Nárcisz futófesztivál
a BUSE pályán
A tavalyi részvételt is felülmúlva ebben az évben több
mint 600-án vettek részt a
debreceni Méltóság Mezeje
program és a Magyar Hospice Alapítvány Nárcisz
futásához kapcsolódó berettyóújfalui rendezvényén.

12

Critical Mass
tizedszer

7

A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVI. évfolyam 4. szám | 2016. május

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Döntések az
2
áprilisi testületi ülésen

10

MAJÁLIS a BUSE pályán

Elfogadták a 2015. évi zárszámadási
rendeletet, több pályázat benyújtásáról
döntöttek, beszámolókat hagytak jóvá,
illetve zöld pihenőpont kialakításáról
is határoztak a képviselő-testület április 28-án megtartott ülésén.

Az Origami
csodálatos világa

(drót)szamár, (pléh)
kecske, (vas)paripa
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Kispályás labdarúgó bajnokság,
főzőverseny, sztárfőzőcske, fúvószenekar, retroperett és slágerbomba, játékos vetélkedők,
bemutatók, színpadi fellépők,
néptánc, Palcsó Tamás, Kerozin.
Mindez jó időben, jó hangulatban a majálison.

A Berettyó Televízió műsorai: www.berettyotv.hu
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Döntések az áprilisi
testületi ülésen
Elfogadták a 2015. évi zárszámadási rendeletet, több pályázat benyújtásáról döntöttek,
beszámolókat hagytak jóvá, illetve zöld pihenőpont kialakításáról is határoztak a képviselő-testület április 28-án megtartott ülésén.
Az elmúlt hetekben kezdődő, a városban zajló
helyreállítási munkálatokról, útfelújításokról számolt be a polgármester az ülés elején. Ezek között
sorolta az elkészült útjavításokat, kátyúzásokat,
gréderezéseket. A kiemelt magasabb műszaki tartalommal történő hét utca (Vadász, Jászai, Szilér,
Munkácsy, Batthyányi, Vajda, Nagyváradi) javítása is elkezdődött. Ugyancsak megkezdődött a
vasúti átjáró és a Berettyó-híd közötti járdaszakasz
felújítása is.
Az ülésen elfogadásra került a város nevelési, oktatási, szociális intézményeiben alkalmazandó térítési díjakról szóló rendelet. Az elmúlt évihez képest
a díjakban nincs számottevő változás.
A Herpály-Team Kft. 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolójához kapcsolódva Bondár Sándor
ügyvezető elmondta, pénzügyileg stabil és eredményes évet tudhatnak maguk mögött.
A BERÉPO Nonprofit Kft. tavalyi tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését
és 2016-ra vonatkozó üzleti tervét is jóváhagyták
a képviselők. Karalyos Krisztina ügyvezető a napirendhez kapcsolódó hozzászólásában kiemelte,
a szociális területen tapasztalható kevesebb állami
szerepvállalás az öngondoskodás irányába tereli a
Kft. gazdálkodását.
Az önkormányzat tavalyi évi zárszámadási rendeletéről is tárgyaltak. Dézsi Ferencné pénzügyi irodavezető a napirend kapcsán azt mondta, a 2015ös év költségvetésében kiemelt helyen szerepel a
rendkívüli települési támogatás. A két részletben
megpályázott 185 millió forintos támogatás nagymértékben segítette az önkormányzat működését.
Mint mondta, ez hozzájárult ahhoz is, hogy a szállítói állomány folyamatosan csökkenjen és 60 napon túli tartozása se legyen az önkormányzatnak.
A helyi iparűzési adóbevétel is évről-évre emelkedik, és ezúttal is több lett a tervezettől, 470 millió
forint érkezett be az önkormányzathoz. A rendelet
elfogadását követően még egy költségvetést érintő napirend volt soron. E szerint az önkormányzat

működési hiánya csökkentésére 70 millió forint kiegészítő támogatási igényt nyújt be.
A képviselők jóváhagyták a Humánpolitikai Bizottság Berettyóújfaluban működő alapítványok
támogatására vonatkozó javaslatát, melyben 8
társadalmi szervezet juthat összesen 2,5 millió forinthoz. A nyertes pályázók a felhasználásról 2017.
január 31-ig kötelesek elszámolni.
A Településfejlesztési Operatív Program április végén megjelenő felhívásaira három projekttel pályázik az önkormányzat.
A TOP „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati
felhívására városunk egy 428 négyzetméter nagyságú vásárcsarnok építésére nyújt be kérelmet. A
tervezett épület egyik szárnya egy zártabb kialakítású épületrész, ahol a helyi kistermelők részére
hat, kb. 20 négyzetméter alapterületű árusító üzletrész kerül kialakításra, míg másik szárnya egy
részben fedett-nyitott árusítótér a helyi őstermelők
részére. A terv alapján az egész piac kiszolgálását
megoldó szociális helyiségek is épülnének. Parkosítás és területrendezés is része a 70 millió forint
összköltséggel tervezett beruházásnak. Elhangzott:
a beruházás célja a korszerű, ugyanakkor a településképbe illeszkedő hagyományos értékesítési
körülmények biztosítása. A fejlesztés révén megvalósulhat, hogy piaci napokon felüli folyamatos
árusítás legyen, és ezáltal javulhat a vásár forgalma, a piac vonzereje.
Az operatív program turisztikai fejlesztést célzó
felhívására a kiíráshoz igazodva közös projektekkel, konzorciumban pályázik az önkormányzat.
Ezek egyike a berettyóújfalui zsinagóga, valamint
a zsákai Rhédey kastély felújítása és fejlesztése. A
300 millió forint összköltségű projektből a zsinagóga épület teljes rekonstrukciója valósulna meg, mely
kiegészítésre kerülne a turisztikai vendégfogadás
érdekében egy kiszolgáló épülettel, illetve eszközök
és berendezések beszerzése is történne. A zsinagóga
épület programjainak lebonyolításában a Berettyó
Kulturális Központ szakmai partnerségére alapozva tervezik a kulturális programok megvalósítását.
A másik pályázat a Rhédey kastély mellett a Bihari
Múzeum és a bakonszegi Bessenyei Emlékház felújítását és turisztikai fejlesztését jelenti. Muraközi
István megítélése szerint a konzorciumban lévő településekkel, illetve a Berettyó Kulturális Központ
szakmai együttműködésével megvalósulhat a fenntartható turisztikai fejlesztés, és elérhetőek a vállalt
látogatószámok (10.000 fő/év). Hagymási Gyula az
ülésen elmondta, hogy milyen okokból nem tudja
támogatni a pályázat ilyen formában és tartalommal
történő benyújtását. Úgy fogalmazott: „nem támo-

Megváltoztak a nyári gyermekétkeztetés szabályai
Ezúton tájékoztatjuk azokat a szülőket, akik az elmúlt években gyermekük részére igényelték az ingyenes nyári szociális étkeztetést – és idén nyáron is
szeretnék igénybe venni –, hogy megváltoztak a jogosultsági szabályok.
A 2016. január 1-től érvényes rendelkezések szerint
csak a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek részére biztosít
az önkormányzat ingyenes szünidei étkeztetést minden iskolai szünidőben. Az étkezés megigénylése úgy
történik, hogy az önkormányzat előzetesen minden
HH és HHH gyermek szülőjének, gondviselőjének
igénylőlapot küld, amit kitöltve kell a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni. Aki megigényli az étkezést, az biztosan meg is kapja. Ez alól az óvodás
gyermekek képeznek kivételt, mivel az ő esetükben

az étkeztetést az ügyeletes óvodai ellátás keretében
biztosítjuk.
A fentiek alapján felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleit,
gondviselőit, hogy haladéktalanul kérjék a hátrányos
helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a polgármesteri hivatalban (földszint 18-as, 19-es
iroda), ahol az ügyintézők annak feltételeiről is felvilágosítást tudnak adni. A HH és HHH alapfeltétele
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. A már megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a lejáratát
megelőző három hónapon belül újraigényelhető, így
annak folytonossága biztosított lesz.
Polgármesteri Hivatal

gatom ekkora összeggel ennek a célnak ilyen módon
történő megvalósítását, azért mert meggyőződésem,
hogy a pályázat adta lehetőségeket nem használjuk
ki megfelelően” – mondta a képviselő. A képviselők
végül a zsinagógát érintő pályázat benyújtását két
tartózkodással, még a múzeum épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtását egybehangzó
igennel támogatták.
Szántai László napirenden lévő előterjesztésében,
melyet támogattak a képviselők, a közbeszerzési
szabályzat módosítását javasolta. Eszerint a polgármesteri hatáskörben lebonyolításra kerülő beszerzésekről, - a meghozott döntéseket követően a beszerzési eljárásokról az átláthatóság érdekében
a polgármester tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot
és betekintést ad a keletkezett dokumentumokba.
A jelenlévők ugyancsak támogatták Hagymási
Gyula képviselő előterjesztését. Javaslata szerint a
Berettyó parton kerülne kialakításra zöld pihenőpont. Határoztak arról is, hogy az önkormányzat
ebben az évben Fehér Istvánné kitüntetést 5, még
Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést 2 fő részére adományoz. A rendelet egy
másik passzusa is módosult: ezentúl elismerő emléklap azoknak adományozható, akik legalább 40
éve dolgoznak aktívan szakmájukban, ezáltal is
gazdagítva a város közösségét.
A testületi ülésen képviselői jelzés érkezett a Szent
István téren található országzászló rossz állapotáról, illetve javaslat, hogy a városgazda feladata
legyen a közintézmények zászlóinak ellenőrzése.
Szántai László kérdésére, mely a Morotva Liget vételárának kifizetésére vonatkozott, elhangzott, hogy
a szerződés megkötésre került, de a vételár még
nem érkezett meg az önkormányzat számlájára.
Gál László képviselő a Bihar Termálligettel szomszédos piaci pavilonok ügyében kért tájékoztatást.
Véleménye szerint a színvonalas és változatos
kiszolgálás érdekében lehetőséget kellene adni a
vállalkozásoknak, hogy a strand irányba is kinyithassanak. A polgármester felidézte, hogy már több
alkalommal jelezték ezt az üzemeltetőnek, de üzleti
és gazdasági okokra hivatkozva ez eddig nem valósult meg.
K.Zs.

