itt, de nagyon szép a városuk, 
nagyon tetszik nekünk és nagyon kedvesek az emberek. A mai gálaesten egy 
tradicionális Ikária szigeti táncot mutatunk be, hagyományos élő görög zenével. 
A második napon pedig északi és nyugat görög táncokat láthatnak 
csoportunktól.”-fogalmazott Nikolaos Kalamaras az együttes vezetője. A 
lengyel Tramblanka Népzenei és Néptánccsoport Opoczno-ból érkezett 
városunkba. Vezetőjük Marta Lewandoska elmondta, hogy nem ez az első, 
hogy találkoznak a többi tánccsoporttal. 
 „Már második alkalommal találkozunk így együtt a néptánccsoportokkal, előző 
évben nálunk, Lengyelországban volt a találkozó és örülünk annak, hogy most 
Magyarországon lehetünk. A gálaesten egy a saját régiónkra jellemző táncot 
adunk elő, holnap pedig opoczno-i koreográfiát láthatnak tőlünk.”
Litvániából a Zirginéliai Nemzeti és Gyermek Ifjúsági Csoport érkezett Plungé 
városából, amely ötven kilométerre található a balti tenger partjától. Egle 
Norkeviciute az egyesület vezetője mutatta be a csoportjukat.
„Csoportunk a Zirginéliai egy hagyományos néptánccsoport, több mint 150 tanuló 
táncosunk van, összesen pedig hét csoportunk működik. Zenészeink 15-en vannak, 
fellépéseinken nagyrészt nemzeti táncokat adunk elő. Csoportjaink népi- és stilizált 
népi táncokat adnak elő, nem csak a saját, hanem más régiók táncait is.” – Egle 
hozzátette, hogy a csoportnak nagyon tetszik Magyarország, Berettyóújfalu 
különösen, hiszen például itt látott először református templomot. 
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A törökországi Ozmangazi Néptánt Együttes a három millió lakossal rendel-
kező Bursa városából érkezett. Együttesüket 2004-ben alapították, jelenleg 
52 profi táncossal rendelkeznek és összesen 171 tanulójuk van különböző 
csoportokban. 
„Nagyon szeretnénk itt élni Berettyóújfaluban, mert nagyon békés kisváros, nincs 
nagy forgalom, nincsenek dugók, és ezért nem túlzsúfolt. Már nagyon sok 
országban jártunk különböző fesztiválokon, Lengyelországban, Franciaország-
ban, Olaszországban, Spanyolországban, Romániában, de mindenhol azt 
mondjuk, hogy Magyarországon a legjobb, talán azért, mert közel áll hozzánk 
a kultúrátok.” – fogalmazott Vedat Planali az Osmangazi Néptánc Egyesület 
képviselője. 
A fesztivál ideje alatt a külföldi csoportok számára megmutatták Berettyóúj-
falu nevezettességeit, illetve betekintést nyerhettek a kultúránkba különböző 
foglalkozásokon keresztül. A kedd esti gálaműsornak a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnok adott helyet. Mielőtt a táncosok először színpadra léphettek 
volna a berettyóújfalui közönség előtt, Muraközi István városunk polgármeste-
re mondott köszöntőt. A fesztivál háromtagú zsűrijét is bemutatták. A zsűri 
elnöke Bak Istvánné, tagjai Kanalasné Harasztosi Judit és Bulcsu László voltak, 
akik a fesztivál végéig pontozással döntötték el, hogy végül ki kapja a 
fesztivál díját. A kedd estét teljessé téve, a gálaest több mint kétórás gazdag 
programjában a Szederinda Énekegyüttes is szerepelt a nyolc néptánccsoport 
mellett. A Szent István napi ünnepség délelőttjén a tánccsoportok, az eső 
ellenére a Bihar Termálligetben léptek fel. Délután három órakor pedig útnak 
indultak a néptánccsoportok és hagyományőrző egyesületek az Arkadas 
Baranta és a Borosjenői Kádár István íjászegyesület. Városszerte öt helyszínen 
mutatták be táncaikat, majd végül a Szent István téren gyűltek újra össze. Itt 
az érdeklődőknek lehetősége nyílt a különböző országok jellegzetes ételeit 
kipróbálni, népi viseleteiket jobban szemügyre venni, illetve szuveníreket 
vásárolni. Este a Szent István téren a hazai és külföldi tánccsoportok ismét 
színpadon mutatták be hagyományos táncaikat. A gálaestén látható produkci-
ók mellett új táncokat is előadtak. Ezek voltak a fesztivál utolsó fellépései így 
