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  4. OLDAL
Vélhetően az elmúlt évtizedekben 

elmaradt karbantartási munkák és a 
nyáron tapasztalt szélsőséges időjárás 

okán az Arany János Gimnázium 
területén található kazánház tetőszerke-

zete július végén beomlott.  

OLDAL

A Herpály SE versenyzői 
hazai és külföldi versenyeken 

egyaránt a dobogón.

Előre hozott napirendként tárgyalta a testület a legnagyobb érdeklődésre számot tartó előterjesztést, mely 
az Árpád utcai nyugdíjasház bérlői által fizetett alapítványi hozzájárulásokat érintették.

Vizsgálat a nyugdíjasház befizetései körül    OLDAL

  6. OLDAL

Méz, kultúra, sport és hagyományőrzés  OLDAL

Változások a 
szakképzésben 

Válassz, válts, variálj közlekedési 
eszközt 
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Az Itthon vagy - Magyarország Szeretlek rendezvénysorozat részeként szeptember 26-án 
színes programok várták a városlakókat. Délelőtt minden a mézről szólt, mézlovagren-
dek bevonulása, a mézkirálynő új mézlovagot avatott, emellett mézkóstolásra és szakmai 
előadásokra is sor került. A délután sporttal kezdődött, majd koszorúzás és táncház zárta 
a szombati napot.

Éremeső az úszásban!   
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Előre hozott napirendként tárgyalta a testület a legnagyobb érdek-
lődésre számot tartó előterjesztést, mely az Árpád utcai nyugdíjas-
ház bérlői által fizetett alapítványi hozzájárulásokat érintették. 
Arról, hogy mi vezetett a most tárgyalandó határozati javaslathoz a 
polgármester tájékoztatta a képviselőket és a jelenlévő érintetteket 
is. E szerint a 2003-ban megnyitott nyugdíjasház beköltözői önkén-
tes hozzájárulás címen 1,5 millió forintot fizettek meg a Berettyóúj-
falu Város Lakosaiért Alapítvány részére. Az alapítvánnyal kapcso-
latban a polgármester elmondta, 2000 októberében került bejegy-
zésre, alapító Balláné Veres Ilona akkori alpolgármester, kuratóriumi 
elnöke Szeifert Ferenc akkori polgármester, tagjai Csuka Imre, Rácz 
Gábor és Király Sándor. Az alapítvány céljai között önkormányzati 
közműfejlesztési hozzájárulások támogatása szerepel. A polgármes-
ter kiemelte, hogy a hozzájárulás tényét azonban sem a három évvel 
később 74%-os mértékű pályázati forrásból létrehozott bérlakások-
ba történő beköltözés feltételeit rögzítő önkormányzati rendelet, 
sem az ekkor létrejövő lakásbérleti szerződések nem tartalmazták. 
Hozzátette: képviselő testületi döntés sem volt arról, hogy a beköltö-
zőknek bármilyen anyagi hozzájárulást kellene fizetnie. Muraközi 
István álláspontja szerint megtévesztő és félrevezető volt az alapít-
vány elnevezése és bejelentett székhelye is, hiszen ez alapján joggal 
volt feltételezhető, hogy egy önkormányzati tulajdonú szervezetről 
van szó. Elhangzott az is, hogy a magánszemélyek által alapított és 
vezetett Berettyóújfalu Város Lakosaiért Alapítvány ügyvitelével 
kapcsolatos valamennyi feladatot a polgármesteri hivatal dolgozói 
látták el. A befizetések a jelenlegi információk szerint az önkor-
mányzati tulajdonú Berettyóújfalui Csatornamű Társuláshoz kerültek, 
és ezt pályázati fejlesztési önerőre használták fel. Muraközi István 
azt is elmondta, hogy 2015-ben két új beköltözőnek már nem kellett 
fizetni hozzájárulást, illetve az alapítvány kuratóriumának döntése 
alapján ugyancsak két lakónak visszafizette a másfél millió forintot. 
A polgármester belső vizsgálatot rendelt el, valamint egy ügyvédi 
irodának is megbízást adott az ügy jogi hátterének kivizsgálására. 
Elhangzott, hogy a határozat a megelőző napon tartott bizottsági 
ülésen elhangzott javaslatokat is tartalmazza. E szerint a képviselő 
testület ideiglenes vizsgálóbizottságot állít fel az Árpád utcai nyug-
díjasház bérlői által történt befizetések teljes körű kivizsgálására, 
ezt szakértők, könyvvizsgálók bevonásával végzi el és erről az év 
végéig jelentést ad. Amennyiben a vizsgálatok megállapítják, hogy 
a befizetett összegek minden kétséget kizáróan önkormányzati célra 
hasznosultak, abban az esetben jövő év március 31-ig az önkor-
mányzat visszafizeti a nyugdíjasház kilenc bérlője számára az 
alapítványi hozzájárulás címén befizetett fejenkénti 1,5 millió 
forintot.
Az ezt követő hozzászóló képviselők abban valamennyien egyetér-
tettek, hogy az eddigi információk szerint az önkormányzatnak nem 
jogi, hanem erkölcsi kötelessége visszafizetni a befizetéseket, hiszen 
a hozzájárulásokat egy magánalapítvány számlájára fizették be, 
melyre annak semmilyen felhatalmazása vagy jogi alapja nem volt. 
Elhangzott az is, hogy mind a bizottsági tagok, mind a képviselő 
testület tagjai valamennyien konstruktívan és segítő szándékkal 
viszonyulnak az ügyhöz. Arra azonban szükség van, hogy bebizo-
nyosodjon, az alapítványi hozzájárulások valóban a Csatornamű 
Társuláson keresztül a berettyóújfaluiak érdekeit szolgálták. 
Hagymási Gyula képviselő ezért is tartotta visszásnak azt, hogy 
párthoz köthető aktivisták táblákkal jelentek meg az ülésen és 
próbálják az ügyet politikai útra terelni, miközben látható, hogy 
valamennyien segítő szándékkal viszonyulnak az ügyhöz.
A képviselők a felállítandó bizottság tagjairól is hosszasan tárgyal-

tak, végül a polgármester előterjesztése szerinti összetételt fogad-
ták el. Ez alapján elnöke Balázs József, tagjai Nagy Sándor és 
Hagymási Gyula képviselők lesznek.
A tevékenységét megköszönve és a létrehozott programok mennyi-
ségét és minőségét elismerve fogadták el a képviselők a Bihari 
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár elmúlt évről szóló beszámo-
lóját. Ugyancsak elfogadták az önkormányzat első félévi gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatóját is. A képviselők támogatták azt az 
előterjesztést, mely egységes szerkezetbe foglalta a város által 
adományozható kitüntetésekről szóló rendeletet, és egy új kitüntetést 
is alapított, mellyel a városban működő vállalkozói szféra kimagasló 
teljesítményt nyújtó tagjait vagy közösségeit ismernék el a jövőben. 
A díj névadója Csorba György, aki huszonöt sikeres éven át volt 
vendéglátó, mecénás és támogató vállalkozó a városban.
Jóváhagyták a képviselő testület tagjai Berettyóújfalu Város Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiáját. Ez a több mint 100 oldalas 
alapdokumentum tartalmazza az előttünk álló időszakban megvaló-
sítandó európai uniós vagy hazai forrásokból létrejövő fejlesztése-
ket, beruházásokat. Ezzel kapcsolatban Muraközi István azt mondta, 
várhatóan 2015. negyedik negyedévében már több pályázati kiírás 
is megjelenik, melyekre fel kell készülni. Döntöttek arról is, hogy kb. 
70 millió forint támogatási igénnyel nyújt be a város pályázati 
igényt a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására. 
Képviselői jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a József Attila 
lakótelep üzletsorán a garázsokból az ott szabálytalanul parkoló 
gépkocsik miatt nem lehet kihajtani. Jelzés érkezett az ügyben is, 
hogy egy nagyobb platóval rendelkező tehergépkocsi beszerzése 
lenne szükséges a város közterületeinek gyorsabb és hatékonyabb 
rendben tartásához.                                                            K.Zs.