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. városunkban
2016. május 9-13 között lomtalanítást végez.
A lomhulladékokat a szokásos ürítési időpontban, a kommunális hulladékkal együtt szállítják el, ennek megfelelően kérik, hogy azokat a
gyűjtőedényzet mellé helyezzék el úgy, hogy az
tehergépjárművel megközelíthető legyen és a
gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.
Kihelyezhető lomhulladék: olyan szilárd, nem
veszélyes hulladék, ami nem helyezhető el a tároló edényzetben, ezért a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállítható el.(pl. bútor,
rongy bezsákolva)
Nem helyezhető ki: Kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes anyag, és
minden ami veszélyeztetheti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
Polgármesteri Hivatal városfejlesztési iroda
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Regionális belgyógyászati
tudományos ülés
A Gróf Tisza István Kórház szervezte – a
rendezvény történetében immár második
alkalommal – a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának idei tavaszi tudományos ülését a
Makk Kálmán Moziban.

Az április 22-én megtartott konferencián a belgyógyász szakma neves képviselői tartottak előadásokat. Dr. Papp Anikó a belgyógyászati osztály
osztályvezető főorvosa köszöntőjében elmondta,
a társaság tavaszi kongresszusának helyet adó
Berettyóújfaluban Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
érkeztek orvosok és egészségügyben dolgozó szakemberek. A konferencia résztvevőit köszöntő Dr.
Vitányi István annak jelentőségét emelte ki, hogy
Berettyóújfalu ad otthont a szakmai ülésnek. Az
országgyűlési képviselő azt mondta, ez elismerése
a kórházban folyó szakmai munkának, és erősíti

azt, hogy városunkban jó irányba halad az egészségügyi intézmény. Hozzátette, a kórház nem csak
a város, hanem a térség egyik legfontosabb intézménye, hiszen 80 ezer ember egészségügyi ellátásáról gondoskodik. Bónácz János alpolgármester a
regionális tudományos ülés szakmai programjának
eredményessége és hasznossága mellett a város
nevezetességeire valamint látnivalóira hívta fel a
figyelmet. Dr. Muraközi Zoltán ugyancsak örömét
fejezte ki, hogy a berettyóújfalui Gróf Tisza István
Kórház rendezheti meg a több mint 12 előadásból
álló tudományos ülést. Az idei központi téma, a
konferencia tudományos programja a belgyógyászat és az intenzív ellátás kérdéseiről szólt.
A konferencián tudományos előadások hangoznak el, de arra is alkalom nyílik, hogy a szakemberek új tapasztalatokat szerezzenek, ezáltal hatékonyabban tudjanak saját területükön dolgozni. Ezt
Prof. Dr. Paragh György az Északkelet-Magyar-

országi Szakcsoport elnöke fogalmazta meg a tavaszi továbbképzéssel kapcsolatban. Elmondta, az
idei központi téma egy határterület, a belgyógyászat és az intenzív terápia kapcsolata. Az intenzív
és a belgyógyászati osztályok kapcsolatáról, valamint a kritikus állapotú betegek ellátásáról szólt
az első előadás, melyet a Debreceni Egyetem
aneszteziológia és intenzív terápiás tanszékének
tanára, Fülesdi Béla tartott meg. A 12 megtartott
előadást megbeszélések követték, ahol az előadók
és a résztvevők kérdéseikkel, saját tapasztalataikkal tették még eredményesebbé a konferencia
szakmai munkáját.
K.Zs.

200 munkahelyet teremt a Komádiban megépülő börtön
500 fő elhelyezésére szolgáló börtön épül
2018 tavaszára Komádiban - közölte Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője
azon a sajtótájékoztatóm, melyen részt vett
Tóth Ferenc Komádi polgármestere, valamint Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke.
A város polgármestere azzal kezdte: az elmúlt 10 év
legnagyobb beruházása valósul meg a bihari térségben, munkát adva 200-250 embernek. Elmondta, a
Belügyminisztérium még 2015 elején tette közzé
pályázatát, amelyben lehetőséget kínált az önkormányzatoknak arra, hogy térítésmentesen ajánljanak
fel területeket börtön építésére. Komádi az előbb
említett okok miatt is gondolta úgy, hogy ajánlatot
nyújt be. Fontos, hogy állami beruházás keretében

valósul meg a beruházás, biztos megélhetést és
munkahelyet adva a dél-bihari településen élőknek
– tette hozzá Tóth Ferenc.
Vitányi István közlése szerint 40 település jelentkezett a pályázatra. Az országgyűlési képviselő azt
mondta, tavaly már eldőlt, hogy melyik öt városban
épülhet börtön, és idén a második körben –köszönhetően a lobbierőnek - Komádi is a nyertes pályázók
közzé került. Hozzátette, nyolc hasonló méretű büntetés-végrehajtási intézet épül meg az országban.
Mint mondta, 2017 év elején kezdődik az építkezés, mely várhatóan 2018 tavaszára be is fejeződik.
Ezzel egy időben már 2017-ben elkezdődik mind a
civil, mind az egyenruhás személyzet toborzása. Vitányi István a beruházással létrejövő munkahelyek
számát emelte ki. Úgy fogalmazott, 1998-óta nem
jött létre olyan beruházás a térségben, mely egy-

Lakossági fórum a bevándorlásról
Országszerte több mint száz helyszínen tart találkozót, lakossági fórumot a Civil Összefogás Fórum a migráció, a bevándorlás, a terrorizmus
és „az Európai Unió által erőltetett”
kötelező befogadási kvóta kérdésköréről, többek között szakértők és politológusok részvételével.
A FIDESZ 4-es számú választókerületének
április 28-i rendezvényén Fricz Tamás politológus volt a vendége Vitányi István országgyűlési képviselőnek.
A CÖF alapítója azzal kezdte, ez nem
pusztán menekülthullám, a jelenség egy
modernkori népvándorlás, mennyiségét és
tömegét tekintve ez Európa lerohanása, inkább inváziónak nevezhető. Emlékeztetett,
2015 előtt néhány százezer bevándorló érkezett, 2015-ben már másfél millió, a jóslatok szerint pedig ebben az évben 3 millióan
érkezhetnek. A politológus úgy vélekedett:
a tényleges menekülteket be kell fogadni,
gazdasági bevándorlókra azonban nincs
szükségünk. Fricz Tamás utalt egy német szakemberek által közzétett adatra is,
mely szerint 1000 bevándorlóra egy terrorista esik. A politológus úgy véli, komoly

veszélyben van Európa, a migránsügy egy
valós probléma, egy világszintű válság,
amelyre az Unió vezetői nem képesek az
európai polgárok számára megnyugtató
megoldást találni. Véleménye szerint két
lehetséges alternatíva létezik. Az egyik a
globális gazdasági és pénzügyi körök érdekeinek mindenek feletti érvényesítése,
amelyet jelenleg Angela Merkel képvisel.
Ez a befogadás politikája és a kötelező kvóta erőltetése a tagállamokra. Fricz Tamás
úgy fogalmazott, ez nem válasz a problémára, sőt ennek hatásai okozzák a problémát. Ezzel szemben a másik alternatíva az,
amelyet Orbán Viktor magyar kormányfő
és főként a visegrádi négyek, valamint a közép-európai országok képviselnek. Ennek
lényege, hogy meg kell védeni az európai
nemzetállamok szuverenitását, és ezen keresztül Európa kulturális és vallási identitását. A politológus úgy vélekedett: ez lehet a
megoldás. Hozzátette, a kötelező kvóta bevezetése ügyében megtartott népszavazás
lényeges eszköz, mellyel meg lehet mutatni
Európának, hogy van egy másik megoldás
is. Ezért fontos a konzultáció, és az hogy az
emberek el tudják mondani véleményüket.
K.Zs.

szerre ennyi embernek tudott volna munkát adni.
Tóth Ferenc polgármester közlése szerint a BM
szakemberei már megtekintették a helyszínt, mely
mindenben megfelel az elvárásoknak. Az addig
szüksége közművesítést és infrastruktúrát még ebben az évben elvégzik. Hozzátette, az öthektáros
délkeleti városszéli területen zöldmezős beruházásként készül el a büntetés-végrehajtási intézet,
amelyhez a forrásokat a kormány biztosítja. K.Zs.

Városnapi programok
Május 21. (szombat)
Szent István tér
14.00-16.00 Múzeumi családi délután
14.00 A Bihari Népművészeti Egyesület játszóháza és vására
16.00 Íjász, solymász bemutató
16.30 TABÁNI
műsora

ISTVÁN

Május 22. (vasárnap)
8.00-13.00 Berettyó Kupa
– Muzeális-elöltöltős lö
vészverseny. Napközben
szablyavívó-előadás és
bemutató, muzeális elöl
töltő-fegyveres
bemutató, fegyvermustra, tapasztalatcsere és kötetlen
konzultáció (Tardy-szik,
Lőtér)

17.15 Táncdalfesztivál, a Május 23. (hétfő)
békéscsabai Jókai Szín- 10.00 Báthory Gábor szob
ház művészeinek műsora
rának koszorúzása
(Vörösmarty tér)
18.00 Bajnóca Néptáncegyüttes és a Bihar Nép 10.30 Ünnepi Képviselőtáncegyüttes közös műsora
testületi ülés, a városi kitüntetések átadása
19.00 Táncház
(Makk Kálmán Mozi)
20.30 H O N E Y B E A S T
koncert

13.00 Városnapi futóverseny
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„Kezünkben a jövő, kézművességgel a holnapért”
A Bihari Népművészeti Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg a nemzetközi
kezdeményezésű Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos Hétvégéjét.
Színes programok várták április 1-én és 2-án a
gyermekeket, felnőtteket egyaránt.

Pénteken több mint 180 gyermek vett részt a
sárkánykészítésben, agyagozásban, a mozgásos
népi játékokban,- mint a békafogó, mocsárjáró,
„frászkarika”-, majd kóstolta meg a „hamuban
sült pogácsát” és keresték meg az Alkotóház udvarán elrejtett kincseket.
Szombaton egész napos mesterség bemutató várta az érdeklődőket, amelyeket ki is próbálhattak:
a kovács, bőrös, szűrrátétes, kosárfonó, szövő,
fafaragó, gyöngyfűző, agyagos és gyékényfonó
mesterségeket és az íjászok közé is beállhattak.