a táncosok mindent beleadva, a legjobb formájukat próbálták hozni. A sikert 
a hatalmas tapsból jól lehetett érzékelni. Az utolsó tánccsoport fellépése után 
a zsűri néhány perc tanakodás után, az elmúlt napokat egybevetve meghozta 
a döntést. Az eredményhirdetés előtt a csöppet sem könnyű helyzetben lévő 
zsűri munkáját, illetve a támogatók önzetlen segítségét emléklappal köszönték 
meg a szervezők. Az I. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál díját a törökor-
szági Osmangazi Néptánc Együttes kapta, dinamikus táncukért. A nyertes 
török csoport ezután táncházra invitálta a közönséget. Az először csak néhány 
embert bevonó tánckör később több száz fős együtt táncoló csoporttá alakult. 
Az estét a magyar népzenét játszó Pál István Szalonna és Bandájának 
koncertje zárta. Az I. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál szervezésében 
részt vett a Bajnóca Néptánc Egyesület, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
Bihari Múzeumért Alapítvány, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, 
és a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.                                        
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Először 2009 júliusában táboroztunk a Szegi Bodrog parton, 
ahová nyaranta újra, meg újra visszajár a bihari térség közel 
száz kulturált kikapcsolódásra vágyó természetbarát zenésze, 
zenerajongója. Idén augusztus 7-8-án sem volt ez másképp, 
amikor a nyári forróságban a hegyek lábainál, a víz mellett, 
kellemes árnyat adó fákkal teli táborunkban hűsölve pihentünk, 
csónakáztunk, horgásztunk, bográcsoztunk és esténként jókat 
zenéltünk, szórakoztunk. Táborunkban idén is több műfajt 
képviselő berettyóújfalui és debreceni zenekarok szolgáltatták 
a talpalávalót. Az újfalui zenei értékeinket négy zenekar és két 
DJ képviselte. Pénteken lépett fel a Replace My Heart, akik 
iszonyatos fejlődést mutatnak! Hiteles, modern zenéjük a 
hangzásukkal, egyéni hangszeres teljesítményükkel együtt 
szemmel láthatóan csiszolódik. Erős, precíz programjuk megfog-
ta a lelkes közönséget. Őket követte a házigazda Szélső Érték 
Zenei Formáció, akik a jelek szerint (e sorok írója, a frontember 
szemszögéből és a közönség visszajelzéseiből) a technikai 
problémák ellenére is jó hangulatot teremtett. A remek „táncze-
nét ” Drum & Bass Party keretében Gál Zoltán/Zozimen/ és 
Agárdi Zolika/Beeman/ „szolgáltatta”. Szombaton, éppen itt 
Szegiben mutatkozott be először Plan Man, avagy Gácsi 
Danika rapper, élő zenei kísérettel. Nagy meglepetésünkre és 
örömünkre remekül vizsgázott az így előadott műsor, a magával 
ragadó, igazán hangulatos koncert nagy ovációt váltott ki. Ezt 
követően a „városunk nevét is felvevő” New Village Crew 
igényesen és iszonyat energiával játszott feldolgozásai henge-
reltek le bennünket. Kiemelkedő egyéni teljesítmények minden 
poszton! A debreceni zenekarok (Benzin, Éva Presszó, Aces & 
Eights, Cannibal Hamsters, One minute to midnight) is mind 
kiválóan teljesítetek, nekik is és a debreceni Slam Poetry-s 
srácoknak is köszönet a részvételért!  Köszönet Szegi községnek 
és a Vízi turisztikai bázis üzemeltetőjének (a rendezvény 
társszervezőjének) a Szegiért Közalapítványnak, akikkel a 
jövőre nézve nagy terveink vannak a rendezvény fejlesztését 
illetően. Fontos megemlítenem Berettyóújfalu Város Önkormány-
zatát, egyesületünk működési célú támogatása óriási segítség 
ezen rendezvényünk megvalósításában is. Hálásan köszönjük 
minden támogatónknak segítséget és a tombola tárgyak 
felajánlóinak is! Köszönjük testvérszervezetünk, a Parola 
Közhasznú Egyesület közreműködését! Szőke Ricsiék is szerves 
részévé váltak a Szegi táborunknak és nem lesz ez másként a 
berettyóújfalui rendezvényünk kapcsán sem, amit a Nova Villa 
2010. Kft. irányításával valósítunk meg  reményeink szerint 
ezentúl minden évben szeptember utolsó hétvégéjén. 