Teljes körű vizsgálat a nyug-
díjasház befizetései körül 
Testületi ülés szeptember 24-én

TÁJÉKOZTATÁS KÖZÉTKEZTETÉSI 
KEDVEZMÉNYEK BÖLCSŐDÉBEN ÉS 

ÓVODÁBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A Bihari Hírlap korábbi számában tájékoztatást adtunk, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása miatt 2015. szep-
tember 1-jétől növekedett az ingyenes étkezésre jogosul-
tak köre. Az ingyenes étkezők körének kiterjesztése a 
bölcsődés és óvodás gyermekek esetében a legnagyobb 
mértékű. Ezúton adunk hírt a kedvezményre jogosultak 
tényleges arányáról.
Berettyóújfaluban az óvodában és bölcsődében étkező 
491 gyermek közül 2015. szeptember 1-jétől a gyermekek 
85%-a étkezhet ingyenesen. A korábbi szabályok alapján 
ezen gyermekeknek mindössze egyötöde kaphatott volna 
félárú kedvezményt, 58%-uk után pedig teljes térítési díjat 
kellett volna fizetni. Tehát a jogszabályváltozás eredmé-
nyeként a gyermekek 64%-a került át a legkedvezőbb, 
ingyenes étkezésre jogosult körbe.
 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
Közintézmények Szolgáltató Irodája

A kulturált lakókörnyezetünkért pályázaton ebben az évben sokan 
vettek részt. A szeptemberi soros testületi ülés kezdetén megtartott 
ünnepélyes eredményhirdetésen Balázs József bizottsági elnök kiemelte, 
hogy egyre több fiatal szerepel a pályázaton. Harmadik helyezett Szabó 
György, második Asztalos Lajos, első pedig Daróczi Zoltán lett.
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Változások a szakképzésben 

Az új rendszerben összesen 44 
Szakképzési Centrumot hoztak 
létre országszerte, megyénkben a 
debreceni mellett városunkban 
alakulhatott meg a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum. A debreceni 
szakképző iskolák kivételével a 
megye valamennyi intézményének 
központja a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum lett. Összesen 10 
település érintett: Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, Püspökladány, 
Nádudvar, Hajdúszoboszló, Hajdú-
hadház, Balmazújváros, Hajdúbö-
szörmény, Hajdúnánás és Polgár. A 
10 településen összesen 12 tagin-
tézménnyel alakult meg az új 
fenntartó, ahol több mint 5000 
diák tanul és 600 alkalmazott 
dolgozik. A Szakképzési Centrum 
méretét jól mutatja, hogy a legtá-
volibb tagintézmény Polgár, 100 
kilométerre helyezkedik el. A 
rendszerben történő változásokkal 
gördülékenyebb működést remél-
nek és közvetlenebb kapcsolatot a 
vállalkozásokkal, azokkal a 
leendő munkahelyekkel, ahova a 
szakiskolákból, szakközépiskolák-
ból a tanulók kerülnek. Pelyhéné 
Bartha Irén a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum főigazgatója 
kérdésünkre elmondta, hogy a 
tagintézmények vezetői milyen 
változásokat fognak tapasztalni, 
illetve azt, hogy milyen tervek 
vannak az iskolák felújítására 
vonatkozóan:
„Az intézményvezetőknek nagy-
obb lesz az önállósága. Egyrészt 
ez egy gazdálkodási önállóság 
lesz, másrészt pedig a munkaerő-
forrással is szabadabban tudnak 

gazdálkodni, mint eddig. A 
nagyobb önállóság persze 
nagyobb felelősséggel is fog járni. 
Az iskolák nagyobb gazdasági 
önállósága azt fogja jelenteni, 
hogy a helyben keletkező problé-
mákat az iskolaigazgatók meg 
fogják tudni oldani és erre lesz 
anyagi keretük. A felnőttoktatás-
ból és egyéb bevételekből saját 
maguk készíthetnek költségvetést. 
Terveink szerint több pénzt fogunk 
költeni az ingatlanok felújítására 
és karbantartására is. A nagyobb 
horderejű beruházásokhoz a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
elsősorban pályázatok útján 
szeretné a forrást megtalálni. Már 
elindult egy energetikai felújítás, 
amelyhez a püspökladányi tagin-
tézményünk csatlakozott.”
Az új tanévtől a felnőttoktatási 
rendszerben is történt változás, 
mely szerint, a második szakképe-
sítés megszerzése ingyenessé válik. 
A másodszakmára jelentkező 
tanulók számára is ingyenes a 
képzés, ha ezt a képzést a felnőtt-
oktatás esti vagy levelezős hallga-
tójaként teszi meg. Pelyhéné 
Bartha Irén ezzel kapcsolatban 
úgy fogalmazott: „Jól kell 
megszervezni, hogy minden tagin-
tézményünkben elérhető legyen ez 
a lehetőség. Az elmúlt hetekben ez 
sikerült, mert nagyon sok szakmá-
ban a munkaerő-piaci igények 
figyelembe vételével tudtunk 
osztályokat indítani.”
A nappali rendszerű szakképzés-
ben ugyancsak változás, hogy 25 
éves korig vehetnek részt a 
képzésben. 

Tájékoztató
A Bihari Szociális Szolgáltató Központ tájékoztatja kedves 
ügyfeleit és ellátottjait, hogy intézményünk 2015. október 
26-tól Berettyóújfalu, Kossuth u. 6 sz. alól az Ady Endre u. 

2. sz. alá költözik. 

Az ügyfélfogadási idő változatlan: 
hétfőtől- péntekig 7.30-tól 15.30-ig.

A továbbiakban is várjuk szeretettel tisztelt ügyfeleinket 
szolgáltatásainkkal, melyekről részletesen tájékozódhat-

nak a lenti elérhetőségeinken, valamint a 
www.berettyoujfalu.hu oldalon:
     - családsegítő szolgáltatás

     - gyermekjóléti szolgáltatás
     - szociális étkeztetés

     - házi segítségnyújtás

Az intézmény levelezési címe: 
Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2.
Telefon/fax: 54/402-038;

e-mail: szockozpont4100@gmail.com
Családsegítő Szolgálat telefonszáma: 54/400-163
Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma: 54/500-032

Az Önkormányzat az ételek elkészítésével, az ebéd adagolá-
sával a Közintézmények Szolgáltató Irodáját bízta meg. Az 
étkezési időszak végén egy rövid kérdőív kitöltésére kértük a 
szülőket, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkán-
kat, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy az étkezők elége-
detten vegyék igénybe szolgáltatásainkat. A kérdőíveket 
kitöltés után névtelenül lehetett leadni a konyhákon. A válasz-
adók értékelték az ételek mennyiségét, ízletességét, tartalmát 
és változatosságát. A „teljesen elégedettől”, az „egyáltalán 
nem elégedettig” négy lehetőség közül választhattak, és vártuk 
a válaszok szöveges indoklását is. A 148 (összesen 264 
gyermekre vonatkozó) visszaérkezett kérdőív túlnyomórészt 
elégedett válaszokat fogalmaz meg. A mennyiség, a változa-
tosság és a tartalom a válaszadók több mint 90%-a számára 
volt teljesen vagy részben megfelelő, az ízletességgel szűk 
háromnegyedük volt megelégedve. A pontos eredményeket 
ismertető részletes tájékoztatásunkat megtalálják a 
www.berettyoujfalu.hu honlap Helyi hírei között.
Az eredmények nyilvánvalóan arra sarkallnak bennünket, hogy 
a kritikus pontokon változtassunk, mindeközben viszont figye-
lembe kell vennünk a hatályos szabályokat, előírásokat. Az új 
ételek bevezetése, a változatos nyersanyag-felhasználás eddig 
is jellemző volt, a további javuláshoz pedig elengedhetetlenek 
lesznek a technikai fejlesztések, új, korszerű eszközök beállítá-
sa. Mivel mindannyiunk számára fontos, hogy gyermekeink 
egészséges, de ízletes ételeken nőhessenek fel, receptversenyt 
tervezünk a szülők körében. Kedvenc, egészséges, nagykonyhai 
körülmények között is megvalósítható receptjeikre számítunk, 
melyeket havonta egyszer értékelünk, és a nyertes receptjét a 
következő havi menübe beépítjük. A részletekről rövidesen hírt 
adunk. Szeretnénk, ha az ebéd mellett az egészséges tízórai és 
uzsonna is népszerű lenne. 
Bízunk benne, hogy a következő nyáron is lehetőségünk lesz az 
ingyenes étkezés biztosítására, ahhoz pedig, hogy az étkezés 
élmény is lehessen, várjuk további észrevételeiket, javaslataikat.
                                    Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
                                       Közintézmények Szolgáltató Irodája

A nyári szociális gyermekét-
keztetés tapasztalatai

A nemzetgazdasági miniszter még 2015. július 1-jén írta alá azt az 
okiratot, amellyel megalakultak a szakképzési centrumok. Így az eddig 
a KLIK-hez tartozó szakképzési intézmények fenntartója, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium lett. 

Mint arról a Bihari Hírlap előző számából is értesülhettek 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata központi költségvetési 
támogatásból és önkormányzati forrásból 329 gyermek részére 
biztosította a nyári ingyenes étkezést.



