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Ülésezett a képviselő testület
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Intézményvezetői pályázatokról, képviselői alap létrehozásának kidolgozásáról döntöttek és több rendeletet
is elfogadtak a november 26-án megtartott testületi ülésen.
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Tájékoztatás
diétás étkezés
biztosításáról
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Hagyományápolás és teremtés
Szentmártonban
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Az egyik legegészségesebb édesség

Sárga lufik
színesítették a várost

OLDAL

Színházi előadások, népi játékok, kulturális programok, vásár, muzsika, tánc,
ének, kézműves foglalkozások, étel ital, móka, kacagás - egyszóval minden,
ami egy nagyvásári hangulathoz szükséges. Így telt a november 13-i és a 14-i
nap, amikor minden Szentmárton körül forgott.

Ülésezett a képviselő testület
Intézményvezetői pályázatokról, képviselői
alap létrehozásának kidolgozásáról
döntöttek és több rendeletet is elfogadtak a
november 26-án megtartott testületi ülésen.
Az első napirendként tárgyalt polgármesteri
jelentés részeként a testület elfogadta a
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. működését
felügyelő bizottság jelentését, illetve hozzájárultak ahhoz, hogy a számviteli folyamatok tételes ellenőrzésével bízzon meg egy
külső könyvvizsgáló céget. Közbeszerzési
eljárás eredményeként támogatták a képviselők, hogy az önkormányzat a következő
10 évben is Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal köt közszolgáltatási szerződést, azzal, hogy a közszolgáltató által
beszedett sírhelymegváltási díjak, temető
fenntartási hozzájárulás díjak 25 %-át
temetőfejlesztésekre fordítja.
Egybehangzó igennel támogatták Borsos
Lajosné pályázatát az Arany János Kollégium intézményvezetői posztjára. A napirend
kapcsán Gyula Ferencné elismerően szólt az
elmúlt években végzett kreatív és elszánt
munkáról, melynek eredményeképpen méltó
második otthont teremtettek az itt lakó
diákoknak.
A Közintézmények Szolgáltató Irodája
vezetői pályázatára egy ajánlat érkezett, a
jelenlegi intézményvezető Ulicsné Erdős
Erzsébet nyújtott be pályázatot. Hozzászólásában köszönetét fejezte ki az önkormányzat és a dolgozók irányába is. Elmondta, a
KÖSZI 61 főt foglalkoztat és meghaladja a
600 millió forintot a három intézmény teljes
költségvetése. Az egyik legnagyobb
tevékenysége pedig 1500 gyermek étkeztetési feladatainak ellátása.
A képviselők titkos szavazáson döntöttek. Ez
alapján 12 igennel támogatták Ulicsné
Erdős Erzsébet kinevezését. A Nova Villa
2010 Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatára ketten nyújtottak be érvényes ajánlatot. A
jelenlegi vezető Krisztik Csaba, valamint
Lisztes Éva. Az előterjesztést tárgyaló bizottságok véleményükben mindkét pályázatot
támogatták. Lisztes Éva úgy fogalmazott,
hogy a közművelődés területén szerzett több
mint 20 éves tapasztalata és a szakmában
meglévő kiterjedt kapcsolatai vértezték fel
arra, hogy beadja pályázatát. Krisztik
Csaba a folytonosságot emelte ki pályáza-

tából. Azt mondta, az öt évvel ezelőtti
„papírra leírt mondatból” a mai napra egy
100 milliós nagyságrendű forgalmat bonyolító vállalkozás lett. A hosszas tárgyalás
folyamán hozzászóló Hagymási Gyula
képviselő szerint a cég jövőképét tekintve
kulturális területen Lisztes Éva tervei a város
szempontjából is kedvezőbbek. Szántai
László megítélése szerint is ez a pályázat a
biztatóbb. Megjegyezte, hogy a felügyelő
bizottsági jelentés olyan állításokat tartalmaz, mely bizonyos fajta bizalomvesztést
jelenthetnek a jelenlegi ügyvezetővel szemben. Gyula Ferencné kritikusan fogalmazott
azzal kapcsolatban, hogy hiába szerveznek
kulturális rendezvényeket, kiállításokat ha
nincs rajta vendég. A pályázatokat olvasva
fogalmazódott meg benne, hogy ezeken az
eseményeken részvételükkel akár a képviselők személyes példamutatása is javíthat,
felhívva a figyelmet egy helyi alkotó tárlatára, amire – véleménye szerint – nem sok
példa volt az elmúlt években. Gál László az
ülésen elmondta, szerinte teljesebb képet
adott volna a Kft.-ről a korábbi testületi
ülésen nem támogatott indítványa, mely egy
eseti bizottság felállítását javasolta volna a
cég teljes körű vizsgálatára.
A titkos szavazáson végül döntetlen
eredmény született, mindkét pályázó 6-6
szavazatot kapott. Ezt követően a polgármester arra tett javaslatot, hogy új pályázatot írjanak ki, melynek feltételeiről a következő ülésen döntenek és ezzel együtt a jelenlegi
vezető megbízatását hosszabbítsák meg
annak lezárultáig. A képviselők ezt a javaslatot nem támogatták. A napirendi pontot
azzal zárták, hogy az ügyről egy későbbi
időpontban rendkívüli ülésen tárgyalnak. Az
önkormányzat harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentés tárgyalásakor
elhangzott: a pénzügyi teljesítések, bevételek
és kiadások a tervezetteknek megfelelően.
A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló
rendeletet két pontban változtatták.
Emelkedtek az igénybe vehetők körét
meghatározó jogosultsági összeghatárok,
valamint a hitelügyintézés elhúzódása miatt
duplájára emelkedett a jogvesztő határidő.
Támogatták a képviselők, hogy városunk
részt vegyen a Fővárosi Levéltár Topotéka
munkaprogramjában, melynek keretében
tudományos igénnyel összeállított ismeretter-

jesztő, a település történetét, dokumentumait, rendszerező informatikai felületet hoznak
létre.
Képviselői alap létrehozásáról is tárgyaltak
Hagymási Gyula beadványa kapcsán.
A képviselő megítélése szerint az alap egy
olyan eszköz lenne a képviselők számára,
amely lehetőséget teremt arra, hogy anyagvásárlással, kis értékű eszközök beszerzésével meg tudjanak oldani kisebb problémákat saját körzetükben. Hozzátette: a
felhasználás teljesen transzparens módon
történne. A most elfogadott határozat a
szándékot rögzíti, pontos kidolgozása a
költségvetés elkészültéig fog megtörténni.

Közmeghallgatás
A hagyományokat megtartva a mostani
testületi ülésen közmeghallgatást is tartottak.
Erdei Zoltán öt éve végzi a lakossági
gombaszakértői munkát a városban, mostani
felszólalásában erről a munkáról számolt be.
Szavai szerint nem túlzás azt állítani, hogy az
öt évvel ezelőttihez képest megszázszorozódott a gombaszedők száma. Ezért is volt
szükség arra, hogy lakásánál megszüntesse
a gombavizsgálatot, melyet tavasz óta a
piacon végez, bár ezt elmondása szerint
sokan nem értettek meg.
Magdus László több mint tíz éve kéri az
önkormányzattól, hogy az Ölyvös utca az év
minden időszakában járható legyen.
Véleménye szerint a sóder és a gréderezés
nem jelent megoldást. Felvetette még, hogy
a kóbor kutyák száma egyre növekszik.
Ennek elsődleges oka a nem elég felelősségteljes állattartás.
Daróczi Lajos számos észrevétellel érkezett.
Közöttük a közterületen lévő fák csonkítására
hívta fel a figyelmet, melyet a gallyazáskor
végez az áramszolgáltató. Szóba hozta még
a fiatalok nem megfelelő viselkedését, és
ennek néhány lehetséges megoldását is.
Tikász Imre saját történetén keresztül a
csökkenő munkahelyekről beszélt. Mint
mondta, a rendszerváltás óta számos munkahely szűnt meg és közel a nyugdíjkorhatárhoz
már nehezen talál állást. A polgármester
válaszában úgy fogalmazott, ezen a helyzeten javíthat a település megközelíthetőségét
segítő, vélhetően a jövő évben megépülő
Debrecent és Berettyóújfalut összekötő
gyorsforgalmi út, illetve a vállalkozások
számára kijelölt ipari területek.
K.Zs.