Egészségesebb ételek készítésére alkalmas
kombi sütő érkezett a KÖSZI-hez
Reskóné Anna élelmezésvezetőnk közbenjárásával az Unilever Magyarország Kereskedelmi
Kft. és a Közintézmények Szolgáltató Irodája
eszközkihelyezési megállapodást kötött, melynek
keretében a Kft. a legnagyobb – napi 1200 adag
ételt főző – konyhánk részére térítésmentesen
rendelkezésére bocsátott egy nagyértékű, profes�szionális elektromos kombi sütő készüléket. Önkormányzati fenntartású intézményünk részére
költséget csupán a készülék helyének kialakítása,
működési feltételeinek biztosítása jelentett.
A nagykonyhai berendezés német fejlesztés, ötvözi a légkeveréses sütőt és a párolószekrényt.
A sokoldalúságát bizonyítja, hogy a főételeken,
köreteken keresztül a desszertekig az ételek nagy
választékát készíthetjük el benne gazdaságosan.
Hozzánk egy UNOX, olasz gyártmányú, 20 tepsi
férőhelyes készülék érkezett 2016. április 14-én.
Négy ventilátor biztosítja a légkeverést, gőzben
párolásra, és sütésre is alkalmas.

Ebben a sütőben a sütési idő kevesebb mint felére
csökkent, az étel külleme tetszetősebb, ízletesebb,
szaftosabb. Már piskótát is készítettek munkatársaink, mely nagyon szépre sikerült. Rövidesen
zöldségek fognak párolódni, amelyek a modern
technológia következtében megtartják színüket,
vitamintartalmukat, finoman roppanós állagukat.
Az ételekhez jó étvágyat kívánunk!
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Az előzetesen regisztrált 10 csapat általános iskolai és ifjúsági kategóriában mérte össze elméleti és gyakorlati ismereteit az elsősegélynyújtás
területén. Számos kihívással kellett megküzdeniük. Az elméleti feladatok mellett, vöröskeresztes ismereteket is tartalmazó tesztfeladatok
után 4 gyakorlati kárhelyen, valós baleseti szimulációt felhasználva kellett gyakorlatban is
számot adni tudásukról. Az alapvetőnek és kötelező elemnek számító újraélesztés mellett, félautomata defibrillátor használatot, eszméletlen

Rövid hírek
70 éves a gimnázium
A 70 éves fennállását ünnepelte az Arany
János Gimnázium egybekötve a Bihari
Alma Mater Alapítvány baráti körének
13. találkozójával. Az iskola aulájában
megtartott rövid műsort követően az egykori és jelenlegi tanárokat, diákokat az
iskola intézményvezetője, Kálnai Zsolt
mellett Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István is köszöntötte,
akik maguk is a gimnázium egykori diákjai voltak.

Az információ hatalom

Elsősegélyből versenyeztek
2016. április 4-én került sor a Magyar
Vöröskereszt Berettyóújfalu Területi
Szervezet által szervezett 45. Országos
elsősegély nyújtó verseny területi fordulójára a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában.

Benépesült az Alkotóház udvara, a kellemes idő,
a Bihar Néptáncegyüttes gyermek csoportjának
és a Peszterce Néptáncegyüttes bemutatójának,
majd a táncháznak köszönhetően több mint 100an voltunk. Aki nap közben megéhezett, megkóstolhatta a „kovács reggelit”, a tánc után pedig jól esett a helyben, bográcsban főtt paprikás
krumpli és a sütemény.
Reméljük a látogatókban, résztvevőkben sikerült
felkelteni a népi mesterségek iránti érdeklődést!
BNE vezetősége

koponyasérült ellátását, szívinfarktusos, agyi
érkatasztrófát elszenvedett beteg, illetve közúti
autóbaleset sérültjeit kellett meghatározott idő
alatt szakaszerű elsősegélyben részesíteni. A
versenyzőket a berettyóújfalui mentőállomás
dolgozói, illetve a Gróf Tisza István Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztály munkatársai közül felkért, szakavatott bírók ellenőrizték. Mind
az általános iskolai csapatok, mind az ifjúsági
kategória versenyzői kiemelkedően szép eredményt értek el, melyben a csapattagok lelkesedésén és felkészültségén túl jelentős szerepe
volt a felkészítő tanárok és segítők odaadó szakmai munkájának.
45. Országos elsősegélynyújtó verseny területi
helyezettjei:
Általános iskolai kategória: 1. helyezés: Beret�tyóújfalui József Attila Általános Iskola. Felkészítő: Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet
Középiskolai kategória: 1. helyezés: Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola.
Felkészítő: Tóthné Farkas Piroska
Dr. Korcsmáros Ferenc
Magyar Vöröskereszt területi elnök

11. alkalommal került megrendezésre a
Berettyóújfalui József Attila Általános
Iskolában „Az információ hatalom…”
elnevezésű országos informatika verseny. A verseny első része a februárban
és márciusban lezajlott internetes forduló
volt. Az április 29-én megtartott döntőn
16 diák mérhette össze tudását.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 82/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy
pályázatot hirdet a Közintézmények Szolgáltató Irodája gazdasági vezetői megbízására.
A pályázatot postai úton Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére kell benyújtani:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
június 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan információt Ulicsné Erdős Erzsébet
intézményvezető nyújt, az 54/402-004-es
telefonszámon. A pályázati kiírás szövege
Berettyóújfalu Város hivatalos honlapjáról
(www.berettyoujfalu.hu) tölthető le, az „Álláspályázatok” menüpont alatt.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Névadójukra
emlékeztek

A „Szakmák éjszakája” után

Ebben az évben is megemlékeztek az intézmény névadójáról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a Rákóczi-hét programsorozat részeként. Az ünnepséget az intézmény
előtti szobornál tartották meg. Erdei Barnabás intézményvezető beszédében a névadás
jelentőségéről szólt. Felidézve a szabadságharc történelmi személyiségét úgy fogalmazott, az iskola lakói is méltóak kell legyenek
Rákóczi szellemiségéhez.
Az ünnepség és egyben az egész hetes programsorozat az iskola parkjában lévő Rákóczi szobor koszorúzásával ért véget.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
mind a 12 tagintézményével csatlakozott
a SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA elnevezésű 2016. április 15-én 18.00 és 22.00 óra között megrendezett országos kezdeményetombolasorsolással és zenés tábortűzzel ért
zéshez.
A megye tíz településén – Balmazújvároson, Berettyóújfaluban, Biharkeresztesen,
Hajdúböszörményben, Hajdúhadházon, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón, Nádudvaron,
Polgáron és Püspökladányban 208 különleges, érdekes programmal készült és várta az
általános iskolák tanulóit, a középiskolásokat
valamint az érdeklődő felnőtteket egyaránt a
több mint 300 szervezésben résztvevő kolléga. Közel kétezren regisztráltak iskoláinkban,
de ténylegesen ennél jóval többen voltak. A
résztvevők a szakmákat más megvilágításban, játékos, szórakoztató tevékenységek,
hétköznapi szituációk közben ismerhették
meg egy jó hangulatú, kellemes este keretében. Berettyóújfaluban a BSZC Bessenyei
György Szakközépiskolájában az este folyamán számos, érdekes tevékenység közül
választhattak az érdeklődők. Közösen készült
a vacsora, a paprikás krumplit, amit a rendezvény végén együtt fogyasztottak el. Az est

Érettségizési lehetőség
szakiskolát végzetteknek!

hirdetés

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2016/2017.
Érettségizési
lehetőség
szakiskolát
végzetteknek!
tanévben
ismét elindul
a szakiskolát
végzettek
középiskolája,
Aamely
hajdúböszörményi
Széchenyi
István Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari
Szakképző
Isképzésben
érettségit
lehet szerezni.
Az érettségire
felkékola és Kollégiumban a 2016/2017. tanévben ismét elindul a szakiskolát végzettek középszítő
képzés
szakma-és
szakmacsoport
független,
az
OKJ
báriskolája, amely képzésben érettségit lehet szerezni. Az érettségire felkészítő képzés szakmely
területén független,
iskolarendszerű
képzésben
szerzett szakiskolai
ma-és
szakmacsoport
az OKJ bármely
területén iskolarendszerű
képzésben
szerzett
szakiskolai végzettséggel
lehet rá jelentkezni.
A képzés kétéves
kétéves és nappali
rendvégzettséggel
lehet rá jelentkezni.
A képzés
és nappali
szerű.
rendszerű.
Technikus képzés érettségizett tanulóknak:

Technikus képzés érettségizett tanulóknak:
Mezőgazdasági gépésztechnikus (2 év)

• Mezőgazdasági
gépésztechnikus (2 év)
Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (2 év)
• Erdészeti és vadgazdálkodási
technikus (2 év)
Környezetvédelmi technikus (2 év)
• Környezetvédelmi technikus (2 év)
Szaktechnikusi képzés technikusi végzettséggel rendelke• Szaktechnikusi képzés technikusi végzettséggel rendelkezőkzőknek:
nek:
•Vidékfejlesztési
Vidékfejlesztési
szaktechnikus
(1 év, mezőgazdasági
techniszaktechnikus
(1 év, mezőgazdasági
technikus végzettséggel)
kus
végzettséggel)
Növényvédelmi szaktechnikus (1 év, mezőgazdasági technikus végzettséggel)
• Növényvédelmi szaktechnikus (1 év, mezőgazdasági techniTermészetvédelmi szaktechnikus( 0,5 év környezetvédelmi technikus végzettségkus végzettséggel)
gel)
• Természetvédelmi szaktechnikus (0,5 év környezetvédelmi
Bővebb
információ az iskola elérhetőségein:
technikus
végzettséggel)
További információ: Végh Attila (06-20-345-5105)

véget.
A Berettyóújfaluban a BSZC Eötvös József
Szakképző Iskolája a Honvéd utcai tanműhelybe várta az érdeklődőket. A megnyitót követően a látogatók kipróbálhatták a nyolc állomás
feladatait. Aki minden állomáson megkapta az
iskola logójának egy darabját és az utolsó teremben azt össze is tudta rakni, tombolajegyet
kapott ajándékba, amit 21 órakor sorsoltak
ki. A gyerekek szívesen teljesítették az egyes
„feladatokat”, ún. „szabaduló játék” keretében
kellett kijutniuk a „Titkos tanműhelyből”.
A rendezvényen több kisgyerekes család is
volt, a kicsiknek nagyon tetszett a nagy dobókocka és a társasjáték.
A visszajelzések és saját tapasztalataink alapján minden tagintézményünk jó hangulatú
programokkal és lelkiismeretesen készült erre
az estére. Köszönet valamennyi kolléga szervező munkájáért! Jövőre ismét találkozunk!
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Nagy segítség egy meleg ebéd is
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei és Berettyóújfalui Területi Szervezete a Tigáz Zrt. támogatásából ételosztó napot szervezett Berettyóújfaluban
a Szent István téren, ahol 332 nehéz életkörülmények között élő embernek adtak háromfogásos ebédet.
Száraz Gábor a földgázszolgáltató társaság szóvivője azt mondta, már második
alkalommal szervezték meg az „Egy Tál Étel” elnevezésű jótékonysági adománygyűjtési napjukat, amelyben a Tigáz Zrt. dolgozói gyűjtöttek azért, hogy
minél több emberen segíthessenek.
Ujvárosy Andrásné a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, a Berettyóújfaluban és körzetében élő hátrányos helyzetű emberek ritkábban számíthatnak melegétel-adományra, mint a megye központjában lakók, ezért április 20-án itt osztottak ki 332 adag ebédet önkéntesek és munkatársak a Magyar
Vöröskereszttől és a Tigáz Csoporttól.
Az ételjegyeket személyre szólóan osztotta ki a berettyóújfalui területi szervezet azok között, akiknek nagy segítség egy adag ebéd, idős, egyedülálló nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, vagy fedél nélkül élő embereknek.
K.Zs

Rövid hírek
Újabb helyszíneken mutatkozott be a
Bihari Múzeum Mint a nagymamánál
és a Szemelvények a leventemozgalom
történetéből című vándorkiállítása.
Bakonszegen és Csökmőn nemcsak a
kiállításmegnyitókon, hanem az iskolásoknak szervezett rendhagyó tárlatvezetéseken és leventepróbán is megismerkedhettek a gyerekek a ’30-40-es
évek bihari hétköznapjaival. Népszerű
kiállításuk továbbvándorolva május
13-tól a körösszakáli művelődési központban lesz látható.