Héthy Zoltán, a Bihari Múzeum első 
igazgatója halálának 20. évfordulójára 
megjelentetett egy kiadványt volt 
felesége, amely szinte teljes munkássá-
gának bibliográfiáját tartalmazza. 
Azért írom, hogy szinte, mert maga a 

szerző Kelemen Gyuláné (Héthyné Szamos 
Klára) írja az előszóban, hogy a kis könyvecske 
szakmailag biztos nem teljes értékű, mivel alaki, 
tartalmi vonatkozásban nem elégíti ki ezen 
elvárásokat. Szerintem azonban mégis méltó 
ehhez a kortársak által gyakran emlegetett nagy 
tudású emberhez, akivel mélyebb tartalmas 
beszélgetéseket csak életének utolsó esztendejé-
ben folytattam. Ennek kapcsán két írása is szüle-
tett, mind a kettőnek jelentősége van, és mind a 
kettőnek a pontos megjelenését megtaláltam az 
új kiadványban. 
Rendhagyó módon utolsó írásainak egyikével 
kezdem, amely most aktuális, hiszen október 
19-én a Kelet Népére emlékezünk, és a megem-
lékezés fókuszában Barsi Dénes áll, aki 110 
esztendeje született, de Héthy Zoltán az író 
születésének 90. évfordulójára egy jelentős 
írással hívta fel a figyelmet a Hajdú-Bihari Napló 
hasábjain 1995. július 20-án. A Kelet Népe 
születéséről ezt írja: „A bihari írók megjelenés 

nélkül maradtak. Új folyóiratot indítottak tehát, 
amihez a már két regényt írt Szabó Pál szerezte 
az engedélyt, az anyagi alapot Barsi biztosította 
– felesége, Váry Róza hozományából. (…) A 
programadó cikket a lapalapító Barsi írta, 
kiemelve a magyar parasztság nemzetmegváltó 
szerepét...”
A Bihari Múzeum 40. évfordulóján tartott emlék-
ülésen Porkoláb Lajos, a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ nyugalmazott igazgatója felvetette, 
hogy Héthy Zoltán a kilencvenes évek elején 
rendszeresen hangoztatta, hogy május 23-ának a 
város napjának kell válnia, de nem tudta, hogy 
miért is került ez a javaslat maghallgatásra 
évekkel később az önkormányzat részéről. Akkor 
szóban elmondtam neki, most írásban is megte-
szem. 1995-ben a Bihari Hírlap néhány lapszá-
mát –  a főszerkesztő betegsége miatt –  én 
szerkesztettem. Héthy Zoltán akkor jelezte, hogy 
szívesen írna ezzel kapcsolatban. A gondolatai, 
amelyek ma is érvényesek, május 18-án jelent 
meg a városi lapban, sorai így utólag már-már 
próféciának tűnnek: „A hajdúszabadság kivívá-
sának, a település először történt várossá nyilvá-
nításának történelmi dátuma: május 23-a méltán 
válhatna „városunk napjává”. Az évenkénti 
ünnepnap keretet biztosíthatna a múlt megidézé-
sére, történelmi tudatunk, identitásunk mélyítésé-
re, jelen eseményeink bemutatására. A nap 
tartalmának helyi vonatkozásúnak kellene lennie, 
különbözve országos ünnepeinktől.” 
Kulturális menedzserként fontosnak találtam 
ezeket a gondolatokat, és így voltak ezzel a 
város vezetői is. Az előterjesztést a képviselő-tes-
tület 1997. március 26-án egyhangúlag elfogad-
ta. Ha ünnepeljük ma a város napját, nekem 
minden évben eszembe jut Héthy Zoltán is. 
                                                    Kocsis Csaba

A rendezvényt dr. Vitányi István országgyű-
lési képviselő úr nyitotta meg, a résztvevőket 
Muraközi István, a kistérségi társulás elnöke, 
Berettyóújfalu polgármestere köszöntötte. 
Gyökös Zoltán projektmenedzser, Csörszné 
Bagdi Ildikó szakmai vezető és Czeglédi 
Mónika kommunikációs és kapcsolattartási 
menedzser pedig a projekt szakmai, emberi 
és számszerűsíthető eredményeit ismertette. 
Ahogy azt minden felszólaló kiemelte, hiány-
pótló tevékenységek zajlottak, hiszen szám-
talan, elsősorban hátrányos helyzetű gyere-
keket, családokat, közösségeket érintő prog-
ram valósult meg, integrált módon. A komp-
lexitását az adta, hogy: a gyerekek esélyte-
remtését a szülők, családok esélyteremtésé-
vel célozta meg, hiszen igazi eredményt csak 
így tudunk elérni. A program megvalósításá-
ban részt vett minden szakma képviselője, 
amelynek valamilyen dolga van a gyerekek-
kel, családokkal: egészségügy, oktatás, 
pedagógiai szakszolgálat, szociális és 
önkormányzati szféra, civilek, települési 
közösségek. Minden területen történtek 

beavatkozások, melyek 
érinthetik a gyerekeket, 
családokat: korai fejlesz-
tés, közoktatás, egész-
ségügy, közösségfejlesztés, foglalkoztatás, 
szociális szolgáltatás. Számszerű adatokat 
tekintve csak néhány eredmény, a teljesség 
igénye nélkül: 2 Biztos Kezdet Gyerekház és 
2 Közösségi Ház kezdte meg működését 
(Biharkeresztes, Komádi). A kistérség minden 
óvodájában, iskolájában zajlottak felzár-
kóztató foglalkozások heti rendszeresség-
gel. A kistérség minden első és harmadikos 
tanulója részt vett látás és hallás, ötödikes és 
hetedikes tanulója mozgásszervi és anyag-
csere szűrővizsgálaton. 125 gyermek kapott 
térítésmentesen szemüveget vagy lúdtalpbe-
tétet. Három nyáron keresztül 30, egyenként 
4 hetes nyári napközit valósítottunk meg. Két 
nyáron át alkalmanként 50 gyermek nyaral-
hatott 1-1 héten át Szilvásváradon. Minden 
település, minden közoktatási intézmény, 
több ezer gyerek és család kapcsolódott be 
a programjainkba. 43 munkaviszonyban 

foglalkoztatott munkatársunk volt. Két 
államtitkári és egy helyettes államtitkári 
látogatás történt. Az országos záró rendez-
vényre a mi szakmai vezetőnket és a bihar-
keresztesi Gyerekház vezetőnket kérték fel 
előadás tartására. Nem számszerűsíthető 
eredmények: elindultak olyan folyamatok, 
melyek a projekt lezárása után is működnek: 
szakmai együttműködések, többgenerációs 
közösségek jöttek létre és maradtak meg, a 
Gyerekházak és Közösségi házak a telepü-
lések szerves részévé váltak. Mivel a 
gyerekesély program egy új pályázati 
kiírást követően folytatódik, ezért bizton 
számíthatunk arra, hogy a 29 hónap alatt 
lerakott alapokra tudunk építeni, és úgy 
fejezhetjük be: folytatás következik.

Csörszné Bagdi Ildikó szakmai vezető 
Bihari Gyerekesély Iroda
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Vélhetően az elmúlt évtizedekben 
elmaradt karbantartási munkák és a 
nyáron tapasztalt szélsőséges időjárás 
okán az Arany János Gimnázium 
területén található kazánház tetőszer-
kezete július végén beomlott. 
Az elkészült statikai vélemény és a 
kármentés után pedig már a nyár 
végén elkezdődött a helyreállítási 
munka. Sólya László városfejlesztési 
irodavezető arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a statikus szakértő 
vizsgálata szerint a betongerendás 
födémszerkezetben a folyamatos 
beázás okán az acélszálak elkorro-
dáltak, és ez vezetett a tetőszerke-
zet beszakadáshoz. A nagy részben 
raktárnak használt kazánház 
kármentése és helyreállítása augusz-
tusban kezdődött, az önkormányzat 
egy fém tartószerkezetes trapézle-
mez tetőt készített el, mely egy 
későbbi felújításnál is megfelelő lesz. 
Az épület mellett található kémény 
szerkezetét is megvizsgálta a 
statikus, e szerint az nem balesetve-
szélyes. Ezzel kapcsolatban az 
irodavezető azt mondta, a kémény 
esetében az állagmegóvás a cél a 
jövőben, mert elbontása a 10 millió 
forintos költséget is meghaladná. Az 
épület felújítása tehát még jelenleg 
is zajlik, a tetőszerkezet elkészítése 
mellett a megrongálódott nyílászáró-
kat átmenetileg farostlemezzel 
pótolják, majd egységes színre festik 
a kazánházat.                          K.Zs.

Lezárult az „Esélyt a bihari gyermekeknek” című projekt
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Szeptember 30-án záró rendezvényen összegeztük a 29 bihari települé-
sen, 29 hónapon át tartó, 599.999.964 Ft-ból megvalósult integrált 
gyerekesély projekt eredményeit.
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Juhász Éva

Az egyházművészetet bemutató fesztivál alkalmából a Bihari Múzeum egy 
sétára hívta a vendégeket „Vallások nyomában” címmel. A közös séta első 
helyszíne a Bihar Vármegye Képgaléria volt, ahol Szekeres Erzsébet textil-
művész alkotásait tekinthették meg. A séta további állomásai a római 
katolikus templom, a református templom és a baptista gyülekezeti ház 
volt. Minden helyszínen szó esett az egyházközösség programjairól, 
hitéletről, illetve a művészetükről is. A délután a Kulturális Örökség Napja 
szellemében zajlott. Ehhez kapcsolódóan a mostanában sokat emlegetett 
Rómer Flóris kiállítását tekintették meg a résztvevők, akit a régészet atyjá-
nak is neveznek, nem véletlenül, hiszen országszerte rengetek régészeti 
feltárás és kutatómunka fűződik a nevéhez. A tárlatvezetés után a környé-
ken zajló régészeti feltárásokról tartott előadás Kocsis Buruzs Gábor 
régész. A nap végén a vendégeknek lehetősége nyílt különböző korok 
régészeti könyveit megvásárolni, így például az ókori egyiptomi, a maja és 
a hettita kultúrát bemutató könyvek is gazdára találhattak. 