Tájékoztatás diétás étkezés biztosításáról
Örömmel tájékoztatom a tisztelt olvasókat, hogy a Közintézmények
Szolgáltató Irodája 2015. november 2-ától a diétás étkezésre
igényt tartó (szakorvosi igazolással rendelkező) gyermekek részére
saját konyháján készített diétás étrendet biztosít. Fenti időponttól
mindenféle diétára (cukorbetegség, gluténmentes diéta, különböző
ételallergiák) megfelelő étrenddel tudunk szolgálni. A diétás
étkezést jelenleg 10 intézményben több mint 20, különböző korcsoportba tartozó gyermek esetében igényelték. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy minél változatosabb diétás étrendet adjunk
a gyermekek részére. A főzést két, megfelelő képesítéssel rendelkező szakács munkatársnőnk egy konyhai kisegítő dolgozó segítségével végzi, élelmezésvezető felügyelete, és dietetikus közreműködése
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mellett. Az ételek készítéséhez a legkorszerűbb, minőségi alapanyagokat vásároljuk. Az ételek a Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. sz. alatt
működő diétás konyhánkon készülnek, és onnan kerülnek szállításra
az intézményekbe. Igyekszünk olyan szállítási sorrendet, gyakorlatot
kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a normál étrend és a diétás
étrend is időben eljuthasson a gyermekek tányérjára.
Bármilyen probléma, észrevétel esetén, kérem az érintett gyermekek
szüleit, egyeztessünk. Új igény esetén hívják irodánkat az 54/402004-es telefonszámon. Az ételekkel kapcsolatos észrevételeikkel
bátran keressék Kathóné Papp Éva élelmezésvezetőt a következő
telefonszámokon: 54/400-041 vagy 20/267-66-42.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Méltóság és gondoskodás - nárciszokat ültettek a főtéren
Berettyóújfalu is csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje programjához. Városunkban 2015. november 23-án a Szent
István téren több száz nárcisz virághagymát ültetett el a KLIK Berettyóújfalui Tankerületének száz diákja az emberi méltóság jegyében.
Ezt megelőzve többen is köszöntötték a diákokat. Muraközi István Berettyóújfalu
Város polgármestere, Bulcsú László a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke
és Porkoláb Gyöngyi a Méltóság Mezeje program vezetője. A debreceni alapítvány elnöke azt mondta, az ebben az évben csatlakozó hat Hajdú-Bihari település
között Berettyóújfalu az első. Varga Réka a Berettyóújfalui József Attila Általános
Iskola 5. b osztályos diákja egy rövid mesével kedveskedett a vendégeknek, mellyel
a megyei mesemondó versenyen 4. helyezést ért el. Török Laura a Berettyóújfalui II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulója pedig bihari népdalokat
énekelt, melyekkel megyei első helyezést ért el. A Magyar Hospice Alapítvány
1991-es megalakulása óta nagy energiát fektet a társadalmi szemléletformálásba
és a hospice ismertségének növelésébe. Ezt szolgálják a 2007-ben elindított Nárcisz
Programok, melyek felé a lakosság növekvő érdeklődéssel fordul. A program ereje
az önszerveződésben van, s a megmozdulásra késztető cél felmutatásával olyan,
szélesebb rétegeket érintő kezdeményezés születhet, amely minden embert
megérinthet. A nárcisz a remény szimbóluma, a telet legyőző tavasz első virága, az
öröm, az életigenlés és az újjászületés jelképe, a rák elleni harc megtestesítője.

Változások a helyi adózásban
Helyi iparűzési adó

2016. évtől Berettyóújfalu Város Önkormányzat illetékességi területén a 20/2015.
(X.30.) sz. Önk. rendelet értelmében változnak a helyi iparűzési adó mentességre
vonatkozó szabályok.
2016. január 1-től adómentesség csak azt a
vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja
meg a 600 ezer Ft-ot. Változás, hogy míg a
korábbi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet az adómentességet az éves
nettó árbevétel (2 millió Ft alatt) függvényében határozta meg, úgy a 2016. adóévtől
érvényes rendelet az adóalaphoz köti a
mentességet. Ez gyakorlatban azt jelenti,
hogy főszabályként az adó alapja a nettó
árbevétel csökkentve az eladott áruk
beszerzési értéke (ELÁBÉ), közvetített
szolgáltatások értéke, anyagköltség összegével az érvényes jogszabályok figyelembe
vételével.
További változás, hogy adómentességre
jogosult az a háziorvos vállalkozó (házi

gyermekorvos, fogorvosi alapellátást végző
fogorvos, védőnő továbbiakban: háziorvos),
akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves
szinten az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.
Háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként
vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői
tevékenységet végez és nettó árbevételének
legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
Az iparűzési adómentesség csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősül, amely
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikknek a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.

November 4. az emlékezés napja

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzését,
az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente
egyszer a tárgyévet követő év január 15-ig első esetben a 2015. évi adóévről 2016.
január 15-ig - az adófizetési kötelezettséggel
együtt kell megtenni, illetve teljesíteni a
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatvány elérhető a www.berettyoujfalu.hu honlapon. Az előállított magánfőzött párlat adója
évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet
meg az önkormányzat helyi jövedéki adó
számlájára. Ha a magánfőző nem állított elő
tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem
keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. Köszönjük együttműködésüket!
Berettyóújfalu Város Önkormányzati Adóhatósága

Berettyóújfalu valamennyi kedves
lakosának örömteljes,
boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendőt
kíván Berettyóújfalu
város Önkormányzata.

1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg Magyarország felé. Céljuk a forradalom leverése, a demokratikus rendszer felszámolása volt. A megtorlás idejében több száz ember lelte halálát. A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulói műsorukkal emlékeztek. Az
általános iskolás tanulók ünnepi műsorát gyertyagyújtás követte a népligeti
kopjafánál.
2015. december Bihari Hírlap
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Újrainduló agrárszakképzés szeptembertől
Augusztus 17-től a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került a Berettyóújfalu, Mátyás
u. 7. szám alatti, valamikori Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Az új tanévben egy új
intézmény kezdte meg működését, a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola tagintézményeként.
Román István, a minisztérium rendszert szorgalmazza a két azt is, a jelenlegi 800 tanulóból
agrárszakképzésért
felelős éve megindult folyamatban, 62-en járnak a berettyóújfalui
helyettes államtitkára országjá- melyhez
a
berettyóújfalui tagintézménybe. Az államtitkár
ró körútjának részeként város- intézmény most csatlakozott. helyettes a Tessedik Sámuel
unkban találkozott a szaktárca Köszöntőjében Molnár Magdol- Agrárszakképzési
Koncepció
fenntartása alá tartozó iskolá- na Ilona azokról az okokról bemutatása kapcsán kiemelte, a
ban az érintett intézmények beszélt, hogy mi tette szükséges- kormány ösztöndíjjal támogatja
partnereivel, a városi, megyei és sé Hajdú-Bihar megyében egy a
hiányszakmákat
tanuló
agrárkamarai vezetés képvise- újabb agrárszakképző intéz- fiatalokat. Térségünkben várhalőivel. Román István a mezőgaz- mény létrejöttét. A hajdúböször- tóan ösztöndíjas képzést kapnak
dasági jellegű szakképzés ményi Széchenyi István Mező- a diákok, ha a gépész szakot,
átalakításával
kapcsolatban gazdasági Szakképző Iskola és vagy éppen a gazdaképzés
elmondta, a kormányzat a duális Kollégium igazgatója elmondta szakot választják.