Papp Zsolt SZÉKE elnök

Augusztus 3-7. között rendeztük meg 
első alkalommal utánpótlás kézilabda 
táborunkat, 7-10 éves lányok és fiúk 
számára. Az ötlet még az év elején 
pattant ki a fejemből, erre szerencsére 
„vevőket” is találtam, hiszen első szóra 
csatlakozott a megvalósítókhoz Magdi, 
Ferkó és Ila.
  Célunk az volt, hogy egy mozgásban 
és szórakozásban tartalmas hetet 
töltsünk együtt azokkal a gyerekekkel, 
akik egész évben aktívan jártak edzés-
re, illetve lehetőséget adjunk a kézilab-
da alapjainak megismerésére azoknak 
a gyerekeknek is, akik szeretnének 
ezzel a népszerű sportággal komolyab-
ban foglalkozni. A 19 táborozó végül is 
azokból került ki, akik az elmúlt 
évadban is jártak szivacskézilabda 
edzésre Feri bácsihoz. A sportcsarnok-
ban lehetőségünk volt arra, hogy a 
lányokat és a fiúkat „szétválasszuk”, a 
lányok edzéseit Kovács Ferkó, a fiúkét 
Varga Gabi tartotta, akik oszlopos 
tagjai az NB II-es férfi felnőtt csapat-
nak. A fiúk edzésmunkájában Zákány 
Kristóf vett részt segítőként. Minden 
délelőtt 2x1,5 órás edzésen vettek részt 

a gyerekek (szerdára már nem kis 
izomlázzal ébredve), ebéd után pedig 
külsős programok voltak szervezve: 
strandoltunk, bowlingoztunk és kaland-
parkban is voltunk. Az egész hét nagyon
 jó hangulatban telt, a hőségben is 
remekül helytálltak a gyerekek, péntek-
re már az edzés utáni tusolás is ment szó 
nélkül. Pénteken a tábor zárásaként 
jöhetett a várva várt mérkőzés, a szülők, 
nagyszülők, rokonok előtt meccseztek 
egymás ellen a fiúk és a lányok. Köszön-
jük azoknak a szülőknek a támogatását, 
akik ránk bízták gyermekeiket erre a 
hétre, reméljük, hogy egy nagyon tartal-
mas tábort sikerült megvalósítanunk. 
Hagyományteremtő szándékkal jövőre 
is lesz kézilabda tábor, aki szeretne 
csatlakozni, 2016. augusztus első 
hetében megteheti. Köszönöm az egész 
hetes kitartó munkáját és segítségét 
Hajdu Magdinak, Kovács Ferkónak, 
Varga Gabinak és Zákány Kristófnak, 
jövőre veletek ugyanitt!

Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

A Bihari Lövészklub 2015. augusztus 22-én rendezte meg a XV. Bihari 
Lövészversenyt. A rendezvényt megtisztelte részvételével Bónácz János 
alpolgármester, Pető László a HBM-i Sportlövő Szövetség elnöke és Toók 
László, az Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség főtitkára.