A tablókiállítást Csécs Teréz koncepciója 
alapján, a győri Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum készítette, az összeállításban 
a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 
Levéltára, az MTA Könyvtár Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye, az MTA BTK Művészet-
történeti Kutató Intézet és a Magyar Nemzeti 
Múzeum kutatói, munkatársai is segédkeztek. 
A vándorkiállítás Győr, Veszprém és 
Bakonybél után látogatott el városunkba, 
ezt követően pedig a Magyar Nemzeti 
Múzeumban, majd Nagyváradon kerül 
bemutatásra. A megnyitó nyitányaként 
Brandtner Lilla foglalta össze a polihisztor 

kanonok életét, a kortársak vissza-
emlékezéseinek tükrében. Ezt 
követően dr. Dénes Zoltán c. kano-
nok-plébános, egyetemi tanár 
mutatta be azt a 19. századot, 

amelyben a magyar régészet atyjának is 
nevezett Rómer Flóris tevékenykedett és 
alkotott. Rómer szerzetesként kezdte pálya-
futását 1836-ban, majd két év múlva pappá 
szentelték. Munkássága és tudása szerte-
ágazó, a tudományok szinte minden terüle-
tére volt rálátása, emiatt több, fontos 
tudományos tisztséget is betöltött. Tanított a 
Győri Bencés Gimnáziumban, a Pozsonyi 
Királyi Akadémián, József főherceg nevelő-
je, az MTA Természettudományi Osztályá-
nak és Archeológiai Bizottságának tagja, 
majd ez utóbbi titkára, a Katolikus Főgimná-
zium igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar 
Történelmi Társulat egyik alapítója, majd 
1877-től haláláig (1889) nagyváradi kano-
nok lesz. Biharban töltött évei alatt írja le a 
Herpályi Monostort és járja be a herpályi 

dombokat. A felsoroltakon kívül több folyó-
irat alapítója, számos kiadvány és cikk 
szerzője, tudományos szervezet tagja. 
Rómer Flóris pap volt, a legszigorúbb előírá-
soknak is megfelelt, de egyszersmind világi 
ember is volt, akinek életét mi sem jellemez-
hetné jobban, mint az Országos Régészeti 
Társulat Rómer sírján elhelyezett koszorújá-
nak mondata, mely így hangzott: „Írtál, és 
élet támadt a romok felett.” 

Csarkó Imre történész-muzeológus 

Bárdosi Ildikó népdalénekes tanítványa, 
Horváth Boglárka éneke töltötte meg a Mozi 
Galériát, melynek falain Kádár Nagy Lajos 
képei voltak láthatóak. Az alkotót Erdei 
Sándor újságíró mutatta be, akivel már négy 
könyvet készítettek, és túl vannak tucatnyi 
kiállításon és könyvbemutatón. Szavai 
szerint Kádár Nagy Lajos nyugdíjas éveiben 
fedezte fel újra a művészetet, és 10 év sem 
jutott neki a munkálkodás örömeiből, és 
máris búcsúznia kellett az ecsettől, szemének 
gyors, végzetes romlása miatt.
Kádár Nagy Lajos, 1939-ben Sárrétudvari-
ban született, 12 évesen került Debrecenbe, 
majd az építőipari technikum befejezése 

után a Budapesti Műszaki Egyete-
men szerzett építőmérnöki diplomát. 
A képzőművészet iránti vonzalom 
15-16 éves korában ébredt fel 
benne, első képei 1968-ban tette 
közkincsé a Debreceni tervező 
Vállalat házi kiállításán.
A megnyitón Erdei Sándor úgy 
fogalmazott, „Kádár Nagy Lajos sok 
szép eredményt vitt vásznaira és 
farostlemezeire, s nemcsak alkotó-
ként változott-fejlődött gyors 
ütemben, hanem emberileg is. Bölcs 
elfogadás jellemzi, öniróniával köt 
kompromisszumot zsugorodó lehetőségeivel.”
Kádár Nagy Lajos művészi életútja látás 
nélkül is folytatódik, és kezei között készül-
nek újabb művészi megmutatkozásai, 
szobrok formájában. A festmények október 
5-ig várják érdeklődő befogadó közönsé-
güket a mozi nyitvatartási idejében.                                                 

Lezárult az „Esélyt a bihari gyermekeknek” c. projekt

Vallások nyomában és régészet
A Bihari Múzeum a Kulturális örökség napja és az Ars Sacra fesztivál 
országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva értékes programokra 
hívta az érdeklődőket szeptember harmadik hétvégéjén.

Rómer Flóris születésének 200. évfordulójára 
emlékezik a Bihari Múzeum a 2015. szeptem-
ber 8-án nyílt időszaki kiállításával. 

„Szóval, tettel”

Zsarátfénynél - Kádár Nagy Lajos kiállítása
Kádár Nagy Lajos Holló László-díjas 
festőművész tárlata nyílt meg a Mozi 
Galériában szeptember 7-én délután. 
A Zsarátfénynél című kiállítását Erdei 
Sándor költő, újságíró nyitotta meg.

K.Zs.

A Bihari Hírlap 
következő lapzártája 

2015. október 30. péntek
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A napsütéses péntek 
délutánt Karalyos 
Krisztina a BERÉPO 
Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatójának beszé-
de nyitotta meg. A nap 
egyik szervezője a 
délután jelentőségét 
egy hasonlattal fejezte 
ki:
„Két nemes fémből 
kellene ötvözni e mai, de 
nem mindennapi ünnepi 
esemény jelvényét. 

Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket és az arany mellett ezüst fény is 
megcsillan a mai napon. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét”  
A beszédek, köszöntők után gyorsan kezdetét is vette a könnyed délutáni 
kikapcsolódás. A Városi Zeneiskola diákjainak és tanárainak műsora alapoz-
ta meg a hangulatot. A délután folyamán a fellépők egy percig sem hagy-
ták, hogy a közönség unatkozzon. A Mátyás utca lakói versekkel, szövegek-
kel készültek. A Zümmögő kórus, az intézmény nem rég alakult dalköre 
katona nótacsokrot állított össze. Az intézmény ellátottjai egy székely 
népmesét is bemutattak, aminek a címe „Haragszik-e gazduram?”. A Bakon-
szegi Népdalkör bihari, hajdúsági népdalokat énekeltek. A Szentpéterszegi 
Műkedvelők csoportjának két tagja egy paródiával készült. A színes progra-
mok mellett tombolasorsolásra is jutott idő, majd a délutánt a vacsora zárta. 
 

A kultúrház nagytermében a Berettyóújfalu 
és Vidéke Méhészek Egyesülete szakmai 
találkozójának és vásárának vendégeit 
elsőként Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő köszöntötte. Beszédében kitért a 
mézlovagrendek munkájának fontosságára, 
akik nem csak a helyi napraforgómézet 
népszerűsítik, hanem a méz egészségre 
gyakorolt jótékony hatásait is próbálják 
megismertetni az emberekkel. 
A rendezvényt köszöntő Dr. Mészáros László, 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
elnöke arról beszélt, hogy az ilyen rendez-
vények nem csak a méhészeknek és a 
szakmának szólnak, hanem a mézfogyasz-
tóknak is. Úgy fogalmazott, napjainkban 
nem csak termelni kell tudni professzionális 
szinten, hanem a terméket el is kell tudni adni 
és sokszínűen bemutatni azt a rengeteg 

szépséget, hasznos és egészséges 
dolgot, amit a mai magyar méhészeti 
szakágazat, illetve a helyi méhészek 
állítanak elő.
Az idei rendezvényen a Bihari Mézlovag-
rend mellett az Udvarhelyszéki Mézlovag-
rend, a Palóctáj Mézlovagrend, a Szent 
Vince Borlovagrend, a Bajai Mézlovagrend 
és a Göndöcs Benedek Mézlovagrend is 
képviseltette magát. Muraközi István 
polgármester is pozitívan vélekedik a Bihari 
Mézlovagok által kezdeményezett rendez-
vényről. Úgy fogalmazott, mivel Berettyóúj-
faluban több mint száz család foglalkozik 
méztermeléssel és mézelőállítással, rá kell 
irányítani a figyelmet, hogy valóban a helyi 
termelők által elkészített, jó minőségű és 
egészséges terméket vásárolják és fogyasz-
szák. Azzal pedig, hogy lovagrendet hoztak 
létre, és ehhez sokféle rendezvényt társíta-
nak, valóban külsőségeiben is magasabb 
szintre emelték munkájukat.
Az őstermelőknek helyet adó, nemrég fedés 
alá került piactéren a lovagrendek bemutat-
kozása mellett, mézszentelést is tartottak. A 
„mézes” délelőtt szintén tökéletes alkalmat 
nyújtott egy új mézlovag avatásának is. Az 
új mézlovagnak is feladata lesz, hogy 
tudatosítsa a fogyasztókban, hogy az a 