Véget ért a járási esélyegyenlőségi program
A „Közösen az esélyegyenlőség érdekében
– a Berettyóújfalui járás területén” elnevezésű ÁROP - 1.A.3. - 2014 - 2014 – 0079
azonosító számú program célja a járás
települései között modell értékű együttműködés kialakítása, mely során Berettyóújfalu
város koordinációs tevékenységével szoros
területi együttműködést alakított ki a járás
települései között, a társadalmi felzárkózást
segítő helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtása érdekében.
A 2015. május 1-től november 30-ig
megvalósuló program zárókonferenciájának
megtartására november 13-án került sor,
ahol bemutatásra kerültek az elmúlt hónapok eredményei. Az öt fős munkaszervezet
és két segítő szakértő közreműködésével a
járás 24 településével együttműködve
valamennyi településen elvégezték a
szakemberek a helyzetelemzéseket, a Helyi
Esélyegyenlőségi Programok értékelése, új
problémák beazonosítása is megtörtént
minden hátrányos helyzetű esélyegyenlőségi
csoport vonatkozásában. A szakemberekkel
folyó munka a települési szint után a járásszékhely Berettyóújfaluban folytatódott. A

szakmai műhelymunka keretében az adott esélyegyenlőségi
csoporttal foglalkozó szakemberek vitatták meg a Helyi
Esélyegyenlőségi Programok
értékelése során feltárt problémákat, intézkedési szükségleteket és dolgoztak ki javaslatokat a járási szinten, együttműködéssel orvosolható problémákra, szolgáltatási együttműködési megállapodások megkötésére. A
szakmai műhely javaslatai közül egy, a
települések és állami, társadalmi és civil
szervezetek képviselőből álló kerekasztal
választotta ki, mely elemek kerüljenek az
„Esélyteremtő-programtervbe”,
ami
a
2014-2020-as Európai Uniós tervezési
időszak járási esélyegyenlőségi stratégiai
programjának tekinthető. A program hét
hónapja alatt több mint 150 rendezvény
megtartására került sor különböző helyszíneken és témákban az együttműködő
szakemberekkel.
Számos
színvonalas
előadás is elhangzott, melyek a szakmai
ismeretek bővítését szolgálták. A pályázó

Berettyóújfalu Város Önkormányzata bízik
abban, hogy a jövőben elkészülő vagy
felülvizsgálásra kerülő Helyi Esélyegyenlőségi Programok, más stratégiai tervek,
társadalmi felzárkózást segítő programok
készítése során az „Esélyteremtő-programtervben” meghatározott javaslatokat figyelembe veszik, beépítik, hasznosítják a program résztvevő szervezetei, illetőleg minden
más, a téma iránt érzékeny szervezet és
ezáltal sikeresebb felzárkózási, esélyegyenlőségi helyi fejlesztések valósulhatnak meg.
A program dokumentumai decembertől
elérhetőek lesznek a város honlapján
www.berettyoujfalu.hu .

A KÖSZI az Arany János Gimnázium Egészségmegőrzési hetén járt
A Közintézmények Szolgáltató Irodája munkatársai 2015. november 27-én részt vettek az Arany
János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és
Közgazdasági Szakközépiskola Egészségmegőrzési hetén, ahol az egészséges étkezés jegyében
kóstolót tartottak a KÖSZI által készített, közegészségügyi előírásoknak megfelelő ételekből. A
diákok megkóstolhatták a csirkeragulevest, a
baconba göngyölt csirkemájat, debreceni karajt,
és a zöldséges stefánia szeletet, köretként bulgurt
és görög salátát szervíroztunk. Az akciónak nagy
sikere volt. Munkatársaim közel 300 kóstoló diák
részére adtak ízelítőt az általuk készített ételekből. Az ételeket az 1. sz. Főzőkonyhánk dolgozói
(Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.) készítették. Az
eseményt év elején egyeztettük a gimnázium
vezetésével, ezúton is köszönjük segítségüket. Az
akcióval hármas célunk volt, egyrészt a nem
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étkezőkkel megismertetni a konyhánk
főztjét, megmutatni, hogy lehet ízletes a
közétkeztetésben készült étel is. Nem titkolt
másik célunk pedig, hogy újabb igénylőket
„toborozzunk”, mivel sajnos a középiskolás
diákok nagyon kis számban veszik igénybe
a közétkeztetési lehetőséget. Nem utolsó
sorban pedig intézményünket szerettük
volna bemutatni. 35 éve, több mint ezer fő
minőségi étkeztetéséről gondoskodunk a
berettyóújfalui önkormányzati és állami
fenntartású intézményekben. Küldetésünknek tekintjük, hogy minden gyermek és
tanuló számára egészséges, változatos,
friss alapanyagokból készült, minőségi ételeket
biztosítsunk. A diákokat egy kérdőív kitöltésére is
kértük, melyben a menzai illetve a kollégiumi
étkezésről kértük a véleményüket, illetve arról, ha

nem étkeznek, annak mi az oka. Szeretnénk
közösen megoldást találni arra, hogy minél több
diák igénybe tudja venni a közétkeztetést. A
kérdőívek értékeléséről később adunk hírt.
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Jubiláló véradókat köszöntöttek

A Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete a Véradók Napja
alkalmából véradóünnepséget szervezett. A rendezvényen az elmúlt évek,
évtizedek véradóinak mondtak köszönetet.

Dr. Korcsmáros Ferenc elmondta, évente egyszer nyílik alkalmuk, hogy
az önkéntes véradóknak és véradásszervezőknek ilyen formán is
megköszönjék egész éves munkájukat. Vitányi István országgyűlési
képviselő köszöntőjében elmondta, az ő szemében ez a legfontosabb
önzetlen felajánlás, amit tehetünk. Az ünnepséget énekes és táncos
előadásokkal tették még hangulatosabbá. A Berettyóújfalui kistérségben nincs probléma a véradások számával, természetesen ezért meg is
tesznek mindent a véradásszervezők. A hagyományos plakátok, szórólapok mellett próbálnak lépést tartani a kor igényeivel, így az internetet és más fórumok adta lehetőséget is kihasználják, hogy hírt adjanak
egy-egy véradásról. Ebben az évben a tízszerestől a kilencvenszeres
önkéntes véradókig mindenkit ajándékcsomaggal jutalmaztak.
Juhász Éva
Szerencsére ebben az esetben bűntényről szó
sincs, hanem a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság dolgozói érkeztek rendhagyó tárlatvezetésre a
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
meghívására.

A múzeumban évek óta hagyomány, hogy
meghív munkahelyi közösségeket, hogy
megismerjék a bihari térség múltját, kultúráját, hagyományait. A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Pincétől a
padlásig programelem keretében valósult
meg. A múzeum dolgozói arra vállalkoztak,
hogy megmutassák a rendőröknek a múzeum
kiállításait, és azokat a munkafolyamatokat,
amik az intézmény mindennapi tevékenységét
jellemzik, ezáltal közelebb kerül egymáshoz
a közszolgálat és a közművelődés Berettyóújfaluban. A helyszínelést a 2015. október

Helyszínelés a múzeumban!
19-én nyílt Kelet Népe ’80 című időszaki
kiállítás megtekintésével kezdték a rendőrök.
Az irodalmi témájú kiállítás kezdetén átsétálhattak a Sebes-Körös hídján, amely megjelenítette azt a 80 évvel ezelőtti eseményt,
amikor három népi író, Barsi Dénes, Szabó Pál
és Sinka István elhatározták, hogy itt Biharban létrehozzák a Kelet Népe folyóiratot. A
látogatók megismerték az alapítás viszontagságos körülményeit, a szerkesztők elhivatottságát. Egy korabeli nyomdai présgép segítségével elkészült a folyóirat első számainak
címlapján látható linómetszet is, amit emlékként Dr. Tóth Ferenc r. alezredesnek, a Beretytyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjének

ajándékoztunk. A járőrök, nyomozók, adminisztratív dolgozók ezen kívül megtekintették
a múzeum állandó kiállításait. A tárlatvezetés
ideje alatt éppen múzeumpedagógiai foglakozást tartottak az intézmény munkatársai
egy óvodáscsoportnak, így láthatóvá vált a
rendőrök számára az is, hogy milyen mozgalmas és sokszínű a Bihari Múzeumban folyó
munka. A látogatók közül volt, aki korábban
még nem járt a múzeumban, így az élmények
az újdonság erejével hatottak, míg mások
már ismerősként járták be a termeket. Reméljük, hogy ez a helyszínelés pozitív élményekkel gazdagította a rendőrség munkatársait!
Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus

VIII. Nyugdíjas igazságügyi dolgozók találkozója
A hagyományokhoz hűen ebben az évben is megrendezésre került Berettyóújfaluban a nyugdíjas
igazságügyi dolgozók találkozója a Berettyóújfalui Járásbíróság könyvtártermében 2015. október 9-én.
Dr. Füredi László, a Berettyóújfalui Járási Ügyészség vezetője a szép számban összegyűlt
vendégek köszöntése után Dr.
Márián Zoltán, a Debreceni
Nyomozó Ügyészség nyugalmazott vezetőjének kiállítását
nyitotta meg. Ezt követően Dr.
Márián Zoltán mutatta be
rendkívül különleges, felbecsülhetetlen eszmei értéket
képviselő
gyűjteménye
kiállított darabjait. Dr. Márián
Zoltán az 1960-as évek óta
levelez a világ uralkodóival,
állam
és
kormányfőivel,
egyházi vezetőivel, s páratlan
gyűjteménye
mára
már

mintegy
kétezer
eredeti
aláírást tartalmaz. A kiállítás
megtekintése után Dr. Kiss
László,
a
Berettyóújfalui
Járásbíróság elnöke mondott
ünnepi köszöntőt, majd 80.
születésnapja
küszöbén
Kovács Tiborné, közelgő 85.
születésnapja alkalmából Dr.
Varga József, és a 85 éves Dr.
Engi István köszöntése következett. A születésnaposok
tiszteletére somogyi nótacsokor szólt, melyet Török Laura
és Németh Marietta, a Beretytyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulói adtak
elő. Ezt követően az 1989

90 éves születésnapot ünnepeltek
a Fényes házban
A Fényes Ház lakói és dolgozói Karácsony Lőrincet az
otthon egyik lakóját köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából november 19-én. A jeles születésnapi ünnepségen sokan tiszteletüket tették, és ajándékkal köszöntötték
az ünnepeltet, többek között Muraközi István polgármester
is. A szervezők a torta mellett műsorokkal is kedveskedett a
születésnaposnak. A Szivárvány Református Óvoda
nagycsoportosai és az otthon lakói is készültek előadással.