A Berettyó-parti Baráti Futók
a költészetnapjához közeledve április 9-én könnyed kerékpártúra invitálták az érdeklődőket. Úti céluk a felújított
Zsákai Rhédely Kastély volt,
ahol Moncsnik Tamás a kastély alapítvány igazgatójának
köszönhetően megismerkedhettek a kastély múltjával, állandó- időszaki kiállításaival
és a Rhédely család történetével is.
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Író-olvasó találkozó Garamvölgyi
Lászlóval

József Attila egy olyan személyisége a magyar irodalomnak, akinek pályafutása, élete,
halála, betegsége, szerelmei, munkásmozgalommal való kapcsolata igen vitatott és már

számos publikáció jelent meg e témákban,
több-kevesebb sikerrel. Ezekkel a gondolatokkal indította Bukusné Tóth Lívia pedagógus a Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a
József Attila Általános Iskola költészet napjához kapcsolódó író-olvasó találkozóját. A
vendég Garamvölgyi László volt, aki a Hogyan halt meg József Attila című könyvéről
beszélt. A könyv szerzőjét az iskola igazgatónője, Kurtán Mónika köszöntötte. Az iskola
tanulói verssel és a könyvből választott rész-

Kiállítás és könyvtáravatás a József
Attila Általános Iskolában
A 100. tanévét ebben az évben kezdő József Attila Általános Iskola történetét
bemutató kiállítás megnyitója szolgált a
költészet napjához kapcsolódó egyhetes
rendezvénysorozat kezdő momentumának.
Az iskolatörténeti kiállítást Kiss Tamás pedagógus, könyvtáros mutatta be. Elmondta,
olyan érdekességeket állítottak ki a tárlókban,
melyek korábban „könyvjelzőként” szolgálhattak, de a könyvtár legrégebbi - 1848ból való - könyvét, és a Petőfi Önképzőkör
jegyzőkönyvét is megtekinthetjük. Az iskola
1915-ben kezdődő történetét, múltjának a mai
napig tartó jeles állomásait Kurtán Mónika intézményvezető előadásából ismerhették meg.
Ugyancsak a programok részeként, április
7-én tartották meg az iskolai könyvtárának
névadóját, mely immár a Dr. Fráter László nevét viseli. Kiss Tamás könyvtáros, pedagógus,
aki a névadás ötletgazdája is, e szép és ünnepi
pillanat kapcsán úgy fogalmazott, az iskolai
könyvtár mind küllemében, mind felszereltsé-

gében és több mint 20.000 egységes állományával kiemelkedőnek számít a városban és a
térségben is.
Berettyóújfalu főszolgabírájáról, Bihar vármegye alispánjáról, Dr. Fráter Lászlóról a
Bihari Múzeum muzeológusa, Dr. Krajczárné
Sándor Mária tartott előadást, bemutatva az
akkor megyeszékhellyé váló Berettyóújfaluban végzett munkáját. Az avató ünnepségen
tartották meg az iskola versíró pályázatának
eredményhirdetését is.

letek felolvasásával tették teljessé az író-olvasó találkozót.
Az Országos Rendőr-főkapitányság egykori szóvivője előadásában arról beszélt, miért
gondolja úgy, hogy József Attila baleset áldozata lett.
A tragédia utolsó 24 órájának rekonstruálásában tárgyi emlékek vizsgálata mellett, a helyszínbejárás, a még élő visszaemlékezők megkérdezése indította útnak a könyv születését,
mely először 2001-ben jelent meg.

Keresztúri Mária a
Bihari Múzeumban

A Tudástár-szabadegyetem mindenkinek programsorozat a Költészet napjához kapcsolódva író-olvasó találkozóra hívta a múzeum látogatóit. A vendég
Keresztúri Mária, debreceni költő volt. Emlékei
szerint 2002-ben írta le első versét, azóta már megjelent két verseskötete, a Macskakő és a Kerestelek.
Témáit saját élményeiből meríti egészen a falusi
gyermekkortól kezdve, ahol a nagyapa bölcsességei
formálták a fiatal lánykát, majd felnőttkorában emberi kapcsolatainak eseményeit írja versekké.
Költeményeinek fő alakítója, az a cél, hogy a megszerzett élményeket minél jobban sűrítve, egyfajta
szérumként adja az olvasó kezébe. Ennek eredményei a gyakran kétsoros rövid versek. A hosszúpályi
irodalmi körben és a Maticska Körben egyaránt
tevékenykedő Keresztúri Mária beszélt arról is,
hogyan hatnak különböző művészeti ágak egymásra pl. a képzőművészet az irodalomra. Különleges
színfoltja a költőnő munkásságának a megfilmesített versek, amelyekből az érdeklődők a Lépések
címűt tekinthették meg.
Az élmények irodalmi kifejezésének másik oldalával, a prózaírással is megpróbálkozó művész tervezi
egy novelláskötet megjelentetését is. Novelláiban
visszatérő téma a generációk közötti szoros kapcsolatok megjelenítése, az élet körforgásának bemutatása. A beszélgetés végén a látogatók közt kisorsolták Keresztúri Mária: Macskakő kötetét.
SZVG

Mindkét hazából kiárvulva
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház 2016. április 11-én most a szokott időben – 14.30-kor, a
Fráter László terembe invitálta a versszeretőket
a hagyományos költészet napi ünnepségére. A
vendég most Vári Fábián László Balassi emlékkarddal, József Attila-díjjal elismert kárpátaljai költő családi nevén Fábián, néprajzkutató,
műfordító volt. A Kovács Vilmos író köréhez
tartozó fiatalokat gyanakvással szemlélte a
kommunista rendszer, így az egyetemet nem is
tudta először befejezni, behívták katonai szolgálatra. Két esztendőt szolgált le úgy, hogy ez
idő alatt egyszer sem volt otthon, és a 24 hónapból 18-at az NDK-ban álomásozott. A szovjet
hadseregben való nemzetiségi létet Tábori posta című regényében elevenítette fel. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
alapító tagja, 1992–1996 között pedig a Szö-

vetség egyik alelnöke volt. 1994 és 1998 között
a KMKSZ beregszászi középszintű szervezetét
irányította. A Magyar Írószövetségnek 2001-től
választmányi, 2007-től elnökségi tagja, 2005től a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Költészetéről írja Balla D. Károly: „Versei nemcsak
hogy „kiállták az idő próbáját, hanem a legáltalánosabb (ha tetszik: összmagyar) szempontból
nézve is magas nívón reprezentálják poézisünknek azt az ágát, amelyet népi gyökerűnek és
nemzeti elkötelezettségűnek szokás nevezni.”
Vendégünk azt is bebizonyította, hogy nem
csak jó költő, hanem kiváló előadó is.
A Berettyó Televízióban és a www.berettyotv.
hu oldalon hallhatjuk tőle Mikor a gyerek és
a Mint vérző pólya című verseit. Elhangzott
a Dinnyés József által megzenésített Ady alkonya is, és saját zenéjükkel mutatta be a Kö-

römvirág együttes az Útban Törökország felé,
a Mítosztöredéket és Ha leszállván a nap című
verseit, de a kortársak közül elhangzott egy Karácsonyi Zsolt és egy Vitéz Ferenc költemény
is. A műsor Nadányi Zoltán versével zárult,
majd az épület falán elhelyezték a megemlékezés koszorúit a neves költő-levéltáros emléktáblájánál.
Kocsis Csaba
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Critical Mass tizedszer
A Bihari Természetbarát Egyesület 2005óta Berettyóújfaluban is minden évben
megrendezi a Critical Mass elnevezésű
kerékpáros eseményt. Nem volt ez idén
máshogy sem, reggeli és esti felvonulással,
délutáni és éjszakai túrával várták az egyesület tagjai a kerékpározás szerelmeseit.
A rendezvény egyik célja arra buzdítani az
embereket, hogy városunkban is minél többen használják, akár munkába járásba, akár
hétköznapi közlekedésre a „drótszamarat”.
Az április 22-i felvonuláson a rendezvény jelképének is számító bringaemelés ezúttal sem
maradt el. A résztvevők a kereszteződésekben
és a Szent István téren megállva fejük fölé

emelték kerékpárjaikat, ezzel ráirányítva a figyelmet ezen közlekedési forma létjogosultságára, illetve hátrányos helyzetére. Szerencsére
egyre több embert érdekel ez a kezdeményezés,
amelyet sajnos már nagyon sok városban nem
tartanak meg. Talán az országban egyedülálló,
hogy egy napon négy kerékpáros eseményen
vehetnek részt a bringások. Egyfajta figyelemfelhívó jellege is van a rendezvénynek, célunk,
hogy minél többen csatlakozzanak az egészséges és sportos életmódot követők táborához.
Köszönjük a kerékpárosoknak, akik idén is
csatlakoztak a rendezvényhez. Voltak aktív és
elszánt résztvevők is, akik a rendezvény főszervezőjével, Szathmári Orsival közel 150 km-t
tekertek a nap folyamán.