méz, amit elfogyasztanak egy nagyon jó 
minőségű méz és bizalommal forduljanak a 
méhészek felé. 
A művelődési központban egész nap 
kulturális fellépők műsorai váltották 
egymást, eközben helyi és környékbeli 
termelők saját termékeit lehetett megvásá-
rolni. A különböző méhészeti eszközök, és 
mézkülönlegességek vásárlása mellett talán 
a vendégeket legjobban a mézkóstolás 
kötötte le. A méhészeti ágazat iránt érdeklő-
dők számára az Erdélyi Gábor teremben 
szakmai előadásokat tartottak. 
A délután a sporté volt. A Bihari Természet-
barát Egyesület csapatversenyt hirdetett. 
Ennek végül az eső miatt a fedett piactér 
adott helyet. A csapatversenyen összesen 
hat csapat mérte össze ügyességét. Ebből 
két felnőtt és négy általános iskolás csapat. 
Az esti programok a Szent István téri Kádár 
Vitéz lovas szobránál a már hagyományos-
nak mondható koszorúzással kezdődött, 
majd a táncházat követően Mihály-napi 
tűzgyújtással és hagyományőrző tűzoltó 
bemutatóval ért véget.   
   

Méz, kultúra, sport és hagyományőrzés 
Az Itthon vagy - Magyarország Szeretlek rendezvénysorozat részeként szeptember 
26-án színes programok várták a városlakókat. Délelőtt minden a mézről szólt, 
mézlovagrendek bevonulása, a mézkirálynő új mézlovagot avatott, emellett mézkós-
tolásra és szakmai előadásokra is sor került. A délután sporttal kezdődött, majd 
koszorúzás és táncház zárta a szombati napot.

A BERÉPO Nonprofit Kft. immár negyedik alkalommal kedveskedett családi 
nappal a Fényes-ház lakóinak és hozzátartozóiknak szeptember 4-én.  

Családi nap a Fényes-házban 

A mostani táborlakók felolvasásra érkeztek szeptember 
15-én délután a Bihari Múzeum dísztermébe. Nem csak a 
hallgatóságnak, hanem egymásnak is megmutatták régi-új 
írásaikat. A vendégek közül Nagy Zoltán Mihály, Vári 
Fábián László, Oláh János, Fekete Vince, Gálfalvi György, 
Elek Tibor, Sarusi Mihály, Mezey Katalin, József Attila-díjas 
író, költő vagy irodalomtörténész, ráadásul az egyetlen 
hölgy a névsorban az idén kiérdemelte a Kossuth-díjat is. 
Velük érkezett Dupka György Kárpátalja kulturális minde-
nese, Oláh András költő, drámaíró, Gulyás Imre költő újság-
író, Nyulász Péter a gyermekirodalom jeles alakja. Korpa 
Tamás költő, a SZIFOnline főszerkesztője moderálta a 
délutánt. A névsorban megtalálható jelentős irodalmi lapok 
meghatározó alakjai: a Látó (Marosvásárhely) egykori 
főszerkesztője, a Székelyföld (Csíkszereda) szerkesztője, az 
Együtt (Kárpátalja) volt és jelenlegi főszerkesztője, a 
magyarországi folyóiratok közül pedig a Bárka, Magyar 
Napló és a Partium főszerkesztője. Köszönöm, köszönjük 
azoknak, akik részt vettek ezen a nem mindennapi irodalmi 
délutánon. A felolvasást követően a táborlakók megkoszo-
rúzták a Kelet Népe-emléktáblát, és indultak tovább 
Zsákára a felújított Rhédey kastély kiállításait megtekinteni.

Kocsis Csaba

Irodalmi délután a múzeumban

Tíz esztendővel ezelőtt, 2005-ben Jókai Anna, a 
Berekfürdői Körmendi Lajos Írótábor fővédnöke avatta 
fel a Kelet Népe-emléktáblát, mert 1935 októberében itt 
nyomtatták az Adler/Ács József nyomdájában a Móricz 
Zsigmond által országos ismeretségre szert tett folyóirat 
első számait.
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A madárkiállításon és vásáron kívül többek között gombakiállítás, 
szüret, Hayabusa motoros találkozó is megrendezésre került a Villa 
területén. A rendezvénynek több mint 3000 látogatója volt.
A Bihari Múzeum dolgozói részére munkájuk elismeréseként az Év 
Múzeuma 2014. díj elnyeréséért jutalomútként biztosította az önkor-
mányzat a részvételt, míg a Bihari Népművészeti Egyesület több éve 
van jelen testvérvárosunk őszi vásárán. Mivel az első napon csak 

késő délután kezdődtek a programok, így városnézésre is jutott idő, 
valamint a közeli Caorle városába is eljutottunk, ami 
mindannyiunknak nagy élményt jelentett. A vásár ideje alatt 
találtunk alkalmat arra is, hogy a múzeum dolgozói a szomszédos 
Pordenone és Sacile városok nevezetességeit is megismerhessék. A 
rendezvényen közös standon mutatkozott be az egyesület és a 
múzeum. Az egyesület népművészeti termékekkel, a múzeum népi 
játékokkal, felpróbálható viseletekkel csalogatta a látogatókat, akik 
jöttek is szép számmal. Kiállított tárgyainkon kívül nagy népszerű-
ségnek örvendtek az általunk vitt kóstolók is. Sok ismerős látogató 
tért vissza újra hozzánk és több új ismeretséget is kötöttünk. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy Porcia hercege családjával együtt 
meglátogatta standunkat és feleségével együtt minden viseletet 
felpróbáltak, a gyerekeik kipróbálták a népi játékokat és vásárol-
tak is a jelen lévő népművészektől. 
Szintén hagyománnyá vált már Porciában, hogy városunkból a 
rendezvényen a Móló Panzió is jelen van, mint mindig, most is nagy 
sikere volt a marhapörköltnek, amit Csorba János vezetésével a 
panzió szakácsai készítettek.

Nagyné Székely Katalin  

A színesebbnél színesebb mesevilágot 
bemutató bábok kiállítását Asbóth 
Anikó a debreceni Vojtina Bábszínház 
igazgatónője nyitotta meg. A kiállított 
bábokat az alapján válogatták, hogy 
minél jobban reprezentálja a bábszín-
ház elmúlt 40 évének munkásságát, 
illetve minél több bábkészítő keze 
munkája látható legyen. A Vojtina 
Bábszínház bábarchívuma több mint 40 
év alatt hatalmasra nőtt, de nem a 
számosság a fontos benne, hanem a 
mesei szerepkörök képviselőinek 
aránya, minősége. Ezen kiállítás a mesei 
világ belső hierarchiájának, tereinek 
lakóit próbálja megmutatni. Az archí-
vumból előszedett uralkodók, vitézek, 
lovagok, királylányok, tündérek, gonosz-
tevők, állatok, meg még ki tudja, kik, 
eddig még nem látott csoportosításban 
mutatkoznak meg. Bábjaik minden mesei 
határvonalat átlépnek, nem számít az 

idő, a kor, a saját mesei közeg, összeke-
verednek, hogy találkozásaikból kiala-
kulhasson a mesei világ lélegző téri 
szerkezete. A kiállítás megnyitón közre-
működött Kocsis Csaba, aki egy vers 
megzenésítéssel kedveskedett a vendé-
geknek, illetve mesét mondott Gál Petra 
és Erőss Zoltán általános iskolás tanulók. 
A kiállítás mindenki számára nyitva áll 
és látogatható 2015. október 30-ig.  
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„Mindigvolt és mindiglesz mese” címmel nyílt 
kiállítás a Bihar Vármegye Képgalériában a 
népmese napján, 2015. szeptember 30-án. 

Madárünnep Porciában A Proporcia Egyesület meghívására 2015. szeptember 18-20-án a 
Bihari Múzeum három dolgozójával és a Bihari Népművészeti 

Egyesület négy tagjával részt vettünk az olaszországi Porciában a 
Madarak és a bor ünnepén, ahol változatos programokkal és vásárral 

egybekötött hétvégi rendezvényt tartottak a Villa Dolfin területén.

Október elseje a  Zene Világnapja. Az ünnepen az elmúlt évek hagyomá-
nyait folytatva a zeneiskola tanárai és növendékei örömzenélésre várták 
Berettyóújfalu lakosait a Járási Hivatal Fráter László-termébe. Szilágyi 
Péterné köszöntötte a megjelenteket és elmondta, több éves hagyomány 
már, hogy ezen a napon hangszeres koncerttel emlékeznek erre a jeles 
napra. A koncert közel 1 órás volt és fuvola kamaramuzsikával zárult.