évben
elhunyt
Domokos
Albertné Somogyi Róza volt
bírósági jegyzőkönyvvezetőre
emlékezett a Berettyóújfalui
Járásbíróság elnökhelyettese.
A berettyóújfalui zeneiskola
növendékeinek
(Garabuczi
Zsóka,
Garabuczi
Kata,
Fekete Eszter, Daróczi Sándor,
Szilágyi András) ünnepi műsorát követően Dr. Pocsai Edit,
Hajdú-Bihar megyei főügyészasszony mondott pohárköszöntőt. A találkozó ezután
vendéglátással folytatódott,
majd pedig kötetlen beszélgetéssel zárult. A kellemes zenét
ebben az évben is Tóth Gyula,
a zeneiskola tanára szolgáltatta. A szervezők ezúton is
köszönik mind a bíróság, mind
pedig az ügyészség dolgozóinak a találkozó megszervezéséhez nyújtott támogatását és
hálásak a kiállítás megszervezésében közreműködő Kállai
Irén múzeum igazgatónak,
valamint Kocsis Csaba népművelőnek.
Szervezők

Juhász Éva
2015. december Bihari Hírlap
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Hagyományápolás és teremtés Szentmártonban
Színházi előadások, népi játékok, kulturális programok, vásár,
muzsika, tánc, ének, kézműves foglalkozások, étel ital, móka,
kacagás - egyszóval minden, ami egy nagyvásári hangulathoz
szükséges. Így telt a november 13-i és a 14-i nap, amikor minden
Szentmárton körül forgott.
A Márton naphoz kapcsolódó programok
közül nem maradhatott ki a Lúdas Matyi
színpadi adaptációja, és ahogy annak
lennie kell Döbrögi most is háromszor kapta
vissza, ezúttal a kultúrház színpadán. Az
előadás után még libatepertő kóstoló is
várta a gyerekeket, hangolódva a délutánra, hiszen a Hunyadi Mátyás Tagiskolában a
Márton naphoz és Szent Mártonhoz kötődő
hagyományokkal, népszokásokkal és hiedelmekkel ismerkedtek a Bihari Múzeum foglal-

kozásain. A tantermekben foglalkozások
zajlottak, a tornateremben pedig a régi
korok játékait próbálhatták ki. Szent Márton
életét és történetét, valamint a Márton napi
néphiteket, szokásokat és legendákat mutatta be Csarkó Imre történész muzeológus az
érdeklődő felső tagozatosoknak. A délutánon volt még lúdtollal írás, és címereket is
készíthettek.
November 14-én pirkadattól napnyugtáig a Szentmártoni Nagyvásár hívta
az itt és a környéken élőket a
Szász-Tanyára és a Szent Márton
Vendégházhoz. Utóbbi helyszínen
Bónácz János köszöntötte a hagyományteremtő céllal, első alkalommal
megtartott vásár közönségét. Az alpolgármester szerint az ötlet és a megvalósítás is példaértékű és - mint fogalmazott - „a mai napon egy olyan
eseménynek lehetünk részesei, alkotói és
élvezői, melyhez sokan sokat tettek és
melyre igen sokan vártak.” A kalandpark mellett felállított sátorban elsők

között a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar lépett színpadra. A Szász-Tanyán a
Bakator Zenekar és Gyönyörű Zsigmond
vőfély hívogatott a vásárba. Itt köszöntőt
mondott Vitányi István országgyűlési képviselő. Talán könnyebb lenne azokat a népi
mesterségeket, kézműveseket, vásárosokat,
egyesületeket felsorolni, amelyek nem voltak
ott a tanyán. A nap itt kukoricamorzsolással
kezdődött, amivel a gyerekek megetethették a libákat, libatollból puskát készíthettek,
üdvözlőlapot írhattak libatollal, készíthettek
kis Ludas Matyit, de ez csak néhány a sok
elfoglaltság közül. Kiállítóban, árusban és
persze finom ételekben a Szent Márton
Vendégháznál sem volt hiány. A napot a
színpadi programok tették teljessé. Bemutatkoztak a Bajnóca Néptáncegyüttes csoportjai, a Piruett Táncstúdió, a Hajdú Rendészeti
Sportegyesület Judo szakosztálya és a Körös
Körül Néptáncegyüttes is.

Karászi Judit kiállítása a képgalériában
November elején újabb kiállítás nyílt a Bihar Vármegye Képgalériában. A soron következő művész Karászi Judit püspökladányi születésű festő, akit egyúttal különleges ékszereiről is ismernek. A kiállítást megnyitó rendezvényen Kocsis Csaba, Miczura Károly prímás
és fia kedveskedett gitáros, hegedűs előadással. A galéria legújabb tárlatáról és az
alkotóról H. Csongrády Márta fotóművész beszélt. Karászi Judit megosztotta velünk
milyen témákat dolgoz fel festményeiben.
„Egyértelműen a természetből merítem a témáimat. Ha a kezdeti évekre kell, hogy visszagondoljak, akkor abszolút a fák, az erdő, de akár egy magányos fa is a megjelenésével, a
grafikus kidolgozási lehetőségekkel. Ezek voltak a kezdeti témáim, és a városrészletek.”
A kiállításon szerepelnek tűzzománc, pasztell és olajfestmények is. A tárlatot december
4-ig tekinthették meg Karászi Judit mediterrán hangulatú festményeit.
Juhász Éva

Lélektől Lélekig

Irodalomtanárok éjszakája

Kocsis Csaba Adventtől vízkeresztig kiállítássorozata, ebben
az évben a Lélektől Lélekig címet viseli. A helyszín változatlanul a Bella Costa Étterem, ami már 2005 óta ad helyet a
kiállítási daraboknak. Ma már hagyomány az is, hogy a
megnyitó valamilyen kulturális, zenei előadással egészül ki.
Kocsis Csaba legújabb tárlatához tökéletesen illeszkedve
Papp Balázs fiatal zongoraművész játszotta el néhány saját
szerzeményét. A kiállítást Kolozsvári István kulturális menedzser szavai indították útjára. A Szélső Érték Kör Egyesület
segítségével létrejött tárlat a „Biharicum” kiállítás sorozat
része.