Idén is köszönjük a segítséget a rendezvény
balesetmentes lebonyolításában nyújtott segítséget a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
munkatársainak, a Berettyóújfalui Polgárőrségnek valamint a támogatóinknak: a BUBORÉK
92. Kft.-nek és a Bárándi Pékségnek.
Bihari Természetbarát Egyesület

Köztünk élő példa- Nászút a Világ körül!
A Bihari Természetbarát Egyesület Kikötő utazásunk során nagyon felértékelődnek benképek
névre keresztelt bázisa adott otthont a „Fo- nük azok a sokunk számára természetesnek
rogjon a két kerék!” rendezvénysorozat réNovák Ferenc a Hajdú-bihari Napló Életmód-díjasa, félkarú postai kerékpáros kézbesítőként dolgozott egyetlen munkahelyén:
1950-1991, 42 év 198 napot, többszörös kiváló dolgozó. Négy kontinens 50 országába
vitte el Magyarország, Debrecen és a posta
hírnevét. Balesete ellenére nem mondott le
kerékpárversenyzői álmairól, 200 versenyt
nyert. Több mint másfél millió kilométert
kerekezett. Több ezer kilométert futott. Novák Ferenc a Nadányi Zoltán Művelődési
Ház és a Parola Közhasznú Egyesület szervezésében emlékezetes élménybeszámolót
tartott a Forogjon a két kerék projekt kereteiben a Tiszta formák alapítvány támogatásával a berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola 4. osztályosai számára április 29-én.

Rövid hírek

Emlékezés a holokauszt
áldozatainak emléknapján
A holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapja alkalmából a Bihari Múzeum
udvarán tartottak megemlékezést április
15-én. A Széchenyi tagiskola műsorának
címe: „Ahol a fény is sötét volt”.

szeként április 21-én annak az előadásnak,
melyen Zárug Zita és Harkányi Árpád tartottak élménybeszámolót nászútjukról. Hogy
miért is érdekes ez? Mert 1550 nap alatt
több mint 40 000 km-t kerékpározva 46 országban jártak. Zita és Árpi személyében két
igen kedves és lelkes házaspárt ismerhettünk
meg, akik az előadás során felelevenítették
azokat a helyeket, eseményeket, amelyeket
örök emlékként maradtak meg bennük. „Az

tűnő dolgok, mint a tiszta víz, az étel.” Ahogy
fogalmaztak megtanulták értékelni a pillanat
varázsát,: „A nagy rohanásban elfelejtjük élvezni a pillanatot, megélni a mát, őszintén és
önfeledten örülni, nevetni. Ezt a kerékpározás tökéletesen megadja az embernek” – néha
verejték árán, de épp ezért is szép az egész.
A program a Parola Közhasznú Egyesület
rendezésében és a Tiszta Formák Alapítvány
támogatásával valósult meg.

Szamár, kecske, paripa
2016. április 20-án délután fél ötkor nyitotta
meg kapuit a Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Kárpáti Gusztáv-termében a Szamár, kecske,
paripa című nemzetközi küldeményművészeti
kiállítás a Nadányi Zoltán Művelődési Ház, a
Magyar Küldeményművészeti Társaság és a
Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Művésztelep szerevezésében.
A hangulatot a a Balog-család Bihari Dalpályázatára beadott dala adta meg Balog László és Balog Alíz előadásában. Ez alkalommal
nyílt Kiss Zoltán Air Brush festő kiállítása
is, aki munkáival kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy célja elérni azt a professzionizmust,
mellyel Mike Tamás képes dolgozni, Salvador
Dali szavaival élve „Mindenkinek joga van a
saját őrültségéhez.”
Kocsis Csaba népművelő elmondta, hogy Kiss
Zoltán munkái nyomán született meg a nemzetközi projekt, amelyhez méltó társra találtak
a Parola Közhasznú Egyesület és a Magyar
Küldeményművészeti Társaságban. A társaság elnöke, Vass Tibor „Kun Marcella” bőrébe bújva, a pályázatra beérkező versekből
formált újat, amelyet fel is olvasott. A küldeményművészeti kiállítást Vass Nóra, a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa nyitotta
meg. Szerinte a mail art egy kommunikációs
törvényszerűségre épít, arra, hogy nem tudunk
nem kommunikálni. A kommunikációs folya-

matok bonyolultabbak az egyszerű beszédnél,
vagy írásnál, hiszen az információcsere nem
csupán emberi jellemző, a mail artban pedig
az a szép, hogy sok esetben a maga egyszerűségében utal eme összetett folyamat részfolyamataira. A mail art kapcsolatokon alapul,
a meglévőkből újakat generál, számos kapcsolódási pontot megteremtve. Ez a kapcsolatrendszer azt generálta, hogy 22 ország 135
művésze küldött valamit a nem mindennapi
tárlatra. Mi még a mail art? Tette fel a kérdést
Vass Nóra: „Szabadság, egyenlőség.” A hozzáférés alkotói és befogadói oldalon szabad és
egyenlő. A mail art demokrácia, progresszió és
hagyomány, a mindennapok része. „Pont azért
felemelő, mert saját maga és a befogadó együttesen teremtik meg a felemelés lehetőségét. Ez
benne a szép.” A program a Parola Közhasznú
Egyesület rendezésében és a Tiszta Formák
Alapítvány támogatásával valósult meg. A kiállítás május 21-éig megtekinthető.

8

KULTÚRA

‚

NÉKOSZ 46

A népi kollégiumok létrehozásáról 1946. július
16-án született döntés. Ebben az évben Beret�tyóújfaluban is megalakult a népi kollégium,
ami Arany János nevét vette fel. Ebből az alkalomból szervezett emlékülést, minikonferenciát
a Sinka István Városi Könyvtár 2016. április
20-án „A népi kollégiumi mozgalom és nyomai
Biharban” címmel.
Jankovich Ferenc költő 1946-ban a Sej, fekete hattyú c. moldvai csángó népdalt átdolgoz-

ta mozgalmi dallá, ami Sej, a mi lobogónkat
címmel vált ismertté. A rendezvény kezdetén
mindkét dal elhangzott a Széchenyi Tagiskola
harmadik osztályos tanulói és a 3. sz. Iskola
egykori tanulója, Veres Gabriella tolmácsolásában. Kolozsvári István kulturális menedzser
bevezető gondolatait követően három előadás
hangzott el, melynek előadói, a Debreceni
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszékének
tanárai, Dr. Pénzes Ferenc, Dr. Tóth-Matolcsi
László és N. Szabó József professzor áttekintették a népi kollégiumi mozgalom létrejöttét,
történetét és legendáját. Az ülést Pintér Zsolt
politológus vezette le.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával valósult meg.
HL-LGY

„Tavaszt zeng a levegő is”
A Berettyó Kulturális Központ - Sinka István
Városi Könyvtár a költészet napja alkalmából
2016. április 12-én szavalóversenyt rendezett,
melyre természetről szóló verssel nevezhettek
a berettyóújfalui általános iskolák tanulói.
A két korcsoportban megrendezett versenyen
27 alsó tagozatos és 13 felső tagozatos tanuló
vett részt. A zsűri feladatait Kapornai Judit,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Berettyóújfalui Tankerületének igazgató as�szonya, a zsűri elnöke, valamint Korompainé
Mocsnik Marianna, a Bihari Múzeum vezetője és Lackó Györgyné, a Sinka István Városi
Könyvtár vezetője látta el.
Eredmények: Alsó tagozatosok:
I. helyezett: Török Laura 4. osztály
II. helyezett: Tapaszi Zsanett 3. osztály

III. helyezett: Machán Mira 1. osztály
Felső tagozatosok:
I. helyezett: Lisztes Krisztián 8. osztály
II. helyezett: Laska Melinda 6. osztály
III. helyezett: Szabó Zoltán 6. osztály
Minden versenyzőnek gratulálunk, és köszönjük a felkészítő tanárok, szülők munkáját.
Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

Erdély hencidai
szerelmese
Bevallom, mikor először felkértem Kari Sándor operatőrt, hogy ossza meg velünk a filmjeit, vetítsük le az érdeklődőknek, nem gondoltam volna, hogy ilyen érdeklődés fogja övezni
ezeket az esteket. Az első vetítést követően
minden alkalommal a Nadányi Zoltán Művelődési Ház nagytermére volt szükség, hogy
elférjünk. Seres Katalin, az est háziasszonya
köszöntötte a megjelenteket, de az utóbbi esten Kari Sándorné ballada mondása teremtette meg az est hangulatát. Most Dél-Erdélybe
látogattunk, elhajóztunk egészen a Vaskapuig.
Sokan hihetik a kisfilmjei miatt, hogy valamilyen székely kötődése van az alkotónak, pedig
csak 2006-ban jutott túl a Király-hágón. Ha
teheti minden évben visszatér Székelyföldre,
és mindig újabb alkotásokkal tér haza. Elmondása szerint más témakörben is tud az
emberekhez szólni, még sok érdekes interjú
van a tarsolyában Berettyóújfaluhoz kötődő
emberekről. Cs. Erdős Tibor festőművészről,
Fehér Istvánné „igazgató néniről”, Karácsony
János taxisról készített portréfilmjei is nagy érdeklődésre tarthatnak számot, és ez csak a kezdet... Nagy kihívás számára a szülőfalujáról,
Hencidáról készülő film elkészítése, már csak
azért is, mert sorra mennek el a nagyöregek,
akik mesélhetnének a régi szép csendes békés
magyar faluról. Egy biztos, ha kitavaszodik,
felkerekedik egykori rajztanárával, Tóth Sándor festőművésszel, és megvallatják a lassan
tovatűnő emlékeiket. Mi pedig várjunk türelmesen a hosszú téli estékre, hogy folytatódjék
ez a hangulatos vetítés-sorozat.
Kocsis Csaba

Zelk Zoltán: A három nyúl

Világjárás a múzeumban
A Magyar Földrajzi Múzeum 3276 expedíciós nap – Balázs Dénes, a múzeumalapító
geográfus újraolvasva című vándorkiállítása vendégeskedik 2016. július 23-ig a Bihari
Múzeumban.
Dr. Balázs Dénes a magyar geográfia egyedülálló, rendkívüli akaraterővel megáldott személyisége volt. Az ő nevéhez fűződik az Aggteleki-karsztvidéken a Szabadság-barlang feltárása.
Majd három évtizeden át öt kontinens mintegy
130 országában végzett természetföldrajzi te-