A versenyen kiskaliberű puskával, kiskaliberű pisztollyal, valamint az 
általános és középiskolások légfegyveres versenyszámokban mérhették 
össze tudásukat. A megmérettetésen a megye összes lövészegyesületének 
versenyzői, valamint 7 általános iskola (Debrecen, Berettyóújfalu, Zsáka, 
Hajdúszoboszló, Ebes, Nyírlugos) és 7 középiskola (Berettyóújfalu, Debre-
cen, Derecske) diákjai vettek részt. A puska versenyszámokban a Bihari 
Lövészklub, a pisztoly versenyszámban a Debreceni Városi Lövészegylet 
tagjai jeleskedtek. A versenyzők között volt olimpikonok is megmutatták 
tudásukat. A rendezvény fő támogatója Berettyóújfalu Város Önkormány-

zata volt. Az általuk felajánlott nagyon szép kupát Bónácz 
János alpolgármester úr adta át az abszolút győztesnek. Az 
eredményhirdetést követően a versenyzők és hozzátartozóik 
finom ebéddel zárták ezt a kellemesen eltöltött napot.
A berettyóújfalui versenyzők az alábbi eredményeket érték 
el: Kispuska 20 lövés fekvő Férfi: 1. Zsiga Zsombor Bihari 
LK; 2. ifj. Asztalos Imre Bihari LK; 3. Szabó Sándor Bihari LK. 
Kispuska 20 lövés fekvő Ifjusági: 1. Tippanucz Martin Bihari 
LK; 2. ifj. Hegedűs Péter Bihari LK.  Sportpisztoly 20 lövés 

Ifjusági: 1. ifj. Hegedűs Péter; Bihari LK; 2. Drabik Marcel Bihari LK. 
Középiskolások Légpisztoly 20 
pontlövés: 3. Drabik Marcell 
Bessenyei Gy. Szki. Középiskolá-
sok Légpuska tekebábu 
lövészet: 2. Drabik Marcell 
Bessenyei Gy. Szki.; 3. Tippanucz 
Martin Arany J. Szki.
Legjobb utánpótlás versenyző: 
Hásás Tamás. Legjobb ifjúsági 
versenyző: ifj.Hegedűs Péter 
Abszolút Győztes különdíj: 
Földi Lajos

XV. Bihari Lövészverseny

Szélső Érték természetbarát zenei tábor I. BMSE utánpótlás tábor

A táborozók balról jobbra: Zákány Kristóf, Átyim Judit, Gombási Gréta, Körtvélyesi 
Dóra, Kovács Ferenc, Nagy Botond, Szilágyi András, Varga Gábor, Papp Zoltán, 
Balázsné Szabó Mária, Hajdu Magdolna, Veres Krisztina, Török Laura, Nagy Levente, 
Rácz János, Molnár Tamás, Tóth József, Tóth Barnabás, Zsíros Gergő, Rácz Viktória, 
Varga Lia, Varga Lili, Balázs Nóra, Varga Réka. 
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 126/2015. (IX. 03.) 
önkormányzati határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típusú pályázat) támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázati fordulójához. A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében, az EPER-
Bursa rendszerben történő rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2015. november 09. (Az EPER- Bursa rendszer 2015. 
október 1. napjától a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
oldalon érhető el.) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötele-
ző mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírások szövege Berettyóújfalu 
Város hivatalos honlapjáról (www. berettyoujfalu.hu) tölthető le, a „Helyi pályá-
zatok” menüpont alatt.                              Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A Református templom felújítása
Az Örökkévaló Istennek adunk hálát azért, 
amiért ebben az évben is tovább folyta-
tódhatott a református templom felújítása. 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez „Berettyóújfalu 
az egészséges város –II. ütem” címmel. A 
projektet a város önkormányzata egyház-
községünkkel együtt konzorciumban 
valósította meg, melyben a templom 