A Bihari Múzeum már korábban is hívott tematikus programra pedagógusokat. Tavaly az énektanároknak, ebben az évben az irodalomtanároknak
szerveztünk saját rendezvényt.
A Biharországi esték című kulturális programot már 7. alkalommal szervezi
Kocsis Csaba népművelő, ahol az azonos című folyóirat számait mutatják be a
szerzők, szerkesztők. Az Irodalomtanárok éjszakáján csatlakozva a
Biharországi estékhez a pedagógusokat hívtuk, hogy ismerjék meg a folyóirat
legfrissebb számait. A rendezvényen megjelentek megismerhették a Kelet
Népe 80’ című időszaki kiállításhoz készült múzeumpedagógiai füzetet. A füzet
egy példányát ajándékba adtuk a látogatóknak. Ebből a kiadványból
emeltünk ki egy feladatot, amit ezen az esten a megjelent látogatókkal
közösen meg is oldottunk. Az esten Molnár Judit közíró, nagyváradi pedagógus
bemutatta Nádpálca nélkül című kötetét. Az író különböző korokat, szerzőket,
stílusokat, témákat állít párhuzamba, a világ- és a magyar irodalom legfontosabb alkotóit és életművét népszerűsítve. A cél az olvasás iránti igény erősítése
nádpálca nélkül. Molnár Judit előadása a Kelet Népe kiállítást kiegészítette ki
a Kelet Népe folyóirat Móricz-korszakának bemutatásával. A rendezvény
végén a látogatók megnézhették a Kelet Népe ’80 időszaki kiállítást.
Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus
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Mályvavirág Pont nyílt Berettyóújfaluban

„Egy pihe nem repít az égig, de sok toll szárnyakat ad”- Így hangzik a Mályvavirág Alapítvány
mottója. A méhnyakrákos nők gyógyulásáért és
a betegség megelőzésért küzdő szervezet
2013 májusában alapult és azóta is egyedüli
olyan civil szervezet, amely célzottan foglalkozik a betegséggel. Borsos Krisztina több
hónapig tartó munkájának eredményeként a
berettyóújfalui Mályvavirág Pont megnyitóját
november 13-án tartották a művelődési
központban. Az ünnepségen köszöntőt mondott
Bónácz János alpolgármester és Dr. Muraközi

Zoltán kórházunk főigazgatója. A Mályvavirág
Alapítvány elnöke Tóth Icó is részt vett az
eseményen. Könyvében, ami a „Minden anyuka
meggyógyul” címet viseli saját történetét írja le.
A könyv megjelenése után rengetegen jelentkeztek ugyanazokkal a problémákkal és
kihívásokkal, amik a könyvben szerepelnek. Ez
vezetett ahhoz, hogy egy alapítvány jöjjön
létre, a méhnyakrákos nőkért. Magyarországon
évente a körülbelüli 1500 megbetegedésből, a
nem időben diagnosztizált esetek miatt négyötszázan halnak meg. Dr. Zákány Zsolt szerint
nagyon fontos lesz a berettyóújfalui Mályvavirág Pont munkája, hiszen térségünkben is sok nő
érintett, és az alapítvány segítségével rengeteg emberhez el tudnak jutni a betegséggel
kapcsolatos információk. A szülészeti nőgyógyászati osztály vezetője többek között az igénybe vehető védőoltásról, és a szűrővizsgálatról is
beszélt. Magyarországon két féle védőoltás
van, amelyek a HPV vagyis a human papilloma
vírus tizehatos és tizennyolcas törzse ellen
védenek. A főorvos kihangsúlyozta, hogy ez
nem méhnyakrák elleni védőoltás, de ez az
egyetlen módszer, amivel védekezhetünk a
kialakulással szemben. Az orvosok és a Mály-

vavirág Alapítvány képviselői is a megelőzést,
a rendszeres szűrővizsgálatokat tartják a
legfontosabbnak. A berettyóújfalui Mályvavirág Pont megnyitójára Füzesgyarmat képviseletében Bere Károly polgármester és Suchné
Szabó Edit érkezett, akik a településükön elért
méhnyakrák megelőző eredményekről beszéltek. A városban két év alatt több mint 300 nőt
sikerült elérni és szűrésre invitálni. Borsos Krisztina életének egy nehéz időszakán van túl, hiszen
két rákmegelőző műtéten is átesett. A Mályvavirág Pont itt Berettyóújfaluban az ő kezdeményezésére jött létre. Céljuk, hogy a járásban
minden önkormányzattal felvegyék a kapcsolatot és minden településen lelkes segítőket
találni. A Mályvavirág Pont már a megnyitó
előtt sikereket könyvelhetett el, hiszen felvette a
kapcsolatot az Arany János gyermekotthonnal,
így novemberben már ott tartottak előadásokat. A mályvavirág kitartó, erős és szép, pont
mint a női lélek. Az alapítvány mindig kihangsúlyozza, hogy a mályvavirág nem csak a
méhnyakrákos nőt jelképezi, hanem minden nőt.
A virág szírmai pedig van, hogy megsérülnek,
ezért kell nagyon vigyázni rájuk.
Juhász Éva

Idegen nyelvi verseny a József Attila Általános Iskolában

Gobelin kiállítás

A József Attila Általános Iskola fennállásának 100 évfordulója alkalmából angol és
német szövegértési versenyt szervezett november 11-én. A versenyen a KLIK
Berettyóújfalui Tankerület iskoláiból kilenc csapat angol és hat csapat német nyelven
mérte össze tudását.
A 6.-7.-8. osztályos diákokból álló háromfős csapatok kétszer 45 perces fordulón
keresztül mérték össze tudásukat. A német szövegértési versenyen a következő
eredmények születtek: 1. Furtai Bessenyei György Általános Iskola (83 pont); 2.
Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola 7.d (73 pont); 3. Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola 8.d (66 pont); 4. Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és BAMI (56,5 pont); Versenyen kívül indult a József Attila Általános Iskola két
csapata: A 8.a osztályosokból álló csapat 96 pontot, a 8.b osztályosokból álló
csapat pedig 87 pontot ért el. Az angol szövegértési verseny helyezettjei: 1.
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és BAMI (122,5 pont); 2. Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskola és AMI, Biharkeresztes (122 pont); 3. Hunyadi
Mátyás Általános Iskola, Berettyóújfalu (112 pont); 4. Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI, Berettyóújfalu (109 pont); 5. Széchenyi István Tagiskola,
Berettyóújfalu (106,5 pont); 6. Fekete Borbála Általános Iskola, Szentpéterszeg
(106 pont); 7. Irinyi Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola, Esztár (100 pont).
Versenyen kívül indult a József Attila Általános Iskola 2 csapata: A 6.a osztályosokból álló csapat 125 pontot, a 8.b osztályosokból álló csapat pedig 118 pontot ért
el. Gratulálunk az eredményekhez! Bízunk benne, hogy jól érezték magukat a
versenyünkön!
Kurtán Mónika igazgató

A nyugdíjas évek alatt is aktívan alkotni, új dolgokat felfedezni,
megismerni és azokat megosztani másokkal is.
Az előző gondolat fogalmazódhatott meg mindazokban, akik
ellátogattak a Mozi Galéria legújabb kiállítására. A szem és
munkaigényes, nagy türelmet igénylő gobelinek három alkotó, Szilaj
Pálné, Csarkó Imréné és Ádámné Matolcsi Erzsébet munkái. A
tárlatot Lisztes Éva a Bihari Népfőiskola elnöke nyitotta meg. Ő
mondta el, hogy a gobelin egészen régre, a 15. századba nyúlik
vissza Franciaországba. A gobelin a keresztszemes hímzés egy
fajtája, itt csak a balról jobbra mutató öltést készítik el. A gobelin
készítésének folyamatairól részletesebben az egyik kiállítóval
Ádámné Matolcsi Erzsébettel beszélgettünk, arról is, hogy miért
ennyire időigényes ez a munka. Szerinte a jó végeredmény a színek
összhangjában rejlik. „Mindig az embernek a hangulatától is függ a
szín megválasztás, a színárnyalatoknak a megválasztása és nagyon
fontos, hogy hogyan illenek egymáshoz a szemek. Én keretre szoktam
kitűzni a képeket, így jobban látom. Van, amit még a tükörbe is
befordítok és akkor jobban meg lehet látni, hogy illik-e az adott szín
hozzá, vagy világosabb-sötétebb szín mennyen e mellé.” A falon
látható képek között volt olyan, ami két évig készült. A három alkotó
kiállított gobelinjeit az érdeklődők 2015. december 10-ig tekinthetik meg.

Az egyik legegészségesebb édesség

nő Kisuczky Éva is egy jó kezdeményezésnek
tartja, hogy kicsi gyermekeknek elmondhatják, hogy fogyasszák a legegészségesebb
édesítőszerünket, a mézet. „Próbálom egy
kicsit lefordítani a gyermekek nyelvére, hogy
mégis miből készül a méz, a méhecskék,
hogyan szedik össze a nektárt, virágport és
picit mesebelivé tenni, hogy jobban megmaradjon bennük, és így jobban felkeltsük a
figyelmüket.” Az Eszterlánc Tagóvoda lakói
abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy
meg is kóstolhattak különféle mézeket, vagy
ahogy a régi görögök hívták az istenek
eledelét. A gyerekek nagy örömére a mézes
délelőttbe még egy kis mézeskalácssütés is
belefért.