2016. május

reptanulmányokat, amelyek tapasztalatairól 27
élvezetes útleírást adott közre. Könyvei nemcsak a kiállításon, hanem a Sinka István Városi
Könyvtárban is megtalálhatók.
A kiállításhoz az óvodák és iskolák részére múzeumpedagógiai foglalkozásokat ajánl a Bihari
Múzeum, amelyekről a honlapunkon (www.
biharimuzeum.hu) tájékozódhatnak, valamint
minden hónapban családi délután keretében
egy képzeletbeli utazásra hívjuk Önöket. Áprilisban a varázslatos Afrikát idéztük meg arcfestéssel, maszkok készítésével, miközben az
érdeklődők a könyvtárban és a kiállítás tablóin
különös földrajzi kérdésekre keresték a választ.
A legügyesebb családok belépő jegyet nyertek
A dzsungel könyve című mozielőadásra és útikönyveket az ismeretlen tájak megismeréséhez.
Májusban az amerikai kontinensre hívjuk Önöket. Balázs Dénes amerikai expedíciója mellett
az indián kultúra világába is bepillanthatnak,
álomfogót készítünk és ízelítőt kapnak a latinamerikai táncokból is. Tartsanak velünk május
21-én 14 órától Amerikába!
Korompainé Mocsnik Marianna múzeumvezető

A Berettyó Kulturális Központ - Sinka István Városi
Könyvtár Zelk Zoltán születésének 110. évfordulója alkalmából A három nyúl c. verses meséjének
illusztrálására rajzpályázatot írt ki négy korcsoportban – az óvodások, az általános iskola 1-2. és 3-4.
osztályos és felső tagozatos tanulói részére. A pályázatra a KLIK Berettyóújfalui Tankerületéhez tartozó
berettyóújfalui és magyarhomorogi iskolából, valamint a Diószegi Kis István Református Általános Iskolából és a berettyóújfalui óvodákból érkeztek meseillusztrációk. Az iskolásoktól 198, az óvodásoktól
pedig 78 rajzot kaptunk, melyeket Fenyvesvölgyiné
Tóth Zsuzsa tanár, grafikus, a Magyar Kultúra Lovagja értékelt.
A díjazottak az április 13-án megtartott ünnepélyes
eredményhirdetésen vették át az oklevelet és az ajándékot. A rajzokból készült kiállítás 2016. május 14ig a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető.
Eredmények: Óvodások:
1. helyezett: Mózsik Boglárka
2. helyezett: Gulyás Emma
3. helyezett: Vécsei Viktória Virág
1-2. osztály: 1. helyezett: Tóth Jázmin
2. helyezett: Szabó Dóra
3. helyezett: Pethő Dorina
3-4. osztály: 1. helyezett: Kiss Bence
2. helyezett: Sacchetto Vittoria
3. helyezett: Jámbor Dorina
Felső tagozat: 1. helyezett: Szűcs Napsugár
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Hazaváró Szűcs Péter újságíróval
2016. április 18-án indult a Hazaváró című
rendezvénysorozat a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A sorozat első vendége
Szűcs Péter kulturális újságíró volt, aki
sok beszélgetés részese volt a Petőfi Rádióban, vagy új szakterületén keresztül a
divatban akár New Yorkban is.
Miért pont L. Ritók Nórát választottad a beszélgetőtársadnak?
Édesapám és édesanyám is Biharnagybajomban nőtt föl, édesanyám szülei a mai napig ott
élnek. Büszke vagyok a bihari gyökereimre és
arra az erőre és tartásra, amit innen kaptam. A
Toldi Miklós Általános Iskolába jártam, a rajz
volt az egyik kedvenc tantárgyam. Örömmel
tölt el, hogy beszélhetek egy olyan példaképpel, mint L. Ritók Nóra. Az újságírói hitvallásom legfontosabb része az, hogy mutassunk
pozitív példákat a tehetséges embereknek.
Hogyan kerültél a gyulai kertész technikumba?
Jól éreztem magam az általános iskolában, de
szívesen jártam természetismereti előadásokra
a művelődési házba is. Az előadó, Marika néni,

szervezett madarász táborokat is, fantasztikus
volt részt venni ilyeneken! Hudák Vikivel, akiből állatorvos lett Berettyóújfaluban, rengeteg
versenyen vettünk részt, a botanika, az ornitológia és a zoológia érdekelt bennünket szenvedélyesen. Édesapám azt szerette volna, ha szakmát tanulok, közösen választottuk a kertészeti
technikumot. A mai napig hálás vagyok ezért.
Ez után az Eötvös József Tudomány Egyetemen
folytattad tanulmányaidat…
Az egyetemen az alapokat szerzi meg az ember, de már harmadikos koromban elkezdtem a
munkát a Magyar Rádióban elsősorban kulturális műsorokban. Később kulturális újságíróként a
divatban is elmerültem. Egy ideig a Marie Claire
magazin vezető szerkesztője voltam, majd több
mint három évig voltam az InStyle magazin főszerkesztője. Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb élményem az a New York-i konferencia, ahol a világ különböző országaiba érkezett
lapkészítők és lapkiadók előtt mesélhettem egy
kerekasztal beszélgetésen arról, hogy miképpen
lehet jó kapcsolatot építeni és kötődést kiváltani
egy szerző és egy olvasó között.

Országos honismereti konferencia Berettyóújfaluban
A Honismereti Szövetség a HajdúBihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, valamint a
Berettyó Kulturális Központ közreműködésével április 22-24. között Berettyóújfaluban rendezte
meg a XVI. Országos Kiadványszerkesztői Konferenciáját.
Berettyóújfaluban mindig kiemelt fontosságú volt a honismereti munka, amit
a konferenciát köszöntő Papp Klára
egyetemi tanár, a megyei egyesület elnöke is hangsúlyozott. Ezt igazolja az
is, hogy az első Hajdú-Bihar megyében
megrendezésre kerülő országos tanácskozásnak éppen városunk adhatott otthont. Többszörösen jeles nap volt ez a
szervezők életében, ugyanis a Szövetség elnöke és főtitkára aznap vehették
át a Fiatalok a polgári Magyarországért
díjat. Kövér László, az Országgyűlés
elnöke laudációjában többek között
így fogalmazott: „A Szövetség minden
megyében és a határainkon túl is jelen
lévő tagszervezeteinek munkatársai
és önkéntesei segítségével dolgozik
azon, hogy történelmünk legfontosabb
eseményei minél több fiatal számára
legyenek megismerhetőek.” Az e mondatban megfogalmazottak a hétvégi
konferencia tematikájában is nyomon
követhetők voltak.
Külön aktualitást adott az első témakörnek, hogy a Bihari Honismereti
Tábor éppen ebben az évben 40 éves,
így ennek a bemutatásával, a táborok
módszertani ismertetésével kezdődött az előadások sora. Elsősorban a
fiatalok, de egyre inkább valamennyi
korosztály számára jelentős az online

tájékozódás, akár tudományos forrásokat, kutatási lehetőségeket keres, akár
személyes tapasztalatszerzését, utazását szeretné megfelelően előkészíteni.
Ebbe adott betekintést a második rész
két előadása a biharkutatas.hu oldal,
valamint egy innovatív, élő kistelepülés, Csökmő magánkezdeményezésből
létrejött gyűjteményegyüttesének és
programjainak bemutatása.
A szombati napon az aktuális regionális vizsgálatok kerültek terítékre, a
helyszín apropóján határokon átívelően. Beszámolók hangzottak el a megye
és a térség intézményeinek, intézeteinek, szervezeteinek aktuális történeti,
társadalomtudományi
kutatásairól,
honismereti tevékenységéről, eddigi
publikációkról és a falukutatás új lehetőségeiről és eredményeiről. Emellett
pedig helyzetjelentések szóltak a Partiumról, a Felvidékről és a Délvidékről. Példákat tudtak az előadók egymás elé is állítani, megmutatni azokat
a jó gyakorlatokat, amelyek mind a
helyben való boldogulásban, mind az
anyaországgal való kapcsolattartásban
fontosak lehetnek az identitás erősítése, a szülőföldön maradás és a sajátos
hagyományok továbbélése szempontjából egyaránt.
A résztvevők nem csak a vetítővásznon
keresztül, hanem élőben is megismerkedtek Berettyóújfaluval és Biharral.
Szombaton a városnéző kisvonaton
láthatták és hallhatták a város múltját
és jelenét, vasárnap pedig Nagyváradon a Festum Varadinum zárónapja
programjait érintve a vár felújított épületeit, kiállításait látogatták meg.
Kolozsvári István

A divat gyorsan változik, de sikerült-e maradandó élményeket gyűjtened?
A munkámnak köszönhetően sok olyan helyre
eljutottam a kulisszák mögé is, ahová csak nagyon keveseknek sikerül. Tudósítottam a Golden Globe vörös szőnyegéről Los Angelesből,
de a párizsi, milánói vagy New York-i fashion
weekről is. Párizsban, Brüsszelben vagy Milánóban éreztem meg azt, hogy mekkora érték
az európaiság, és hogy bár mi is ide tartozunk,
mégis mennyire keveset tudunk arról, ami Európa és ami a kultúránk lényege. Hogy mennyire büszkék lehetünk arra, és mennyire szerencsések vagyunk, hogy ide születtünk.
Kocsis Csaba

Múltba tekintő - 25 éves a Bihari Hírlap
Éppen negyed évszázada, 1991. május 10-én jelent meg Berettyóújfaluban a Bihari Hírlap információs és
közéleti lap első száma. (Korábban,
1938–41 között is adtak ki településünkön ezzel a címmel politikai és
társadalmi hetilapot.)
A Bihari Hírlap új folyama sokáig
kéthetente jelent meg, 6500 példányban, A4-es formátumban, 8 oldalon. Berettyóújfalu háztartásaiba
ingyenesen jutott el, de a Berettyó
Áruházban a környező települések
lakói megvásárolhatták, kezdetben
9,50 Ft-ét. A lap első főszerkesztője
Kiripolszky Tamás, a Hajdú-bihari
Napló újságírója, munkatársa Karácson Gyuláné volt. Az 1992. évben
Vass Gabriella szerkesztette a lapot,
őt követte 1993-ban Balázs Melinda, aki szintén a Hajdú-bihari Napló
munkatársa volt. 1995. június 1-jétől
dr. Szegediné Lovász Magdolna vette át a szerkesztői feladatokat.
A Bihari Hírlapot kezdetben a térség
lapjának szánták, a fejlécben Bihar
vármegye címere jelent meg, 1992
február végétől az alcímben ez olvasható: Berettyóújfalu Város Önkormányzatának lapja; a következő
évtől kezdve szerepel a fejlécben a
város új címere is.
1997-től a lap új formátumban látott napvilágot: A3-mas méretben, 4
oldalon, később 6, illetve 8 oldalon
is. Idővel a nyolcoldalas lapszám
vált általánossá. 1999. november
végén a szerkesztőség a Kossuth u.
6. szám alól visszaköltözött a művelődési ház épületébe. 2008-ban,
a város napján –
az 1608. május
23-i keltezésű
kiváltságlevél
400. évforduló-