toronysisak cseréje, szivárgó építése és utólagos falszigetelés szerepelt, 
38.100.000-Ft támogatással. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával elkészült 
a leomlott nádvakolat mennyezet cseréjére, összesen 12.000.000-Ft támogatás-
sal. Augusztus utolsó hetében templomunk toronyórája teljes felújításon esett át. 
Meghajtó csere és központi elosztó csere történt, valamint új léptetőmotor került 
beépítésre. A munkát a budapesti Quasi-Modo Kft. szakemberei végezték. A 
toronyóra június végén állt le, és nem volt javítható. A teljes felújítás költsége 
393.700-Ft volt, melyet két presbiter testvérünk adományából végeztünk el. Az 
előttünk álló pályázatokból több mindent kell még megvalósítanunk a templom-
ban: vakolatjavítás kívül és belül; színezés, festés, mázolás; padok javítása, 
cseréje; nyílászárók cseréje; elektromos kábelek cseréje a falban, világítás és 
hangosítás korszerűsítés; orgona felújítás; toronylépcsőzet cseréje; fűtéskorsze-
rűsítés; padlózat helyreállítása; templomkert parkosítása. A templom felújításá-
nak folytatására az egyházközség szeretettel fogad el adományokat. Számla-
számunk 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt. Minden segítséget és 
támogatást hálásan köszönünk.

Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség

A Bihari Múzeum Baráti Körének hagyományos, 
immár a sorban 39. honismereti tábora ezúttal 
új helyszínen: Létavértesen, a Bihari 
Jurtatáborban valósult meg. Augusztus 2-án 
vette kezdetét a szünidei program, ahol 29 

táborozó gyermek – több mint fele a 
határon túli bihari területekről érkezett – 
6 napon át ismerkedett a Bihar múltjával, 
természeti értékeivel.
A természetjáró csoport Kocsis Andrásné 
vezetésével az Irinyi-arborétum növényvi-
lágát vették nagyító alá. A nagyváradi 
Kecse Gabriella és dr. Krajczárné Sándor 
Mária vezette néprajzi csoportnak a népi 
étkezés volt a központi témája: a vértesi 
Rozsnyai Gyűjtemény kemencéjében 
sütöttek kenyeret, készítettek lakodalmi 
csigatésztát, és köpültek vajat is a helyi 
nyugdíjas kör segítségével. A harmadik 

csoport – amelynek vezetési feladatait dr. Vajda 
Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa és Csarkó 
Imre történész látta el – két napon keresztül a 
közeli Álmosd település anyakönyveit vizsgálta, 
majd a szerdai napon Szémánné Veres Gabriel

la irányításával a Kölcsey-emlékházban a költő 
álmosdi éveivel és munkáival ismerkedtek. A 
csütörtöki nap a kirándulásé volt: ekkor az egész 
tábor Álmosdra látogatott, ahol a helytörténeti-
irodalomtörténeti csoport bemutatta a települést, 
ezután Pocsajba vezetett utunk, ahol Sinka Miska 
vendégházában, lovas bemutatóban és kemen-
cében főtt töltött káposztában volt részünk, majd 
a tájházat is megtekintettük. A tábor estéi is 
szakmai munkával zajlottak: meglátogattuk az 
Irinyi-kiállítótermet, a természetjáró csoport 
tagjai akadályversenyt rendeztek a többi 
táboros számára az arborétumban, a létavértesi 
vízi vágóhíd népi műemléket pedig a néprajzi 
csoport mutatta be a többieknek. Egyik este 
pedig Adomán Mónika dekupázs-készítő tanítot-
ta meg e különleges díszítőtechnika fortélyait a 
tábor lakóinak. A XXXIX. Bihari Honismereti 
Tábort támogatta: Nemzeti Kulturális Alap.
                                        