A Bihari Mézlovagrend eleget téve legfontosabb önként vállalt missziójának az Eszterlánc Tagóvodában népszerűsítette az aranysárga édes nedűt.
Az óvodás gyermekek számára megrendezett mézkóstoltatás, és a méhek életét bemutató kisfilm mellett a mézkirálynőt is megismerhették az ovisok. Az nem vitás, hogy a
gyerekek szeretik legjobban az édességet.
A mézlovagrend ezzel az akciójával az
óvodások egészséges életmódját szeretné
erősíteni. Fekete András nagymester szerint
fontos, hogy már kisgyerekek megbarátkozzanak a mézzel és így egy tudatos mézfogyasztó generáció jöjjön létre. A mézkirály
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A piruettes lányok Spanyolországig "úsztak" az Európa Bajnoki címért
A Piruett Tánc Stúdió az augusztus 20-i virágkarneváli szereplést
követően megkezdte felkészülését a 2015/16. versenyévadra.
Első megmérettetésként október
végén a spanyolországi Barcelonába repültek, hogy részt vegyenek az International Dance
Federation Európa bajnokságán.
Az egyesület négy koreográfiával képviselte kis hazánkat.
Holopovics Dorottya show tánc
szólója a 11. míg a felnőtt
modern csoport éppen lecsúszva
a dobogóról, a 4. helyen végzett. Dévai
Fanni felnőtt modern szóló kategóriában a
dobogó harmadik fokára állhatott egy
nagyon erős és színvonalas mezőnyben. Az
utolsó megmérettetés előtt a csapatnak volt
ideje belekóstolni a helyi specialitásokba,
megtekinteni néhány Gaudi remekművet és
a tengerpartot sem hagyták ki a látnivalók
közül. A verseny zárónapján a felnőtt show
csoport Szinkronúszók című koreográfiája
megelőzve a hazai és az olasz csapatot, a
dobogó legfelső fokára állhatott és büszkén
hallgatták a nekik szóló magyar himnuszt. Az
Európa bajnok csapat tagjai: Kiss Tímea, Kiss

Tündi, Holopovics Zsófia, Ötvös Eszter,
Major-Pucsok Luca, Szilágyi Zsófia és Dévai
Fanni. Ezzel a versennyel megkezdődött az
őszi versenyszezon, s még szinte haza sem
értek Spanyolországból, máris újabb
megmérettetésen léptek színpadra a felnőttek, a november 8-i Ritmus csapatok Országos versenyén, ahol az első hely mellett
elhozták a "Legjobb csapatnak" járó pénzdíjas különdíjat is. Ezen a versenyen a piruett
junior csapata is a dobogóra állhatott, ők a
bronzérmet hozták el a Szerencsesütik c.
koreográfiával. Mindeközben az egyesület
utánpótlás csapatai is részt vettek két verse-

nyen, az utóbbi két hétvégén. A
Dance Factor Országos versenyén 8
A Herpály
SE versenyzői
hazaibüszke
és
arany,
1 ezüst
és 2 különdíj
tulajdonosai lettek, míg a balmazújvárosi modern táncversenyen újabb
aranyeső hullott rájuk, szám szerint 6
első hely, szóló, duó, kiscsoport és
formáció kategóriákban, gyerek és
junior kategóriákban. A lányoknak
továbbra sem volt megállás, hiszen
nov.21-22. Budapesten 13 koreográfiával és 41 versenyzővel részt
vettek
az
MTMSZ
(Modern
Táncsportok Magyarországi Szövetsége) első pontszerző versenyén. A táncosok
dance show (díszlet nélküli show tánc) illetve
fantasy (díszletes show tánc) kategóriákban
indultak és összesen 6 aranyat, 3 ezüstöt, 2
bronzot és egy negyedik helyet hoztak haza
a versenyről. A versenyek mellett folyamatosan készülnek az új koreográfiák és természetesen számos felkérésnek tesznek eleget,
és mutatják meg magukat a megyei rendezvényeken.
Felkészítő és koreográfus: Simonyi Kitty, 4x
nívódíjas táncpedagógus és sporttáncok
mestere.

Világcsúcsok fekvenyomásban és felhúzásban!
Füzesgyarmaton rendezték meg a GPC
(Global Powerlifting Commite) Világszervezet
Fekvenyomó és Erőemelő Világkupát 2015.
november 5-8-ig. A négy napos világversenyen hat nemzet legerősebb versenyzői mérték
össze erejüket, melyen a berettyóújfalui Bihari
Szabadidő és Sportegyesület kilenc versenyzője vett részt.
A verseny első napján a RAW fekvenyomóké
volt a főszerep. Bartha Szilvia az ifjúsági II.
korcsoport -48 kg-os súlycsoportjában háromszor megdöntve a világcsúcsot 57,5 kg-mal
diadalmaskodott, ezzel a teljesítménnyel
korcsoportja abszolút bajnoka is lett. Ugyan
csak világkupa győzelmet szereztek a masters
II. korcsoport -110 kg-os kategóriájában
Mohácsi Zsolt 172,5 kg-os teljesítménnyel,
Bukta József a +140 kg-os súlycsoportban
180 kg-mal, a masters III. korcsoport -110
kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 147,5
kg-mal, valamint a -140 kg-os súlycsoportban
szereplő Kovács Pál 140 kg-os teljesítménnyel.
Második helyezést ért el Jámbor László
masters V. korcsoport -100 kg-os súlycsoportjában 95 kg-os teljesítménnyel. Az open

korcsoport -120 kg-os súlycsoportjában szereplő Kovács
Lajos (Titan Gym) 217,5 kg-os
teljesítménnyel,
harmadik
helyezést ért el.
A verseny második napján a
RAW erőemelők és felhúzók
versenyeztek. Az open korcsoport -82,5 kg-os súlycsoportjában szereplő Szász Róbert
összetett második helyezést ért
el 625.5 kg-os teljesítménnyel.
Róbert felhúzásban negyedik
kísérletével
265,5
kg-ra
javította súlycsoportja felhúzó
világcsúcsát. Összetett második helyezést ért el
Jámbor László 400 kg-os teljesítménnyel. Laci
bácsi felhúzásban 162,5 kg-os teljesítménnyel
első helyezést ért el. A pénteki napon még,
felhúzásban Mohácsi Zsolt is diadalmaskodott
180 kg-os teljesítménnyel.
A verseny harmadik napján az EQUIPPED
fekvenyomók versenyeztek. Ezen a napon is
világcsúcsot döntött a Bihari SE versenyzője
Bartha Szilvia 60 kg-os teljesítménnyel. Világ-

kupa győzelmet szereztek még Kiss Csaba
165 kg-os, Haraszti László 200 kg-os, Kovács
Pál 175 kg-os és Bukta József 210 kg-os
teljesítménnyel. Ezüstérmet szerzett Kovács
Lajos (Titan Gym) 225 kg-os teljesítménnyel.
Összegezve a Bihari Szabadidő és Sportegyesület versenyzői a négy napos GPC
Világkupán három világcsúcsot döntöttek és 12
arany valamint 4 ezüstérmet szereztek. Felkészítő Haraszti László és Ungai János.

"Látni és Látszani"

8.Bihari Hírlap 2015. december

A "Látni és Látszani" elnevezésű kampány keretében, az iskola rendőre
programmal összhangban a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában láthatósági eszközöket osztottunk ki. Az iskolában megjelenő iskola
rendőre a láthatóságot javító eszközök átadásán túlmenően tájékoztatást
adott a megváltozott látási viszonyok veszélyeiről, a fényvisszaverő eszközök használatának fontosságáról. A rendőrkapitányság kiemelten fontosnak
tartja a helyes közlekedésre nevelést, ezért a korábbi előadás kapcsán
átvizsgálták az iskolába kerékpárral érkezők járműveit és felhívták a
figyelmet az esetleges hiányosságokra.
Baradács Péter r. százados, hivatalvezető

Ötéves lett az ÉDES

Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület idén
negyedik alkalommal szervezte meg Kék Péntekjét. A rendezvény
helyszíne a Nadányi Zoltán Művelődési Központ volt, november 20-án.
Az ÉDES közhasznú egyesületet a rendezvény ideje alatt ingyenes
vércukor, koleszterin és vérnyomásméréssel várt mindenkit. Lehetett
gyönyörködni a nagyrábéi kézműves manufaktúra lelkes kezei között
újságpapír újrafelhasználásával készült termékeiben, emellett a térségben méltán híres magyarhomorogi zakuszkát és savanyúságot is
megkóstolhatták. A kulturális műsorok megszakításaként pedig kék
sétára hívták a vendégeket. A művelődési háztól kék esernyőkkel,
lufikkal, kendőkkel, sálakkal, szalagokkal indultak el a Szent István tér
felé. A szervezők abban reménykednek, hogy az elkövetkezendő programjaikon egyre több fiatalt látnak majd, a tapasztalok szerint ugyanis
őket a legnehezebb elérni.
Juhász Éva

