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ÖNKORMÁNYZAT

Megszűnhet az önkormányzat hitelállománya

Szeptember 5-i ülésén döntött a képviselő testület arról, hogy az önkormányzat jelenleg fennálló egymilliárd 40 millió forintos adósságának hét százalékát – 78 millió forintot - december 20-ig kifizeti. Ebben az esetben 2014.
január elsején nulla forint adóssága lesz a városnak a bankok felé.

A testületi ülés a mezősasi önkormányzat közös
testületi ülésével kezdődött, melyen módosították a közös önkormányzati hivatal idei költségvetését, illetve jóváhagyták az első félévi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
A berettyóújfalui képviselők ezután véleményezték az Arany János Gimnázium intézményvezetői pályázatát. Az igazgatói posztra
egyetlen pályázat érkezett, amit az intézmény
jelenlegi igazgató-helyettese, Kálnai Zsolt
nyújtott be. A pályázó szóbeli kiegészítésében

elmondta: a térség legkeresettebb,
legvonzóbb
középiskolájában a tradíciók folytatását tartja a
legfontosabbnak, ami a
tehetséggondozást
és
felzárkóztatást
jelenti,
hiszen 52 településről
járnak az intézménybe
diákok. Muraközi István
hozzászólásában bejelentette: a pályázatról a KLIK
dönt, az önkormányzatnak
csupán véleményezési joga
van, ám mivel a tantestület
is 97 százalékban felsorakozott a jelölt mögött, a
képviselők is támogatandónak ítélték meg a pályázót.
A 10. napirendi pontban az önkormányzatok
adósságkonszolidációjának átvételéről szavaztak a képviselők. Ismeretes, hogy az ötezer
lélekszám fölötti települések adósságállományát – városunk esetében 70 százalékban –
magára vállalta az állam. Ám még így is
maradt egymilliárd 40 millió forint tartozás,
amitől szintén megszabadulhatna a város, ha az
összeg hét százalékát a hitelező bank befizetné
a központi költségvetésbe. A pénzintézet ezt

nem vállalta, de ha az önkormányzat átvállalja
ezt az összeget – 78 millió forintot – akkor
megszabadul a 19 éven át fizetendő 100-120
millió forint adósságtörlesztéstől – taglalta a
polgármester. A részletek ismeretében a
képviselők egyhangúan megszavazták a 78
milliós összeg december 20-ig történő befizetését, így január elsejétől nulla forint adóssága
lesz a városnak.
A képviselők név szerinti szavazással döntöttek
a Berettyóújfalu-Fugyivásárhely közlekedési
létesítményeinek fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról,
valamint a Berettyóújfalu-Nagyvárad közötti
kerékpárút megvalósításához szükséges kisajátítási terv jóváhagyásáról.
Sürgősséggel tárgyalták és adták hozzájárulásukat a képviselők az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” című programsorozathoz való
csatlakozáshoz. Az előző héten belügyminiszteri
rendelet született arról, hogy 650 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a
programhoz csatlakozó településeknek a
rendezvények
megvalósításához.
Ennek
értelmében szeptember 28-29-én a Morotva
Ligetben, illetve a Szent István téren bonyolítanak le kulturális és sportprogramokat a múzeum,
könyvtár, művelődési központ, a mozi és civil
szervezetek bevonásával, 29-én este pedig
kötelező elemként előírt tűzgyújtás zárja a
programsorozatot.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis betöltésére
A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095004. számú házi
gyermekorvosi praxis vállalkozási formában
történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi
ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján
gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem
köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves
korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely
körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 347
fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok
vonatkozásában – külön megállapodás alapján
– 575 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog az önkormányzattal való
feladatellátási szerződés megkötése esetén
szerezhető meg.
A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 5/C.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi
képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)

EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget
tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve
társas vállalkozás esetén az alapító okirat
/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést
igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy
a praxisengedély megszerzésének feltételei
fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A praxis finanszírozása:
A praxist betöltő és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között közvetlenül megkötendő
finanszírozási szerződés alapján, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt finanszírozási összeg.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 15.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani
Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca
17-19.).

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő
soros képviselő-testületi ülés.
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan
időtartamra szól, azzal, hogy a felek a szerződést legalább öt évig nem mondják fel.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését
követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély
alapján az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés
hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2014.
január 1.
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AKTUÁLIS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete a Fekete Borbála Általános Iskola
gáborjáni telephelyén tartotta tankerületi tanévnyitó ünnepségét. A helyszín kiválasztása azért esett
Gáborjánra, mert a településen egy év bezárás után újra indul az alsó tagozatos oktatás.