Dr. Krajczárné Sándor Mária

Biztonságosan az új tanévben is
Az őszi időszakban az iskolakezdés kiemelt figyelmet követel a 
közúti forgalomban résztvevőktől éppúgy, mint a közlekedés rendjét 
felügyelő rendőröktől. A balesetek elkerülése érdekében a 
berettyóújfalui Rendőrkapitányság fokozott figyelmet fordít 
szeptember hónapban, az iskolák környezetében lévő közutak 
közlekedési rendjére. A napi oktatás kezdetének és befejezésének 
időszakában szeptember 1-től azoknak az általános iskoláknak a 
közelében, ahol közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, 
fokozott rendőri jelenlét kerül megszervezésre. Az ott szolgálatot 
teljesítő kollégáink ügyelve a közlekedés rendjére, felhívják a szülők 
figyelmét a szabályos közlekedésre, valamint segítik a gyalogos 
átkelőhelyeknél a biztonságos áthaladást. Az iskolák környezeté-
ben visszatérő probléma a tiltótábla ellenére történő szabálytalan 
megállás, amely fokozott balesetveszélyt idéz elő. A Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság hagyományosnak mondható kapcsolatot 
alakított ki a régió iskoláival, melynek során a 2015/2016. tanév-
ben is folytatjuk az „iskola rendőre programot”.
Az iskola kezdése kapcsán a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
A gyermekeket autóval iskolába vivő szülők a személygépkocsival 
minden esetben: a kijelölt várakozó- illetve megállóhelyeken 
álljanak meg. Gépkocsiból a gyermekek a jobb oldali ajtókon 
szálljanak ki. Használják a biztonsági öveket, szükség szerint a 
biztonsági  gyermekülést. Az úttesten történő gyalogos áthaladást 
mindig körültekintően, gyalogátkelőhelyen, illetve ennek hiányában 
a legrövidebb útvonalon, útkereszteződéstől kellő távolságra 
hajtsák végre.
Kerékpáros közlekedés esetén: A szülővel közös útvonal bejárás után 
engedjék gyermekeiket önálló közlekedésre. Kerülni kell a forgalmas, 
balesetveszélyt magában rejtő útvonalakat. A kerékpárokat az 
előírásnak megfelelően kell felszerelni világítóberendezéssel, 
fényvisszaverő „prizmákkal”. A vagyonvédelmi szempontokat szem 
előtt tartva a kerékpárt lezárhatóvá kell tenni.
Gyalogos közlekedés esetén fontos, hogy: Gyermekkel közösen 
haladva mindig a szülő menjen az úttest felőli oldalon. Az úttesten 
történő áthaladáskor kellő körültekintés után, a legközelebbi gyalogát-
kelőhelyen menjenek át, ennek hiányában a lehető legrövidebb útvona-
lon biztonságos távolságra az útkereszteződésektől.
Késői hazamenetel esetén törekedni kell arra, hogy a gyermek ne 
egyedül közlekedjen, lehetőleg az egy irányban lakók együtt, vagy 
nagyobb gyermek, illetve felnőttek, szülők társaságában menjenek 
haza. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően feladatainkat a 
polgárőrséggel együttműködve és összehangolva hajtjuk végre. 
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
   Berettyóújfalui Rendőrkapitányság

BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

XXXIX. Bihari  Honismereti Tábor

A Bihari Hírlap következő lapzártája 
2015. szeptember 30. 
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Tisztelt Olvasók!

„Az élet nem más, mint döntések 
sorozata. Egyszer tévútra visznek, 
máskor pedig hozzásegítenek ahhoz, 
hogy megvalósítsd az álmaidat. 
Valamiért azokat a döntéseket kellett 
meghoznunk, valamiért azt az állást és 
azt a fiút kellett választanunk. Minden-
nek úgy kellett történnie, ahogyan 
megtörtént. Nem másként.”
Juhász Éva vagyok a Bihari Hírlap új 
főszerkesztője. Először is szeretném 
megköszönni Nyírő Gizella, a Bihari 
Hírlap előző főszerkesztőjének sok 
éves munkáját, és jó egészséget 
kívánni nyugdíjas éveire. A tinta még 
alig száradt meg a diplomámon, 
hiszen júliusban fejeztem be tanulmá-