ja apropóján – színes Bihari Hírlap
jelenik meg, ezt a szokást megtartotta a főszerkesztő a következő
két esztendőben is. 2011 az újabb
fordulópont a Bihari Hírlap életében: két hónapnyi szünet után, márciusban ismét A4-es formátumban
– ezúttal színes oldalakkal is – vehette kezébe az olvasó az újságot.
A teljesen megújult lap ezután már
16 oldalon, havonta jelent meg, kiadója a Nova Villa 2010 Nonprofit
Kft., főszerkesztője Rácz Katalin
volt. 2012 januárjától az impres�szumban, márciustól a címlapon
is olvashatjuk: a lap a Nova Villa
Médiacsoport tagja. A főszerkesztő
Nyírő Gizella lett, és ettől az évtől
állandósult a 12 oldalas terjedelem.
2016. februártól a kiadói tevékenységet a frissen megalakult Berettyó
Kulturális Központja végzi.
A Bihari Hírlap 25 éve alatt a város
lakóinak tájékoztatását látta el: az
önkormányzati, kulturális és sporthírek mellett különböző publicisztikák is, illetve olvasói levelek is
helyet kaptak benne. Szinte a kezdetektől olvashatók oldalain helytörténeti írások is. A Bihari Hírlap 25.
születésnapján, az újság történetére
emlékezve szeretnénk újabb rovatot indítani Múltba tekintő címmel,
ahol Berettyóújfalu múltbeli eseményei, illetve egyéb érdekességeit
idézzük fel, jelentős személyiségeiről emlékezünk meg.
Dr. Krajczárné Sándor Mária,
BKK–Bihari Múzeum
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MAJÁLIS a BUSE pályán

Az idei majális több szempontból is emlékezetes marad számomra. A napot Tóth
Tamás foglalta keretbe, aki ugyanolyan
alázatosan kezelte a hangszert az Ifjúsági Fúvószenekar visszatérő tagjaként
a majális reggelén, mint az országosan
elismert Kerozin együttes dobosaként a
késő estig tartó koncerten. Azért közben
is történt egy s más…
Kispályás labdarúgó bajnokság, főzőverseny,
sztárfőzőcske Varga Izabellával és R. Kárpáti
Péterrel, a Retroperett és Slágerbomba Czető
Zsanett, Józsa Tamara és Kristóf Dániel közreműködésével, de a sátraknál is állandó volt
a forgalom, zajlottak a könyvtári és múzeumi

játszóházak, egészségügyi szűrések, a JÁTSZMA játékos vetélkedő, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, a HA-HA Egyesület, a Parola
Közhasznú Egyesület, a Bihari Természetbarát
Egyesület, a Berettyóújfalui Arkadas Baranta
SE, és a Nadányi Zoltán Művelődési Ház programjai is.
A színpadon egymást a jobbnál jobb produkciók, a Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola és
AMI Diószegi Angyalok és Kacor csoportja, az
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjai, a Harmonia Dance Studió
Stylers tánccsoportjai, Komádi társastánc csoport, a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Hagyományőrző népdalköre, a Piruett Táncstúdió csoportjai, az egyre biztosabbá váló Risi
László és a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Senior Tánckara is. Az idén meghirdetett Bihari DALpályázat döntősei is most mutatták be a
bicikliről szóló pályamunkájukat. A döntő után
Hamvas László, a zsűri elnöke tolmácsolta az
örömteli hírt a No More Gravity együttesnek,
hogy önálló műsorral mutatkozhat be a debre-

Az Origami csodálatos világa
Igazán különleges térbeli formák
voltak láthatóak azon a kiállításon, mely a Bihar Vármegye Képgalériában nyílt meg április 12én. Az Origami csodálatos világa
vándorkiállítás bepillantást enged
a papírhajtogatás sokszínűségébe.
Fábián Zsolt a Magyar Origami
Kör tagja a megnyitón úgy fogalmazott, a papír feltalálásával egy
időben már beszélhetünk hajtogatásról, kínai, japán és európai
gyökerekkel is rendelkezik ez az
értékes művészet.
A Magyar Origami Kör nemrégen
ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját. Ez remek alkalmat
teremtett egy olyan vándorkiállítás elindítására, mely bemutatja
a papírhajtogatás értékeit. Az elmúlt években nem csak a pedagógiában, tanításban, rehabilitációban nyerte el megfelelő helyét

az origami, hanem kialakult egy
művészeti alkotásokat létrehozó
csoport is, a Magyar Origami Kör
művészeti szekciója. A most 26.
állomásán Berettyóújfaluban látható kiállítókról és a különleges
technikákról Wogerné Sági Judit
beszélt a megnyitón.
Aki látni szeretné ezeket a vágás
és ragasztás nélkül, hajtogatással térbeli formákká, alakzatokká
váló papírcsodákat május közepéig teheti meg, a művelődési ház
képgalériájában.
K.Zs.

Rövid hírek
A Hangraforgó Együttes
koncertje
A költészet napjához kapcsolódó események egyik
programja volt április 6-án a
Hangraforgó Együttes koncertje általános iskolásoknak
a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A formáció tagjai
fontosnak tartják a magyar
történelem, a magyar költészet
hagyományainak ápolását, és
versben, dalban való közvetítését minden korosztálynak.

hirdetés

ceni Campus fesztiválon. Hangulatos és látványos volt a Garagulya Gólyalábas Komédiás
Kompánia műsora délután, akiket a Bajnóca és
a Bihar néptáncegyüttesek közös műsora követett a Silvatica népzenei együttes közreműködésével. Elnyerte a közönség szimpátiáját a
Székelyhídi STIHL Timber-sports favágóinak
bemutatója, akik után a Carmen TSE Eastsiders
Hiphop tánccsapat állt a színpadra, majd Palcsó
Tamás énekeltette meg a közönséget. Az est végén a KEROZIN együttes kétszer is követelte a
közönséggel karöltve, hogy „Kismalac-kismalac engedj be!”

Pályázati felhívás
A Berettyó Kulturális Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Berettyó Kulturális
Központ - Médiacsoport újságíró, szerkesztő munkakör betöltésére.
A pályázatot postai úton a Berettyó Kulturális Központ címére kell benyújtani:
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan információt Kogyilla
Zsolt szakmai vezető nyújt, az 54/500-023-es telefonszámon. A pályázati kiírás
szövege Berettyóújfalu Város hivatalos honlapjáról (www. berettyoujfalu.hu)
tölthető le, az „Álláspályázatok” menüpont alatt.
hirdetés
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Berettyóújfalui programok
Bihari Múzeum
3276 expedíciós nap, Balázs Dénes, a mú-

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Május 11. 18.00 Lélektől léle- dasági Hagyományok Gyűjte-

kig – Kemecsei Ferenc előadóestje (Vallomások az időről, a
szerelemről és a hitről.)
Május 21. 14.00 Városnap –
Szent István tér
Május 28. „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” XI.
Vass Lajos Népzenei Verseny
Május 28. Gyermeknap – Szent
István tér, Makk Kálmán Mozi
Május 31. 19.00 Dr. Csernus
Imre előadása - Színházterem

BIHARI ESTÉK

ményének vezetője.

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
Június

4.

20.00 SONUS
ütőegyüttes koncertje - Nadányi
Zoltán Művelődési Ház udvara
Június 25. A berettyóújfalui
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
– Bihari Múzeum udvara, Múzeumok éjszakája
Július 2. 20.00 Malek Andrea és
vendégeinek műsora - Nadányi
Zoltán Művelődési Ház udvara

KLUBFOGLALKOZÁSOK

Május 26-án 18 órakor Bihar Május 11. 15 óra Csontritkulás
országi esték Forradalom 1989,
avagy egy segélyszállítmány története. Meghívott vendégeink:
Tóth István egykori résztvevő
és Porkoláb Lajos a művelődési
központ nyugalmazott igazgatója. Házigazda: Szűcs László a
Várad irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője és Kocsis
Csaba népművelő.

KIÁLLÍTÁSOK
Május 17. 17.00 Győrfi Ádám

szobrászművész kiállítása – Bihar Vármegye Képgaléria
A kiállítást megnyitja: ifj. Győrfi
Lajos történész.
Május 19-én 15.00 Bogya Pál
kiállításának megnyitója a Mozi
Galériában. Megnyitja: Ványai
Gusztáv a nagyrábéi Mezőgaz-

Klub foglalkozása
Május 20. 14 óra A Berettyó
parti Nyugdíjas Egyesület közgyűlése
Május 25. 16.30 óra ÉDES
Egyesület egyesületi napja
Június 8. 14 óra A Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesülete egyesületi napja
Minden kedden 14 órától a
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Népdalkörének próbája
Minden szerdán 15.30 órától a Berettyópart Nyugdíjasok
Egyesülete Senior Tánccsoport
próbája
Kedd – csütörtök 15 órától
egészségmegőrző torna az Erdélyi Gábor teremben

Sinka István Városi Könyvtár
Május 1. 10.00-13.00 Bemu-

tatkozik a Sinka István Városi
Könyvtár. Társasjátékok, játékos
feladatok, kirakók
Május 19. Szent Márton –
Szentmárton.
Információkeresési technikára épülő könyvtári
foglalkozás a Hunyadi Mátyás
Tagiskola tanulóinak. Helye: Fiókkönyvtár
Május 21. 14-16 óra Családi
nap a Bihari Múzeum és a Sinka
István Városi Könyvtár közös
rendezésében. Téma: Dél-Amerika

Május 26. 14.00 Szent Márton –

Szentmárton. Információkeresési
technikára épülő könyvtári foglalkozás a helyi általános iskolák
5-6. osztályosainak. Helye: Gyermekkönyvtár - számítógépterem
Június 8. Az ünnepi könyvhét
vendégei: Dragomán György és
Szabó T. Anna
14.00 gyerekeknek – Találkozás
Szabó T. Anna költővel, műfordítóval
16.00 felnőtteknek – Találkozás
Dragomán György íróval, mű-

fordítóval

zeumalapító geográfus újraolvasva
A Magyar Földrajzi Múzeum vándorkiállítása megtekinthető 2016. július 23-ig.
Bihari barangoló kirándulás pedagógusoknak a Hajdúságban. Május 7. 8.00 – 18.00
Kelet népe ’80 – a Sebes-Körös partjától az Adler-nyomdáig. A Bihari Múzeum
vándorkiállítása Dunaújvárosban. A kiállítást
megnyitja: Szémánné Veres Gabriella