Tankerületi tanévnyitó Gáborjánban

Az iskola udvarán megrendezett tanévnyitón
megjelentek a környékbeli települések polgármesterei, jegyzői, iskolaigazgatói, a térség
országgyűlési képviselője, Dr. Vitányi István, a
járási hivatal vezetője, Pálfi Anikó, a tankerület
igazgatója, Kapornai Judit, s nem utolsó sorban az
iskolák igazgatói, tanárai, a helyi általános
iskolások és szüleik. A Himnusz eléneklése után a
megjelenteket Majosi Gyula, Gáborján polgármestere köszöntötte, aki köszönetet mondott
mindazoknak, akiknek szerepük volt abban, hogy
egy év kihagyás után újra benépesül az alsó
tagozatos általános iskola épülete. A továbbiak-

Forrás: Kormany.hu

ban reményét fejezte ki amiatt, hogy még egyszer
nem fordulhat elő az, hogy kívül álló testület
döntsön a helyi iskola sorsáról, hiszen az iskola
fontos szerepet tölt be egy település életében.
Vitányi István ünnepi beszédét báró Eötvös József
vallás- és közoktatásügyi miniszter gondolataival
kezdte, melynek értelmében a köznevelés és oktatás
a mindenkori társadalmak vezető ideológiája kell,
hogy legyen. Klebelsberg Kunó gróf miniszterelnöksége idején pedig megfogalmazódott: ne csak
tanítsák, hanem szeressék is a magyar gyermeket! A
honatya beszédéből kiderült: a KLIK ennek a
felelősségvállalásnak a letéteményese. A tankerület
A belügyminisztere nemzeti
ünnepünk alkalmából
DR. LINGVAY CSABA
r. alezredes urat, a HajdúBihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatóját, megyei rendőrfőkapitány-helyettest kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül soron
kívül RENDŐR EZREDESSÉ
léptette elő
hirdetés

hirdetés

23 településének 9 intézményében, további 7
tagiskolában, összesen 20 telephelyen folyik most
oktatás. A tankerületben 3702 gyermek számára
314 pedagógus, összesen 398 intézményi dolgozó
biztosítja a mindennapi tanulás és egészséges
fejlődés feltételeit. Az országban négy kistelepülésen, köztük Gáborjánban is újra elindulhat a tanév,
a szülők helyi iskolába járathatják csemetéiket, ahol
egységesen jó színvonalú és minőségi tankönyvekből
tanulhatnak a kisdiákok. A továbbiakban szólt a
képviselő a tankerületben megvalósult, illetve
folyamatban lévő iskolafejlesztésekről. Beszédét
Klebelsberg Kunó szavaival zárta: „Annak a biztos
reményemnek adok kifejezést, hogy ma, midőn a
legnehezebb időn túlestünk és a magyar nemzet
kálváriaútjának nagyobbik részét már megtette, az
előttünk álló rövidebb úton leroskadni nem fogunk, s
meglesz az államban és a társadalomban a szükséges erő és áldozatkészség arra, hogy a bennünket
megelőzött nagy nemzedékektől átvett kulturális
kincseket a jövő nemzedékének átadhassunk.”
Törökné Csörsz Csilla igazgatónő szintén köszönetet
mondott mindenkinek azért a támogatásért,
melynek következtében újraindulhat a tanév.
Egyaránt szólt az új elsősökhöz, a szülőkhöz, a
pedagógusokhoz, akik nélkül nem valósulhatnak
meg a köznevelési elképzelések. Ígéretet tett arra,
hogy az iskola mindent megtesz annak érdekében,
hogy az odajáró kisdiákok ügyes, okos, intelligens
fiatalokká váljanak. Kiderült: 32 alsó tagozatos
gyermek kezdi meg helyben tanulmányait, két
pedagógus irányításával.
A leendő elsősök, majd általános iskolások ünnepi
műsora után a művészeti iskola táncosai Szilágysági
táncokat adtak elő.
A tanévnyitó a Szózattal ért véget.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
www.berettyotv.hu/tevnyito2013

3

4

KÖZÉRDEKŰ

Térségi turisztikai fórum városunkban

ben szükséges egy négycsillagos szálloda
megépítése, a Kabos Endre Sportcsarnok
alkalmassá tétele konferenciaturizmusra, míg a
Berettyóújfalu-Nagyvárad közötti kerékpárút
elkészülte a sportturizmust szolgálná.
Mezei József előadásában a Morotva Ligetben
tíz év alatt megvalósult fejlesztéseket, valamint a
jövőbeni fejlesztési lehetőségeket ismertette. A
Pálfi István Rendezvénycsarnok, a műfüves pálya
elkészülte után most egy 120 fős szálloda megvalósításán munkálkodnak. A vállalkozó meggyőződése: a turizmus biztos kitörési pontnak ígérkezik,
míg az abban foglalkoztatottak a munkanélküliség enyhítéséhez vezetnek. A Csonka torony
felújításának ötletét is megosztotta a jelenlévőkkel: egy Kristály templommá történő átalakítás
következtében színházi előadásokat tarthatnának, a környéken pedig lovardát is beindíthatnának egy helyi vállalkozó bevonásával.
Csorba György az elképzeléseket azzal
egészítette ki, hogy szükség lenne egy utazási
irodára is, mely utazásszervezéssel, személyszállítással foglalkozhatna, illetve jó lenne egy
Debrecenből kihelyezett felsőoktatási intézmény
is, mert csoport- és évfolyam találkozók szervezésével szintén a turizmus fellendítése valósulhatna meg.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
www.berettyotv.hu/turisztika

Minden év szeptember 1-jén beköszönt az ősz, és becsengetnek az iskolákban is. Idén jelentős változások
nyomán több új elem jelent meg a tanításban, illetve már ezt megelőzően az előkészítésben is.