A Zene Világnapja

A Berettyóújfalui Reformá-
tus Egyházközség 50 fős 
csapata gyülekezeti kirán-
duláson vett részt szeptem-
ber 5-én szombaton Sáros-
patakon és Tokajban.
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Orosházán rendezték meg a XXVI. Női- Férfi Felnőtt Erőemelő 
Magyar Bajnokságot 2015. szeptember 19-20-án. Hajdú-Bihar 
Megyét a berettyóújfalui Bihari Szabadidő és Sportegyesület 
versenyzője a 83 kg-os súlycsoportban szereplő Szász Róbert képvi-
selte. Ungai János tanítványa mind a három fogásnemében a legerő-
sebbnek bizonyult, és 650 kg-os összteljesítménnyel országos bajnoki 
címet szerzett. E kimagasló teljesítményhez 220 kg-os guggolás, 180 
kg-os fekvenyomás és 250 kg-os felhúzás kellett. Róbert következő 
erőemelő versenye a november elején Füzesgyarmaton megrendezés-
re kerülő GPC Erőemelő és Fekvenyomó Világkupa, ahol hazáját 
képviselheti.

„Mi az ami képessé tesz bennün-
ket, hogy elérjünk egy célt, egy 
álmot? Csak ez a kis szó: 
akarom! Egy álom csak egy 
álom, egészen addig, amíg úgy 
nem döntesz, hogy igazzá 
teszed…”
A Herpály SE kis úszói számára 
egy álom vált valóra, hiszen 
sikert sikerre halmozva érmekkel 
gazdagon tértek haza mind a 
hazai, mind a külföldi verse-
nyekről. Részt vettek több orszá-
gos és nemzetközi versenyen: 
2015.06.13. Országos Békata-
lálkozó Budapest (Papp Richárd 
2007), 2015.07.04. Országos 
IV. Béka Derby Hódmezővásár-
hely (Papp Richárd 2007), 

2015.07.10-12. IV. Országos 
Delfin bajnokság Hódmezővá-
sárhely (Gáti Panna 2005, 
Bohács Alexandra 2005, Nagy 
Ádám 2005, Gulyás Krisztián 
2006), 2015. 07.16-19. XLVIII. 
Országos Gyermek bajnokság 
Miskolc (Erdős Milán 2004)
Versenyzőink a Herpály Sport-
úszó Egyesület színeiben diadal-
maskodtak szép eredményeket, 
helyezéseket elérve képviselték 
egyesületüket, elismerést, hírne-
vet szerezve ezzel városunknak 
is. Az elmúlt időszakban igazán 
nem tétlenkedtek a gyerekek. 
Lelkiismeretesen, kitartóan e-
dzettek, készültek a kihívásokra, 
megmérettetésekre. A kitartó 
fáradtságos munka meghozta 
gyümölcsét, hiszen az alábbi 
helyszíneken szerepeltek ered-
ményesen: Parafa Kupa 2015, 
Gyöngyös; XXXV. Szent István 
Kupa, Esztergom; X. Rózsa 
Kupa, Tótkomlós; XL. Viharsarok 
Kupa Nemzetközi Úszóverseny, 
Békéscsaba; IV. Liget Fürdő 
Kupa, Gyomaendrőd; Földvár 
Kupa, Tiszaföldvár; Sturovó 
Nemzetközi Úszóverseny, Szlo-
vákia; Digi Kupa Nemzetközi 
Úszóverseny, Nagyvárad.
A tiszaföldvári Földvár Kupán 
számos egyéni siker született. 

Több úszónk is korosztályának 
legeredményesebb versenyzője 
címen szerzett kupával tért 
haza. Papp Richárd 2007, 
Mohácsi Gergő 2008, Gáti 
Panna 2005, Nagy Ádám 2005, 
Erdős Milán 2004, Nagy Fanni 
2001. Az egyéni sikerek mellett 
versenyzőink a legeredménye-
sebb egyesületnek járó különdí-
jat is elnyerték. A IV. Ligetfürdő 
Kupán is a legjobban szereplő 
csapat címet szerezték meg 

úszóink, a dobogó élén végezve. 
2015. augusztus 29-én Szlová-
kiában (Sturovó-Párkány) meg-
rendezésre került Nemzetközi 
úszóversenyen Balogh Hanna 
Dalma 2009, Papp Richárd 
2007, Nagy Ádám 2005 és 

Erdős Milán 2004 képviselték az 
egyesületet. Kiemelkedően 
teljesítettek úszóink, 7 arany és 
3 bronzéremmel tértek haza.
A hagyományokhoz híven az 
őszi szezonban 2015. szeptem-
ber 11-12-én Romániában 
állhattak elsőként rajtkőhöz 
úszóink a Digi Kupa nemzetközi 
úszóversenyen, Nagyváradon, 
ahol minden korosztályban 
dobogón végeztek. „A legfonto-
sabb, amit a győzelemből 

megtanulhatunk, hogy képesek 
vagyunk rá!”
Gratulálunk, további sikeres 
versenyzést kívánunk! Köszönet 
az edzőknek a felkészítésben, 
tisztelet a szülőknek az együtt-
működésért! Hajrá Herpály SE!

„Éremeső az úszásban”
A Herpály SE versenyzői hazai és külföldi versenyeken egyaránt a dobogón!

Szász róbert erőemelő országos bajnok!

Már negyedik éve rendezi meg minden szeptemberben a Borosjenői Kádár 
István Hagyományőrző Íjász Egyesület saját íjászversenyét. A helyszín ezúttal 
is a herpályi csonkatorony környéke volt, szeptember 5-én. A versenyzők 
többsége most is a környező településekről érkezett, de volt, aki Szegedről 
utazott Berettyóújfaluba. Az íjászoknak különböző nehézségű, lőlapos, 3D-s, 
valamint ügyességi, mozgó célokból álló pályákat kellett teljesíteni. A 45 
versenyzőnek az esős, szeles időjárás is nehezítette a dolgát. Ennek ellenére 
mindenki teljesítette a 18 pályából álló versenyt. A szervezők jövőre is 
várnak minden érdeklődőt, versenyzőt egy remélhetőleg naposabb időben.

Íjászverseny vitéz 
Kádár István emlékére 

Herpály SE



Nagyon sok kungfu stílus található a világban, ezen belül a Wing 
Chun/Wing Tsun /Wing Tzun kungfu is több szervezettel rendelkezik 
tudomásom szerint. Te melyik szervezethez tartozol?
Közel 10 éve találkoztam egy kínai mesterrel, akinek munkássága és 
tudása nagyon nagy hatással volt rám. Ő Leung Kwok Wah nagy-
mester, aki a hong kong-i nyílt kungfu bajnokság győztese is volt. 
Hong Kong örökös bajnoka, az év küzdője számos más harcművésze-
ti ág tiszteletbeli tagja és még hosszan sorolhatnám a címeit. 
Tanítványai sorra nyerik a különböző tartományi bajnokságokat. Ő 
az elnöke a Wah-Ngai Wing Tsun Culture Association-nak, amely 
ebben az évben 110 éves. Nemcsak az én szimpátiámat és elismeré-
semet nyerte el, de Hong Kong-ban is nagyon nagy elismertségnek 
örvendő kungfu harcos. Tagja a F.I.O.G.A.-nak  amely a nagymeste-
rek szövetsége Kínában. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a nagymesterrel?
Tudni kell az ázsiai emberekről, hogy nagyon zárkózottak egy 
"fehér"emberrel szemben nehéz elnyerni a bizalmukat. Viszont 
nemcsak megismerkednem sikerült vele, de személyes tanítványává 
is fogadott. A 4. mesterfokozatomat is személyesen tőle kaptam, de 
később ennél is nagyobb elismerésben volt részem, amikor rendsze-
res oktatásra és szövetség alapítására kért fel és erre alkalmas 
licensz engedélyt adományozott részemre. Vizsgáztatási jogot is 
kaptam tőle, ami azt jelenti, hogy a tanítványokat egészen a mester-
fokozatokig tudom vizsgáztatni. Erről tudni kell, hogy ezzel a 
jogosultsággal jelenleg csupán ketten rendelkezünk a világon én és 
egy japán mester. Tehát ha valaki ezt a stílust szeretné tanulni és 
erről hivatalos diplomát szeretne szerezni, az vagy a hong kongi 
központban teheti meg, vagy Japánban vagy itt a mi egyesületünk-
ben. Másnak jelenleg erre a világon nincs engedélye, jogosultsága. 
Amikor a mester saját internetes oldalán publikálta kinevezésemet, 
illetve a Hong Kong televízióban is bemutatta a magyar tagságot a 
világ számos országából gratuláltak. 
Mivel telnek a napjaid?
Az oktatás szigorúan hong kong-i irányítás alatt folyik, emiatt napi 
kapcsolatban állok a nagymesterrel. Speciális technikákat tanulok 
tőle és rengeteg új alkalmazást, amit sehol máshol nem láttam a sok 
év alatt. Tehát bőven van munka és anyag a továbbadásra. A kész 
oktatási tematikát, vizsga előírásokat, követelményeket is folyama-
tosan kapom. A stílus kortól és nemtől függetlenül bármikor elkezd-
hető. Stílusunkat szeretném minél szélesebb réteghez eljuttatni és 
mindenki számára elérhetővé tenni. Jelenleg is ezen dolgozunk. 
Nemrégen folytattunk tárgyalásokat a Parlamentben biztonsági 
szakemberekkel, a képzésükkel kapcsolatosan. Ez jelenleg szervezés 
alatt áll, ott is hamarosan indulhatnak a képzések. Bízom benne, 
hogy a közeljövőben sor kerülhet az első olyan szemináriumra, ahol 
a nagymester maga oktatja és vizsgáztatja tanulóinkat itt Berettyó-
újfaluban.                                                                              
                                                                                             R.S.
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Szeptember 18-án délután ragyogó napsütésben megtelt a Szent István 
tér kerékpáros felnőttekkel és a Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui 
Tankerületének diákjaival, akik Rómer Flóris, a régészet atyja születésé-
nek 200., a Sinka István Városi Könyvtár fennállásának 65. évfordulója 
alkalmából a Csonkatoronyhoz szervezett kerékpártúrára gyülekeztek. A 
résztvevők ellátogattak a fehértemplom romjához, megismerkedtek a 
Csonkatorony történetével, és azzal, hogy Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja 
című regényében milyennek írja le a Csonkatornyot. A vállalkozó kedvűek 
íjászkodtak és felmásztak a toronyba. Köszönjük a résztvevőknek, hogy 
ilyen szép számban megtisztelték programunkat, mely a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztő Kollégiuma támogatásával 
valósult meg.                                                           A könyvtár dolgozói