nyaimat a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudomány szakán, 
elektronikus sajtó szakirányon. Az elmúlt három évet annak szenteltem, hogy minél 
többet tanuljak és gyakorlatban is kipróbáljam magam a sokszínű média világában. 
Az Egyetem szerencsére biztosított lehetőséget erre. Az elméletben megszerzett 
tudást, a gyakorlatba is átültettük. A szemeSZTEr televíziós egyetemi magazinban 
dolgoztam, ahol riporter, szerkesztő, vágó és műsorvezető is voltam. Emellett az 
újságírásban is gyakorlatot szereztem, hiszen az SZTE Médiacentrum tagjaként, 
különböző eseményeken, rendezvényeken kellett részt vennem és tudósítást írnom 
azokról. 
“A szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel!” – Ez történt velem 
is. Nem számítottam rá, hogy huszonegy évesen, a diploma megszerzése után, egyből 
munkát kapok. Szembejött velem az álláshirdetés az interneten, jelentkeztem rá, aztán egy 
szempillantás alatt a Bihari Hírlap főszerkesztői székébe kerültem. Nem így terveztem, de 
ezt a lehetőséget semmiképp nem akartam elszalasztani. Sokan talán azt gondolják, hogy 
ennyire fiatalon nem lehetek alkalmas egy ilyen feladatra, de én ettől függetlenül megpró-
bálok magabiztosan, a megszerzett tudásomat felhasználva teljesíteni a feladataimat. 
Az elkövetkezendő időszakban a megszokott témák mellett, új, minden hónapban megje-
lenő rovatokat is tervezek. Szeretnék kicsit több hangsúlyt fektetni a városunkban élő 
tehetségekre. Legyen az sport, művészet vagy akár tudományban kiemelkedő tehetség. 
A belső, azaz tartalmi megújulás mellett a hírlap külsejére vonatkozóan is lesznek 
változások, szeretnék egy fiatalosabb arculatot létrehozni. A változásokkal még több 
olvasót remélek, nem csak idősek, hanem fiatalok körében is. Nem könnyű manapság a 
fiatalokat elérni a nyomtatott sajtóval, az internet térhódítása óta. Reményeim szerint, a 
Bihari Hírlap és a város lakói között egy szorosabb kapcsolat tud kialakulni. Azt szeret-
ném, ha mindenki kicsit sajátjának érezné a lapot, hiszen célunk az, hogy a városlakók 
igényeit kielégítsük. Remélem, továbbra is hű olvasója marad a Bihari Hírlapnak.  

A Bihar Termálliget ebben az évben is lehetőséget adott a fiatal lányoknak, hogy 
megmérettessék magukat a Liget Szépe címért. A korona 2015-ben Szabó 
Evelyn Anita fejére került, második helyen Kapás Vivien végzett, a dobogó 
harmadik fokára pedig Oláh Regina Szidónia léphetett, aki egyben a strand 
közönségdíjasa is lett. A facebook közönségszavazását Bányai Vanda nyerte.
  

A harmadik, egyben utolsó Liget Szépe szépségversenyt a facebook-on 
hirdették, de emellett direkt castingokat is tartottak, tehát személyesen 
kerestek fel lányokat, hogy szeretnének e részt venni egy ilyen megmérette-
tésben. A kritérium csupán életkorra vonatkozott, tizenhat és harminc év 
között bárki jelentkezhetett, viszont egy esetben eltekintettek ettől. A váloga-
tás napján egy tizenhárom és fél éves lány érkezett Romániából, aki 
hatalmas lelkesedéssel állt a versenyhez, így a korhatárt tizenhárom évre 
csökkentették a szervezők.  A délutáni programok, tehát a fellépő zenekarok 
kiválasztásában első szempont volt, hogy mindenképp mostani slágerek 
előadóit hívják. Így esett a választás a BYTHEWAY és a Kelemen Kabátban 
zenekarokra. A zenés kikapcsolódás mellett, mozgás is várta a 
strandolókat. Kipróbálhatták az aquafitnesst és a Magyar 