Tudástár – szabadegyetem mindenkinek programsorozatunk keretében

Báródság egy kutató szemével. Előadó: Nyakas Miklós történész, ny. múzeumigazgató
(Hajdúböszörmény)
Május 12- én, csütörtökön, 15 órakor
Magyar emlékek Rómában
Előadó: Korompainé Mocsnik Marianna
Időpont: június 9. (csütörtök) 15.00

Múzeumi vetélkedők
• Bihari barangoló. Levelezőverseny a járás
iskoláinak. Kirándulás: június 1. (szerda)
• Szabó Pál és a népi írók középiskolások
részére. Időpont: május 17. (kedd)
• Népi élet Biharban. Általános iskolások
részére. Időpont: május 19. (csütörtök)

Múzeumi családi délután: Alaszkától a
Tűzföldig
• álomfogó készítése
• érdekességek az indián kultúra világából
• ízelítő a latin-amerikai táncokból
időpont: május 21. (szombat) 14.00 – 16.00

Múzeumok majálisa
Bihari Múzeum bemutatkozása Budapesten a
Múzeumkertben (Magyar Nemzeti Múzeum)
időpont: május 21-22. (szombat-vasárnap)
Gyermeknap Darvason. A Bihari Múzeum
népi játékai. Időpont: május 22. (vasárnap)
Juniális Zsákán. A Bihari Múzeum népi játékai. Időpont: június 4. (vasárnap)
Segítünk, hogy segíthess! – múzeumi önkéntesek képzése
• téma: május – adattár, fotótár, digitalizálás
június - műtárgyvédelem
• időpontok: május 2., május 9.,május 23.,
május 30., június 6. (hétfő) 15.00
Múltunk emlékei – néprajzi szakkör általános iskola 5. osztályosai részére
• időpont: május 6., május 13., május 19.,
május 26., június 2. (péntek) 15.00

A Berettyóújfalui Református Egyházközség Pünkösdi Hírei

és fogadalomtétele.
Május 15-én Pünkösd vasárnap 9 órakor úrvacsorás istentisztelet az imaházban, 10.30 órakor a templomban 14 órakor
úrvacsorás istentisztelet a Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával. 15 órakor istentisztelet az imaházban.
Május 16-án Pünkösd hétfőn délelőtt 9 órakor Istentisztelet az imaházban, 10 órakor a templomban.
Május 20-án Szeretethíd Kárpát – Medencei Református Önkéntes nap.

Nyári táborok a Berettyó Kulturális Központ és partnerei szervezésében
Részletes információt az e-mail címeken és telefonszámokon kaphat:

40. Bihari honismereti tábor
• 10-18 éves diákok részére
• 2016. július 24-29.
• bihari.muzeum@gmai.com

Időutazás Géza fejedelem és
Szent István korába
• 6-13 évesek részére
• 2016. július 25-29.
• bihari.muzeum@gmail.com
Manó Műhely
• alsó tagozatosok részére
• 2016. augusztus 1-5.
• 30/837-9653

Születés
2016. március

11. Ádám Márk

(Ádám Róbert - Tóth Éva)
2016. április

6.

Biró Judit Tímea

(Biró Zsolt - Mezei Hajnalka)

8.

Ökrös Nóra

(Ökrös Gyula - Jenei Katalin)

Házasságkötés
2016. április

2. Sándor Edvin Tibor - Pákozdi Mária
16. Eke Zsolt Róbert - Mészáros Ágnes
20. Szűcs Gábor - Litauszki Réka Lilla

Elhunytak
2016. március

31

Papp Gyuláné (Veres Erzsébet) (1936.)

2.
5.
10.
10.
10.
15.
23.
22.
24.
26.
27.

Kapus István (1925.)
Tóth László (1943.)
Papp Istvánné (Imre Viola) (1928.)
Erdei János (1938.)
Bartha Imre János (1938.)
Hajzer Rezsőné (Szatmári Ilona) (1936.)
Kiss Márton (1939.)
Papp Ilona Viola (1951.)
Rácz Béla (1951.)
Matolcsi Gábor (1950.)
Jankuly János (1952.)

2016. április

MVFC TOBORZÓ!
Várjuk a focizni szerető lányokat /nőket az
utánpótlás csapatainkba – bármilyen korosztályban – valamint a felnőtt NB. II-es
női futsal csapatunkba egyaránt. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Időpont: 2016. 05. 13. /péntek/ 16 óra.
Helyszín: Berettyóújfalu, Morotva Liget
Pálfi István Rendezvénycsarnok.
További információ:
Trencsényi János: 06-70-366-9751
(felnőtt női csapat edzője)
Kecskésné Füredi Andrea: 06-30-287-5553
(utánpótlás csapatok edzője)
Mezei-Vill Futball Club Berettyóújfalu

www.reformatusbujfalu.hu

Május 5. Áldozócsütörtök, a mennybemenetel ünnepe, 9 órakor istentisztelet az imaházban, 10 órakor a Templomban
Május 10-13-ig, bűnbánati alkalmak 16 órakor a Wesselényi utcai imaházban, 17 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.
Május 12-én 14 órakor pünkösdi istentiszteletet a Mátyás utcai szociális otthonban a gyülekezet szolgálatával.
Május 14-én szombaton 15 órakor Konfirmációi Ünnepi Istentisztelet a templomban, konfimandus testvéreink hitvallás

Olvasótábor
• alsó tagozatosok részére
• 2016. július 18-22.
• sinkakonyvtar@gmail.com
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Mozis tábor
• alsó tagozatosok részére
• 2016. augusztus 8-12.
• (54) 402-014
Időutazás a középkorba
• 6-13 évesek részére
• 2016. augusztus 8-12.
• bihari.muzeu@gmail.com

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Munkatársak:
Bíró Klaudia, Kocsis Attila, Nagy Sándor
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén
A lap a Berettyó Kulturális Központ
Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637

SPORT
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2016. május

Interaktív este CSERNUS DOKIVAL
beszélgetéssel és filmvetítéssel

hirdetés

2016. május 31. (kedd) 19 óra
Dr. CSERNUS Imre Berettyóújfaluban
A szingliségről és a párkapcsolatokról. Boldogságról és boldogtalanságról
Mitől működik? Mitől nem működik?
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház
4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 27.
Belépőjegy ára elővételben: 2500 Ft

Nárcisz futófesztivál
a BUSE pályán
A tavalyi részvételt is felülmúlva ebben az évben több mint 600-án vettek részt a debreceni
Méltóság Mezeje program és a Magyar Hospice
Alapítvány Nárcisz futásához kapcsolódó beret�tyóújfalui rendezvényén. A BUSE pályán ezúttal
is azzal a céllal vettek részt óvodásoktól a középiskolásokig, hogy minél több gyermek mozogjon
egyszerre az emberi méltóság iránti tisztelet és a
gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzés jegyében. Idén már a városban működő valamennyi
nevelési, oktatási intézmény részt vett a programon – emelte ki Kapornai Judit a KLIK Beret�tyóújfalui Tankerületének igazgatója.
Porkoláb Gyöngyi, a Méltóság Mezeje Program
vezetője is köszöntötte a gyerekeket. Úgy véli,
hogy a Nárcisz Futófesztiválon való részvétellel,
egy közös élménnyel fejlesztik a gondoskodás és
a segítségnyújtás iránti nyitottságot.
A közös mozgásra sárga színű felsőt viselve érkeztek a gyerekek, mely a program szimbólumát, a sárga nárciszt idézte. A közösségi élmény
mellett fontos a mozgás, a rendszeres sportolás
is. Ezt a résztvevőket köszöntő Vitányi István
országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester is fontosnak tartotta.
K.Zs
BERETTYÓÚJFALU

knap

Gyer

Lövészverseny
A Bihari Lövészklub 2016. április 24-én rendezte meg a
Horogh Gábor és Papp Péter emlékversenyt. Rendezvényünkkel egyesületünk életének két jeles személyiségére, Gabi bácsira, egyesületünk volt elnökére és Péter
bácsira, egyesületünk alapító tagjára, az utánpótlás fő
szervezőjére emlékeztünk.
A rendezvényt megtisztelte
részvételével Pető László, a
HBM-i Sportlövő Szövetség
elnöke és Nagy Lajos a szövetség főtitkára volt olimpikonok. A rossz idő ellenére
sokan érkeztek hozzánk, 50
felnőtt és 30 gyermek.
A versenyen kiskaliberű
puskával, kiskaliberű pisztollyal valamint az általános
és középiskolások légfegyveres
versenyszámokban
mérhették össze tudásukat.
A megmérettetésen a megye
összes lövészegyesületének
versenyzői, valamint hét
általános iskola (Debrecen,
Berettyóújfalu, Zsáka, Haj-

dúszoboszló, Ebes, Monostorpályi) és hét középiskola
(Berettyóújfalu, Debrecen,
Derecske) diákjai vettek
részt. A versenyzők között a
volt olimpikonok is megmutatták nekünk tudásukat.
A rendezvény fő támogatója Berettyóújfalu Város
Önkormányzata volt. Az
eredményhirdetést követően
a versenyzők és hozzátartozóik Papp Péterné Emike
néni, Asztalos Imre és Erdei
Imre jóvoltából finom ebéddel zárták ezt a kellemesen
eltöltött napot.

Bihari Lövészklub

Rövid hírek
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
AMI a tánc világnapja alkalmából április 29-én 14 órától
Berettyóújfalu főterén, a Szent István téren flashmob-ot
szervezett, ahol a város apraja-nagyja együtt táncolta az
Interneten korábban megadott koreográfiát.

május 28. Makk Kálmán Mozi – Szent István tér
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Balás sy
Betti
gyermekműsora
A koncert után fotózkodhatsz
a sztárvendégekkel!

18 óra

Angry Birds című
film vetítése

tel
A részvé
!
ingyenes
Gyerekeknek
14 éves kor alatt
kedvezményes ár: 600 Ft!

Támogatók:

GARABUCZI
Támogatók: Baby-Shop Bt. Bébi és Gyermekruházat,
Garabuczi Óra-Ékszer
Óra-Ékszer Szaküzlet
Szaküzlet, Bella Costa Étterem, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szervezők: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Berettyó Rádió

Szervezők:

Nadányi Zoltán
Művelődési Központ

Baby-Shop Bt.
Bébi és Gyermekruházat

Bere� yóújfalu, Millennium u. 1.

Április 22-én, a Föld napján a Berettyó-parton is szemetet szedtek, melyben segítségre voltak a városunkban vendégeskedő Erasmus program résztvevői. Külön
köszönet illeti a Hunyadi Mátyás Tagiskola 4. osztályos
diákjait, akiknek köszönhetően a „Nagy Fa” környékét
4 zsáknyi szeméttől szabadították meg.