Rómer Flóris nyomában 

31 éve a Wing Tsun kungfuban

Berettyóújfalu bővelkedik a sportsikerekben. Ez nemcsak a 
sportolóknak köszönhető, hanem az elhivatott, fanatikus sportszak-
embereknek is. Ilyen sportszakember Bagoly Tibor, aki idén 
ünnepelte 31 éves évfordulóját annak, hogy belépett az első kungfu 
iskola ajtaján. A magyarországi elnök főinstruktorral beszélgettem. 

A tavasszal véget ért, rendkívül sikeres gombaismereti tanfolyam méltó 
befejezése volt a Pádis-fennsík-on és a Rozsda-szakadék környékén 
megrendezett terepgyakorlat.  A megtalált, körülbelül 120 faj tanulmá-
nyozásával még inkább feltárult előttünk a gombák mérhetetlenül gazdag 
és színes világa, valamint a gombaszakértői hivatás nehézsége és felelős-
sége.   A szakmai kérdéseken túl a parádés hangulat, a gyönyörű táj, de 
Lajos bátyánk fenséges vacsorája is emlékezetessé tették utunkat. Köszö-
nettel tartozunk Dézsiné Jutkának az út megszervezéséért, valamint Erdei 
Zoltán gombaszakértőnknek a tanfolyam által nyújtott élményekért.  
Jövőre visszamegyünk!                                           A tanfolyam hallgatói

A terepgyakorlat is felejthetetlen volt
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A polgármester úgy fogalmazott, kis odafi-
gyeléssel és tudatossággal úgy tervezhetjük 
meg utazásainkat, hogy időt, pénzt takarí-
tunk meg, megóvjuk a környezetünket és a 
saját egészségünkért is tettünk valamit. Az 
önkormányzat és a Bihari Természetbarát 

Egyesület csatlakozva az Európai Mobilitási 
Héthez városunk általános iskolásainak 
szervezett csapatversenyt. Az 2012-ben 
kezdeményezett mobilitási nap lényege, 
hogy az embereket rávegyék arra, hogy 
tegyék le a gépjárművet, és inkább használ-
janak tömegközlekedési eszközöket, illetve 
biciklivel vagy gyalogosan közlekedjenek. A 
csapatok több helyszínes ügyességi verse-
nyen mérhették össze erejüket. Biciklis kerék-
párverseny, futás, íjászat, vívás és népi 
olimpiai játékok is várták a gyerekeket. 
Megyesi Ibolya a rendezvény egyik szerve-
zője reméli, hogy a gyerekek sokat fognak 
hazavinni az itt tanultakból, majd hozzátette:
„Én bízom abban, hogy a közeljövőben 
egyre több kisiskolást és felnőttet fogok látni 
kerékpárosan vagy gyalog közlekedni, 
illetve tömegközlekedéssel, és többen fogják 

letenni az autót, hiszen olyan városban élünk, 
ahol nagyon sok látnivaló van és akár 
gyalog, akár kerékpárral ezeket meg lehet 
tekinteni, és így egy élménnyé válhat a 
mozgás.” 
A versenyen a város mind az öt általános 
iskolájából jelentkeztek alsó és felső tagoza-
tos csapatok egyaránt. A rendezvény támo-

gatója Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
szervezője pedig a Bihari Természetbarát 
Egyesület volt. Csatlakozott még a csapathoz 
a Berettyóújfalui Arkadas Baranta Sport és 
Hagyományőrző Egyesület, a Borosjenői 
Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesü-
let, illetve a Bihari Múzeum dolgozói is. 

Válassz, válts, variálj közlekedési eszközt

Ebből az alkalomból könyvtártörténeti 
kiállítást rendeztünk. A tablókon végig lehet 
kísérni a könyvtár fejlődésének, változásai-
nak útját, a gépesítés lépéseit. Összegyűjtöt-
tük az ünnepi könyvhét, az író - olvasó 
találkozók vendégeit, kik voltak a könyvtár 
vezetői, dolgozói. A fotókkal illusztrált 
tablók között helyet kapott az olvasótábor 
története, valamint a megvalósult projektek. 
A tárlókban elhelyezett dokumentumok, a 
kiállított tárgyak mesélnek a kezdetekről s a 
későbbi évek munkájáról. A rendezvények 
meghívói, az írók-költők által dedikált 
kötetek kiegészítik a tablók információit. A 
könyvtár gépesítésének alapjait teremtette 
meg 1996-ban Balogh István adománya. 
Róla is megemlékeztünk. A kerekasztal-be-
szélgetés résztvevői - Dr. Bakó Endre iroda-
lomtörténész, Dr. Takács Miklós egyetemi 

adjunktus, Dr. Tóth-Matolcsi László 
egyetemi docens - az egykori Kelet 
Népe folyóirat sajtó,- irodalmi és 
eszmetörténeti gyökereit vették 
górcső alá. A közel egyórás 
eszmecsere kibontotta a népi 
mozgalom, a népi irodalom bihari vonatko-
zásait is. A hagyománytudat modernizáció-
ját vagy annak hiányát taglaló megközelíté-
sek kitértek a haza vagy haladás, népi vagy 
urbánus ellentétpárokra is, valamint taglal-
ták a népi mozgalom nemzeti és egyetemes 
vonatkozásait. Elhelyezték benne a sajáto-
san magyar paraszti társadalomba vetett 
utópisztikus bizalmat a modernizáció 
tekintetében. Kitértek a folyóirat hasábjain 
folyó korabeli vitákra is. "A betű a szellemi 
kincstár kulcsa" címmel meghirdetett pályá-
zatban könyv-, illetve könyvtári élményekről 

szóló írásokat vártunk. Az eredményhirde-
tésre ezen a napon került sor. 14 pályázat 
érkezett, mindannyian Gombos Ferenc 
Berettyóújfalu című fotóalbumát kapták 
jutalmul, melyet az alkotó ajánlott fel. A 
délután folyamán a résztvevők megtekintet-
ték a könyvtár 65 évéről készített filmünket. 
A program a kiállítás megtekintésével, kötet-
len beszélgetésekkel, állófogadással zárult. 
Rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap 
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiu-
ma támogatásával valósult meg.
Lackó Györgyné könyvtárvezető és a könyvtár dolgozói

Június elején tartották a megnyitóját annak 
a pályázati programnak, melyben huszon-
négy bihari önkormányzat dolgozik 
közösen az esélyegyenlőség fejlesztése 
érdekében és a Berettyóújfalui járás 
települései között a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programok végrehajtásában való együtt-
működés kialakításában.
A járásból huszonnégy települési önkor-
mányzat és számos állami, önkormányzati 
és civil szervezet közös szakmai együttmű-
ködésével javítani kívánják a feladatok 
szervezésének, ellátásának minőségét. A 

program közvetett célja a szakemberek 
munkájának segítésén, az együttműködé-
sen keresztül a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok: a mélyszegénységben 
élők és romák, a gyermekek, a nők, az 
időskorúak, valamint a megváltozott 
munkaképességűek és fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének javítása a 2013-
2018-as tervezési ciklusban.
A fél éves projekt folyamán a szakmai 
munka egy-egy esélyegyenlőségi csoport 
helyi fejlesztési lehetőségei mellett a feltárt 
problémák és lehetséges intézkedések 

járási szintű értékelését is elvégzik. Boros 
Gábor projektvezető elmondta, hogy a 
szeptember 11-én megtartott rendezvény 
a negyedik tematikus konferencia, mely a 
megváltozott munkaképességűek helyzeté-
vel, lehetőségeivel foglalkozott.
A huszonnégy település a bevont szerveze-
tekkel együttműködve készíti el programját, 
mely november végén zárul. A projekt 
végére pedig elkészül a Járási Felzárkózá-
si Kerekasztal javaslatainak összegzése-
ként az Esélyteremtő-programterv is.
                                                        K.Zs

65 éves városunk könyvtára

Ebben az évben szeptember 16. és 22. között rendezték meg 42 országban a mobilitási hetet. 
Berettyóújfaluban a Szent István téren köszöntötte a résztvevőket, diákokat, tanárokat, intézmény-
vezetőket Muraközi István polgármester. Az idei kampány jelmondata: Válassz, válts, variálj! 