Vöröskereszt is egész délután várta a véradókat. A véradók jutalma az volt, 
hogy ezután ingyen strandolhattak tovább. A rendezvény műsorvezetői 
Nagyné Bánszki Emese és Papp Máté voltak. Ebben az évben 12 lány 
mérettette meg magát, három fordulón keresztül. A lányok felkészülése idén 
teljesen máshogy zajlott, mint előző években, hiszen most nem hívták be őket 
két héttel az esemény előtt, hanem csak az utolsó héten, négy napon keresztül 
számítottak rájuk, majd a szombati napon pihenésre ítélték őket. Az újfajta 
felkészülési módszer látszólag meghozta a gyümölcsét, a lányokon fáradság 
jele nem látszódott, mindenki a maximumot tudta hozni a színpadon. Őket a 
szponzorokból és sztárvendégekből álló zsűri pontozott, így került ki a három 
dobogós. A strand és facebook (közösségi oldal) közönségszavazás nyerte-
seit külön díjazták. A tavalyi választáshoz hűen a sztárzsűritag ebben az 
évben is Kiszel Tünde volt, aki idén kislányával, Donatellával érkezett. Kiszel 
Tünde szerint, nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen a szépség szubjek-
tív, majd azt is hozzá tette: „Nálam a kisugárzás nagyon fontos, hogy éljen a 
színpadon. Fontos, hogy szeresse, amit csinál, a megnyerő személyiség, az, hogy 
vibráló egyéniség legyen.” A rendezvény sikerességet mi sem mutatja jobban, 
mint hogy három évvel ezelőtt mindössze 1500-an vettek részt a strand 
programján, tavalyi évben 2500 látogatótót számoltak, idén viszont ezt a 
számot már délután öt órakor elérték, így egyértelműen látszik a fölfelé 
ívelés. A háromfordulós megmérettetést követően, Szabó Evelyn Anita került 
ki győztesen, így egy évig ő képviselheti a Bihar Termálligetet. A Liget Szépe 
a verseny után, izgatottan osztotta meg velünk gondolatait: „Nagyon jól 
érzem magam, olyan nagy örömet okozott nekem, hogy én lehettem, még el is 
sírtam magam. Mindenki nagyon rendes volt egymással, tiszta csapat munka 
volt.”  A szervezők jövő évtől ki szeretnék szélesíteni a versenyt, ezzel együtt 
a név is változni fog.  A változtatásokkal több jelentkezőt remélnek határon 
innen és túlról is. 

Liget Szépe választás 2015

Juhász Éva
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Születés 2015. június 
28. Berecki Hédi
      (Berecki Zsolt - Szabó Veronika)
Születés 2015. augusztus
22. Biró Noémi (Biró Antal - Juhász Andrea)
25. Boros Lilla 
      (Boros Barnabás Lajos - Balogh Judit)
 Házasságkötés 2015. július
22. Tóth Zsolt - Szelle Anikó
25. Erdei Róbert - Karnai Ildikó
25. Botos Imre - Kis Mária
29. Buka László Pál - Biró Zita
Házasságkötés 2015. augusztus
1. Poszet Tamás László - Dózsa Dóra
1. Kereszturi Norbert - Csorvási Gyöngyi
8. Csontos Mihály Róbert - Borbély Gyöngyi Ildikó
8. Deczki Károly Róbert - Tóth Judit
8. Aradi Szabolcs - Drigán Anita
12. Kapin Péter László - Balázs Andrea Lejla
15. Krecz László - Kovács Edina

29. Balogh Gergő - Ajtai Zsanett Szandra
29. Bereczki Tamás - Kovács Éva
29. Mahfoud Raphael Antonio - Fejes Emese
Házasságkötés 2015. szeptember
2. Mező Gábor - Botos Edit
Elhunytak 2015. július
23. Csanádi Sándor (1928)
28. Varga Sándorné (Makula Erzsébet) (1945)
Elhunytak 2015. augusztus
3. Papp Zoltánné (Erdős Mária Erzsébet) (1940)
2. Csuka Imréné (Szabó Boglárka Emőke) (1944)
5. Gaál Gedeonné (Balogh Mária) (1924)
9. Révész Jánosné (Juhos Margit) (1930)
8. Barna Istvánné (Molnár Piroska) (1932)
17. Tikász Vincéné (Szatmári Erzsébet) (1923)
21. Varga Gábor (1955)
21. Gazsó Sándor (1950)
29. Kecskeméti János (1946)
Elhunytak 2015. szeptember
2. Karácsony István (1939)
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Az előadás napján
a helyszínen: 2.900.- Ft.

Amennyiben elővételben valamennyi jegy elkel, a helyszínen már nem lesz jegyértékesítés!!!Be
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Berettyó Fotósuli

FOTÓTANFOLYAM KEZDŐKNEK
Berettyóújfaluban hétvégi egésznapos alapfokú fotótanfolyam kezdő fotósoknak

 a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. 
Részletes információ, jelentkezés: fotosuli.berettyo@facebook.com vagy

frncgmbs50@gmail.com   Tel.: 30 9420-244



Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 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. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos 
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig csak 
fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj �zetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj 

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

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

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
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