„Lehetek jól, mert tudok”

A cukorbetegség világnapja a
Bihari Diabétesz Egyesülettel

Magyarországon jelenleg körülbelül 600000 cukorbeteget
tartanak nyílván és számuk folyamatosan évente 5-10%-al
növekszik. A cukorbetegséggel való együttélés nem könnyű,
valamennyi érintettnek sok segítségre és türelemre van
szüksége az ismeretek elsajátításához és azok gyakorlati
alkalmazásához. Ehhez szeretne hozzájárulni már évek óta
a diabétesz világnapi programjaival a Bihari Diabétesz
Egyesület. A rendezvényen a diabétesz-szakemberek
prezentációi évről-évre részletes tájékoztatást és sok
segítséget adnak a cukorbetegek számára. A vendégeket
köszöntötte Papp Sándor a Bihari Diabétesz Egyesület
elnöke és Dr. Muraközi Zoltán a Gróf Tisza István Kórház
főigazgatója. A szakmai program mellett a délután folyamán ingyenes mérésekkel, vizsgálatokkal ellenőrizhette
minden érdeklődő a saját egészségügyi állapotát. Szakmai
előadóként Dr. Lugasi Anna diabetológus főorvos, Kind
Katalin diabétesz edukátor, Dr. Schaff Erika, Váradi Erika és
Csiki Ilona diabetológus szakápolót hallgathatták meg. A
vendégek többet tudhattak meg magáról a diabéteszről, a
bőr gombás fertőzéseiről, emellett több előadó is kiemelte
a rendszeres testmozgás és helyes táplálkozás fontosságát.

Bói Anna könyvbemutatója
„A szavaknak, gondolatoknak ereje
van. Érdemes megválogatni őket. Ez
a könyv egy olyan asszony életébe
enged bepillantást, aki tudja, és
naponta gyakorolja ezt.”
Ezek a mondatok olvashatóak a
szerző ajánlásában annak a könyvnek a borítóján, melynek november
23-án volt a bemutatója a kultúrház Erdélyi Gábor termében. Bói
Anna Szóvarázs című könyvében
egyszerű, hétköznapi tippek sokasága található azzal kapcsolatban, hogy
hogyan tehetnénk jobbá életünket. „Időmnek egy jelentős részét abba fektettem bele, hogy a magyar asszonyok boldogabbak legyenek. Szégyen gyalázat,
hogy mi vagyunk a világon a legboldogtalanabbak, mi magyar nők. Ez engem
mérhetetlenül bosszant, frusztrál, de mondhatjuk úgy is, hogy motivál.” - a
szerző hozzátette még, szeretné, ha sok nőhöz eljutna a könyv, a boldogság
üzenete, hiszen a nőknek kulcs szerepük van a családban, a társadalomban,
így fontos a boldogságuk. A berettyóújfalui szerzővel Kocsis Csaba mellett
Bukusné Tóth Lívia pedagógus beszélgetett.

Mesélő muzsikával ismerkedtek
a diákok

Új eszközök a polgárőröknek

A Berettyóújfalui Polgárőrség közterületi szolgálatellátásának fejlesztése céljából két szolgálati kerékpárt vehetett át november 13.-án Papp
Károly r. altábornagytól, országos rendőr-főkapitánytól, az ORFK
Készenléti Rendőrség alakuló terén ünnepélyes keretek között. A
szolgálatba állított kerékpárokkal a még hatékonyabb városi bűnmegelőzést szeretnénk elősegíteni. A felszerelt kétkerekűek tartozékai
között szerepel elsősegély láda, különféle fertőtlenítő szerek, szőlőcukor
és más speciális tartozék.
Mazács Ferenc Berettyóújfalui Polgárőrség elnöke

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti kara 15 éve szervez ismeretterjesztő koncerteket Hang-Játék-Zene címmel.
Városunkban a helyszín ebben az évben is a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme volt november 16-án. A koncertek célközönségei az általános iskolás és középiskolás tanulók voltak. A
rendezvény létrehozóinak célja, a klasszikus zenét úgy bemutatni,
hogy az felkeltse a fiatalok érdeklődését. Egy-egy előadáson korszakokat, hangszereket, hangszercsoportokat mutatnak be, de előfordul,
hogy kifejezetten egy mű köré épül az előadás. A koncertsorozat első
etapjaként a Márton napi vigasságokhoz kapcsolódóan a lúd család
meséit mutatták meg a gyermekeknek. Két művel készültek a zeneiskolások. Maurice Ravel Lúdanyó és Ránki György Lúdapó meséit adták
elő, ez utóbbit viszonylag kevesen ismerik. Az ismeretterjesztő élménykoncertek következő előadásai februárban és márciusban is várják a
zene iránt érdeklődő fiatalokat.
Juhász Éva
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MAKK KÁLMÁN MOZI DECEMBERI MŰSORA
hirdetés

Advent első vasárnapja
- gyertyagyújtás a főtéren Már harmadik éve a város főterén
lobbannak fényre az adventi gyertyák.
Advent első vasárnapján, november
29-én a Szent István téren a város adventi koszorújának első gyertyáját Török
Imréné fodrászmester, Berettyóújfalu
város elismerő oklevelének tulajdonosa
gyújtotta meg. Igei szolgálatot Olasz
Attila Lajos a berettyóújfalui plébánia
káplánja végzett, a kórus közreműködésével.
hirdetés

hirdetés

Berettyóújfalun is egyre többen élhetnek
az Invitel szélessáv előnyeivel
Az Invitel intenzív hálózatfejlesztési
programjának köszönhetően már
Berettyóújfalun is elérhető a nagy sebességű
internetszolgáltatás. A megújult hálózaton
így a korábbinál magasabb sávszélességű,
akár 100 Mbit/s kínált letöltési sebességű1
csomagok közül is válogathatnak a településen
élők. A felgyorsult internethálózat által
élménydúsabbá váló böngészés mellett továbbra
is elérhető a digitális kábeltévé-szolgáltatás
kiemelkedően színes csatornaválasztéka.
„Az Invitelnél figyeljük a nemzetközi
médiafogyasztási szokásokat és elemezzük
a saját előfizetői körben tapasztaltakat is.
Azt látjuk, hogy ügyfeleink új tartalmakat, egyre
változatosabb formában és lehetőség szerint gyors
internetkapcsolattal, azonnal szeretnének elérni.
Ebben az új helyzetben pedig különösen fontos,
hogy képesek legyünk megfelelni a változó
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igényeknek. Ezért folyamatosan fejlesztjük
hálózatunkat, hogy minél több fogyasztói címen
vehessék igénybe a szélessávú technológiát és
magas színvonalú szolgáltatásainkat. Berettyóújfalu
az Invitel kiemelt fejlesztési övezetei közé tartozik,
ahol mostantól még többen élvezhetik a gyorsabb
internet előnyeit széles csatornaválasztékunk
mellett” – mondta Horváth Csaba, az Invitel régió
menedzsere.
Fejlesztéseink révén a korábbinál magasabb
sávszélességű csomagok közül válogathatnak
a berettyóújfaluiak és a megújult hálózaton akár
100 Mbit/s kínált letöltési sebességű1 ajánlatok is
megrendelhetővé válnak. A gyors internet mellett
továbbra is elérhető a digitális kábeltévészolgáltatás, amelynek kiemelkedően színes
csatornaválasztékával és jelenleg az országban
a legszélesebb, 28 csatornás HD-palettájával2
a család minden tagja megtalálja

Kínált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 100,00/8,00. Garantált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 13,00/3,00
2015. November 4-én érvényben levő csatornakiosztások alapján

az érdeklődésének megfelelő műsorokat.
Ráadásul az Alap, Családi vagy Extra csomagok
saját ízlés szerint extra szolgáltatásokkal
és tematikus minicsomagokkal is bővíthetők,
beleértve az egyedülálló Mixer csomagot,
amellyel egy 30-as listából további 5 csatorna
szabadon összeválogatható.
Újdonságként már a DIGI Sport 3 adó is elérhető
az Invitel széles csatornaválasztékában, amellyel
még több olyan élő sporteseményt követhetnek
a nézők a DIGI Sport csatornákon, mint az UEFA
Európa-liga, valamint az angol, olasz és francia
labdarúgó-bajnokság mérkőzései. De szerepel
a kínálatban a The Walking Dead kultsorozatot
vetítő nívós FOX csatorna is.