Szeptember 24-én, a könyvtár névadójának születésnapján minden évben megem-
lékezést tartunk. Idén születésnapi ünnepséggel egészült ki a program, hiszen 
intézményünk 65 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét.

Készülőben az esélyegyenlőségi programterv
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Születés 2015. szeptember
2. Szőllősi Barbara Anna 
    (Szőllősi László - Simon Brigitta)
8. Veres Máté Péter
    (Veres Péter - Nagy Andrea) 
14. Pap Mátyás Attila 
      (Pap Attila Károly - Bartus Ágnes)

Házasságkötés 2015. szeptember
5. Diószegi Gergő - Bundik Nikolett
5. Szabó Norman András - Erdei Anita
12. Kiss Zsolt Gergely - Kun Nóra
16. Boncza János - Bagoly Mária
19. Magyar Szabolcs Gergő - Ádány Nóra

23. Balogh Zsolt - Moczok Ágnes
25. Szabó Lóránt István - Farkas Edina
26. Szántó Zoltán - Pásztor Klaudia

Elhunytak 2015. szeptember
5. Szabó Gyuláné (Diószegi Mária) (1943.)
6. Veres Jánosné (Szilágyi Emma ) (1929.)
19. Kiss Jánosné (Bilincsi Éva) (1974.)
19. Török László (1933.)
22. Agod Zsigmondné 
      (Karácson Juliánna) (1929.)
25. Nagy Gábor (1928.)
25. Bagdi Lajosné (Keszeli Emma) (1931.)
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A Bihari Múzeum és Sinka István 
Városi Könyvtár 

A Bihari Múzeumban
Október 14-ig az intézmény nagyteremében 
díjtalanul látogatható Annus Ferencné Tóth Erzsébet 
miniatűr életképeiből összeállított „Kicsinyített régi 
világ” c. kiállítás. 
Október 16. péntek 19.00 
Szüreti táncház és népi játék foglalkozás a Bihar 
Néptáncegyüttes és a múzeum közös programja a 
Retro Klubban (Dózsa Gy. u 48.)

A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2015 
 

A Sinka István Városi Könyvtárban
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2015

KÖNYVINKUBÁTOR 
MEGBOCSÁTÁS HETE – a késedelmesen vissza-
hozott dokumentumokért ezen a héten (október 

6–11 között) nem kérünk késedelmi díjat.
  

A Mozi Galériában
Október 9. péntek, 17.00
Magyar László István művésztanár „Isten az Élet Ura” 
c. kiállításának megnyitója. Közreműködik Lovas 
Olívia Szende. A kiállítás a mozi nyitvatartási 
idejében  október 30-ig látogatható.

 A Nadányi Zoltán Művelődési Központban

Október 12. hétfő, 17.00
Erdélyi Gábor-terem
A 60 éves Fazekas Ferencről megjelent FF60 – 
Apai örökség c. könyv bemutatója
Október 21. szerda, 14.00 Színházterem
Szabó Lajos idősek-napi nótaműsora
Bihar Vármegye Képgaléria
A népmese napja alkalmából megnyílt: 
Mindig volt és mindig lesz mese – „Vojtina 40” című 
bábkiállítás október 30-ig látogatható.
November 9. hétfő, 17.00
Karászi Judit festőművész kiállítása a 
Bihar Vármegye Galériában.

Városi megemlékezések
Október 17. szombat, 17.00
Emlékezés a II. világháború berettyóújfalui áldoza-
taira és Oláh Zsigmond mártír lelkipásztorra a 
berettyóújfalui református templomban
 
 
 

Október 12. hétfő 17 óra
A 60 éves Fazekas Ferencről megjelent FF 60 
Apai örökség című könyv bemutatója
Vendégeink: Fazekas Ferenc, Kolozsvári 
István, Szűcs Endre és Kocsis Csaba
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor terem
Október 13. kedd 16 óra
Nagy Sándor festő kiállításának megnyitója. 
Megnyitja: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfő-
iskolai Egyesület elnöke
Október 13. kedd 17 óra
Meleg Vilmos színművész Emőd Tamás-estje
Helyszín: Berekböszörmény Faluház
Október 14. szerda 16.30 óra
A Kreatív Kézműves Klub kiállítása. Megnyit-
ja: Lisztes Éva, a Bihari Népfőiskola elnöke
Helyszín: Bihari Népfőiskola
Október 16. péntek 16 óra
A váradi püspökség és káptalan nemzetmeg-
tartó tevékenységecímű előadás. Előadók: 
Mns. Dr. Fodor József vikárius és Dr. Dénes 
Zoltán plébános, egyetemi tanár
Helyszín: Szentpéterszeg Faluház
Október 22. csütörtök 17 óra
15 éves a Bihari Népfőiskola – ünnepi 
közgyűlés Helyszín: Bihari Népfőiskola
Részletes program: www.biharinepfoiskola.hu

A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség októberi programjai

Október 17-én szombaton este 5 órakor 
emlékező Istentisztelet lesz a Templomban, a 
II. Világháború berettyóújfalui áldozataira és 
Oláh Zsigmond lelkészre.
Október 23-án Nemzeti Ünnepünkön, pénte-
ken délelőtt 10 órakor Ünnepi Istentisztelet 
lesz a Templomban. 
Október 31-én szombaton a reformáció 
ünnepén este 5 órakor lesz Istentisztelet a 
Wesselényi utcai imaházban.
November 1-én vasárnap elhunyt szerette-
inkre emlékező Istentiszteletek lesznek a 
temetőkben. Téglaparti temető: délben 12 
óra Ökumenikus Istentisztelet. Csendes 
temető: délután 3 óra Ökumenikus Istentiszte-
let. A berettyószentmártoni Templomban 
délelőtt 11 órakor Istentisztelet, utána 
gyertyagyújtás a temetőben. 

Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint 
lesznek. Minden alkalmunkra nagy szeretettel 
hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Reformá-
tus Egyházközség
www.reformatusbujfalu.hu

Hang-Játék-Zene ismeretterjesztő 
élménykoncertek

1. hangverseny 2015. november: 
Puskás Levente – szaxofon és 
Váradi Judit – zongora hangversenye
A hangverseny a zenekari hangszerek bemutatá-
sa mellett a zene kifejezőerejét, a történetek, 
megjelenítését szeretné a gyermekek számára 
érthető és élményszerű módon megmutatni.
 
2. hangverseny 2016. február: Zenevonat: 
Zenés száguldás a SONUS Ütőhangszeres 
együttessel. Mozdonyvezető: Dr. Szabó István 
főiskolai tanár - Utasok: a közönség
Az ütőhangszerek látványa és hangzása minden 
korosztály számára mindig nagy élményt okoz. 
Ezt szeretné a gyermekeknek szóló hangverse-
nyünk kihasználni, amikor a zenevonatra felszáll-
va különböző tájak, különböző hangszerek 
bemutatása mellett különböző stílusú zenéket 
szólaltatnak meg az ütőegyüttes tagjai. A 

világkörüli út látványát fokozza az utazásról, 
tájakról vetített képek, jellegzetes látnivalók 
megjelenítése.

3. hangverseny 2016. március: 
Szárnyaló népdalok
A népdalok archaikus megszólaltatása után a 
klasszikus zenei feldolgozások hangoznak el. A 
népi énekes segítségével a gyermekek hallás 
utáni tanulás után a kórus tagjaival adják elő 
Kodály Köszöntő című művét, hozzájárulva a 
magyar népi hagyományhoz hű születésnapi 
köszöntés népszerűsítéséhez.

Jegyek és bérletek vásárolhatók: 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.
Telefon: 06/54 402-014, 06/54 500-022, 
Email: novavilla2010@gmail.com
Bérlet ára (3 koncert): 900.- Ft, Belépőjegy: 
400.- Ft. Az előadások délelőtt 10.00 órakor 
kezdődnek.

 Berettyóújfalui programok  „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” - 
a Bihari Népfőiskola rendezvényei: 



2016. február: SZERELEM, Ó  vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: MAGYAR ATTILA, GALLUSZ NIKOLETT, HAJDU 
ISTVÁN (STEVE)
2016. március: FÉLRELÉPNI TILOS!  vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: ESZTERGÁLYOS CECÍLIA, MAGYAR 
ATTILA/HARSÁNYI GÁBOR, CSENGERI ATTILA/SZAKÁCS 
TIBOR, NYERTES ZSUZSA/TIMKÓ ESZTER, PIKALI 
GERDA/NYERTES ZSUZSA

A bérlethez tartozó további előadások