A gyors internet és a digitális tévészolgáltatás
iránt érdeklődők a hajdúszoboszlói Invitel Pontban
(Hősök tere 3., tel.: (36 1) 801 7931), a 1288-as
infóvonalon, illetve a www.invitel.hu oldalon is
tájékozódhatnak arról, hogy lakcímükön elérhetők-e
már az új szolgáltatások.

Adventi gyertyagyújtás a Szent
István téren

Berettyóújfalui programok
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
novemberi - decemberi programjai

A Bihari Múzeumban
A Kelet Népe 80’ A Sebes-Körös partjától az Adler
nyomdáig című időszaki kiállítás 2016. január 10-ig
díjtalanul látogatható.
Tapintható festmények! Romanek Inka tapintható festményeiből rendezett rendkívüli időszaki kiállítás megtekinthető
2016. január 14-ig. A kiállítás szervezője a Látássérültek
Észak-alföldi Regionális Egyesülete.
December 19-én, szombaton 14-16 óráig családi múzeumi
délután – vendégváró zsákai családi program az advent
jegyében – „Virtuális” séta a megújult Rhédey kastélyban. Az
ikonfestés hagyományai: bemutató, üvegfestés saját
kezűleg. Szabad-e bejönni betlehemmel?
Táncházak a Retro Klubban (Dózsa Gy. u. 48.)
December 4-én, pénteken, 19 órától Miklós napi táncház és
játszóház a Bihar Néptáncegyüttes, a Bihari Népművészeti
Egyesület és a Bihari Múzeum közös programja
A Nadányi Zoltán Művelődési Központban
A Bihar Vármegye Galériában december 18-ig megtekinthető Karászi Judit festőművész kiállítása.
December 9-én, szerdán, 17 órakor Halász Krisztina
Lélek(sz)építés című könyvének megjelenése alkalmából a
szerzővel beszélget: Muraköziné Kiss Ildikó és Kocsis Csaba
Január 5-én 17 órakor Alkotni jó címmel kiállítás nyílik az
Igazgyöngy Művészeti Iskola pedagógusainak munkáiból a
Bihar Vármegye Galériában. Kiállítók: Berényi Anna,
Karácsony Krisztina, Kiss Papp Csilla, Kovács Lajos, Kovácsné
Papp Orsolya, L. Ritók Nóra, Marczin Vanda, Rácz Erika, Török
Zita. A kiállítást megnyitja: Kapornai Judit tankerületi igazgató.
Közreműködik: Balog Aliz, Balog László és Kocsis Balázs Sándor.
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete programjai
December 9. 14.00 óra: Egyesületi nap - Cs. Erdős Tibor terem
December 18. 14.00 óra: Évzáró karácsonyi est - Színházterem
A Mozi Galériában
A II. Bihari Gobelin kiállítás megtekinthető december 10-ig.
December 18-án 16 órától látható a Star Wars világa című
kiállítás, amelyben megtekinthetők lesznek a filmeposz ismert
figurái, eszközei a tiszaörsi Szabó István alkotásain keresztül.
A Bella Costa Étteremben a Szélső Érték Kör Egyesület
programja
2016. január 31-éig látható Kocsis Csaba Lélektől lélekig
című kiállítása a Bella Costa Étteremben. A tárlat a
"Biharicum" kiállítás sorozat része.
A Bihari Múzeum és Sinka István Könyvtár ünnepi nyitva tartása:
December 24-től – január 4-ig az intézmény valamennyi
egysége zárva tart NYITÁS: 2016. JANUÁR 5-én!
Minden kedves olvasónknak, látogatónknak áldott békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánnak az intézmény munkatársai!

A zeneiskola decemberi koncertjei
Dec. 7. 17 óra - Furulya-Rézfúvó tanszaki hangverseny
Dec. 10. 17 óra - Zongora tanszaki hangverseny
Dec. 11. 17 óra - Zongora tanszaki hangverseny
Dec. 14. 17 óra - Klarinét tanszaki hangverseny
Dec. 17. 17 óra - Hegedű tanszaki hangverseny
Dec. 18. 18 óra - Zeneiskolai Karácsonyi Koncert
(Járási Hivatal-Fráter László terem)
Dec. 23. 18 óra - Fúvószenekari Karácsonyi Koncert
(Járási Hivatal)
A belépés minden koncertre ingyenes!
Minden zenebarátot szeretettel várunk!

December 13. 16.00 óra Igét hirdet:
Papp Dániel baptista lelkipásztor
Közreműködik a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet kórusa. Gyertyát gyújt:
Kari Sándor, a Berettyó Televízió
alapító főszerkesztője, aki a Berettyóújfalu városért végzett tevékenységéért Báthory Gábor-díjban részesült.
December 20. 16.00 óra Igét hirdet:
Farkas Attila adventista lelkipásztor
Közreműködik
a
Berettyóújfalui
Református Egyházközség kórusa
Gyertyát gyújt: Sándor Zeréndné, a
Széchényi István Általános Iskola
nyugalmazott tanára, aki a zenei
oktatásban és nevelésben, a közösségi
életben végzett tevékenysége nyomán
ma városunk egyik Erdélyi Gábor-díjasa.

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Városunk minden kedves lakójának
áldott ünnepeket, és eredményes,
boldog új évet kívánnak a Nova Villa
Nonprofit Kft, a Berettyó Televízió
és a Bihari Hírlap munkatársai.

Közlemény

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
A 2016. évi parkoló bérletek értékesítése 2016.
január 5-től kezdődik a Nova Villa 2010 Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodájában:
Berettyóújfalu, Szent István tér. 11.(Rendezvényház)
Tel.:54/401-133.

A bérletek ára változatlan!

Településkártya éves meghosszabbítása: 4800 Ft,
éves parkoló bérlet - Berettyóújfalu Kártyával
rendelkezőknek - 1200 Ft.
A 2016. évre váltott bérletek 2017. január 31-ig
érvényesek!
Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje: 2015.
december 21- 2016. január 5-ig ZÁRVA.
Első munkanap 2016. január 5
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Születés 2015. október
18. Nagy Nikolett
(Nagy Szabolcs - Hetey Nikolett Judit)
Születés 2015. november
4. Patyán Gergő
(Patyán Róbert - Szabó Csilla)
11. Erdei Izabella Ramóna
(Erdei Imre - Szító Mónika)
22. Bokor Noémi
(Bokor Péter - Jenei Zsuzsanna)

Elhunytak 2015. november
1. Balibán Imre (1956)
2. Balogh Gábor Mihály (1953)
7. Kis Andrásné (Laska Gyöngyi) (1964)
11. Mátrai Ferencné
(Vigh Ilona Zsuzsánna) (1932)
17. Nagy Gyula (1929)
17. Csörsz Gyuláné (Kecskeméti Róza) (1927)
22. Nagy István (1921)
25. Horváth Sándorné (Nagy Irén) (1937)

2015. december Bihari Hírlap

11.

b
rsab ok
o
y
g
Még tcsomag
ne
inter

Kiemelt csomagunk

Tévé, internet, telefon együtt – most az első hónap havi díja 0 Ft!

4990
Ft/hó

Színvilág csomagjainkban a tévét, az internetet és a telefont együtt most az első hónapban 0 Ft-os havi díjjal kínáljuk,
a második hónaptól a csomaghoz tartozó havi díj lép életbe.
Akciós kiemelt csomagunk Családi tévét, internetet és telefont tartalmaz, és mindezt az első hónapban 0 Ft-os,
a második hónaptól mindössze 4990 Ft-os havi díjért!
Ajánlataink új lakossági ügyfeleink számára érvényesek, kétéves, határozott idejű szerződéssel.
Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!
Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28., minden kedden 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Csorba Emese Tel.: +36 30 708 9287
Az ajánlat 2015. november 16-tól visszavonásig érvényes, a 4990 Ft-os csomagajánlat csak tévét, internetet és telefont együtt tartalmazó kiemelt csomagunkra érvényes,
kábel és réz technológián a Színvilág M, FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomagra. Az egy hónapos havidíj-kedvezmény bármely 2 vagy 3 szolgáltatást egyben
tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára, kétéves, határozott idejű szerződéssel érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli
felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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