átadását biztosítja. Az iskolák a rendelkezésükre
álló óraszámok 10%-ával szabadon rendelkezhetnek. Az egyes iskolák helyi tanterve tehát közös
alapokon nyugszik, de nem egyforma.
Mindennapos testnevelés órája 1-2. 5-6. és a 9-10.
évfolyamosoknak lesz ebben a tanévben.
Ez év szeptemberétől 1. és 5. évfolyamon kötelező
lesz az erkölcstan, illetve a hit-és erkölcstan oktatása. Ezen évfolyamok számára, illetve hit-és erkölcstan oktatása. Ezen évfolyamok számára biztosított
lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége. Az
erkölcstan tantárgy tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv szabályozza. A hit-és erkölcstan tantárgy tartalmának
meghatározása az azt oktató egyház joga és
kötelessége. A két tantárgy közötti választás semmiféle megkülönböztetéssel nem jár. A bizonyítványban minden tanuló esetében az „Erkölcstan / Hit-és
erkölcstan” megnevezés szerepel. Tanév közben
tantárgyválasztáson módosítani nem lehet.
A köznevelési törvény szerint „általános iskolában
a nevelés – oktatást a délelőtti és délutáni időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak” és a „tanuló
kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt
vegyen.”Ez a szabályozás e tanévtől minden
általános iskola minden évfolyamára vonatkozik. A
16 óráig kötelezően biztosítandó iskolai foglalkozások lehetőséget adnak napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megtartására is. A 16 óráig
tartó foglalkozásokon túl délután 17 óráig az
intézményben gondoskodni kell a felügyeletről.
E tanévtől az 1-8. évfolyamokon felmenő
rendszerben az állam biztosítani fogja térítésmentesen a tankönyveket a diákok számára. Ebben a
tanévben az 1. osztályosok kapták ingyen a
tankönyveket.
Tájékoztatást kaphatunk még a diákok jogairól,
kötelezettségeiről, hiányzásokról, osztálypénzekről,
iskolaköpeny viseléséről, diákigazolványok igényléséről is.
Sikeres és eredményekben gazdag tanévet
kívánunk!

A megyei önkormányzat szervezésében a bihari térség turisztikai fejlesztésének lehetőségeiről
tartottak fórumot a Városháza tanácskozó termében augusztus 29-én.
kialakítani – fűzte hozzá.
Ibrányi András a megyei
önkormányzat részéről azt
hangsúlyozta, hogy a jövőben
az uniós források 60 százaléka
jut gazdaságfejlesztésre, míg
40 százalék egyéb elképzelések megvalósítására.
Muraközi István „Biharország
értékei” címmel tartott prezentációja elején leszögezte: a
A környékbeli polgármestereket, önkormányzati térségben eddig 5,7 milliárd forint értékű
vezetőket, pályázatírókat, civil szervezetek beruházás valósult meg, míg 1,8 milliárd forint
képviselőit Muraközi István polgármester értékű beruházás van folyamatban. A következő
köszöntötte, majd Bodó Sándor, a megyei időszak kitörési pontja a termálvízre épülő
közgyűlés elnöke nyitotta meg a fórumot. A turizmus lehet, jelesül, a városban felépült
politikus bejelentette: az Európai Unió 2014- élményfürdő egész évre szóló kihasználtsága, a
2020 közötti költségvetési időszakában hazánk területi kórház betegellátási szolgáltatásával.
az előkelő harmadik helyet foglalja el a Mindehhez tartozna a megfelelő szálláshelyek
források részesedése tekintetében. Bodó kialakítása, a helyi termékek, valamint magas
Sándor kiemelte: a fejlesztések a jövőben is csak színvonalú sportcsapatok jelenléte. A tervezett
pályázatok révén valósulhatnak meg, amikben beavatkozásokat összefoglalva, a polgármester
jelentős szerep jut a helyi közösségeknek. Az elmondta:
bővíteni
kell
a
fürdő
ötleteket, javaslatokat a településen élőkkel kell gyógyszolgáltatásait, a gyógyturizmus érdeké-

Új tanév új szabályokkal
„Az iskola dolga, hogy megtaníthassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére.”
/Szent- Györgyi Albert/
Noha az új köznevelési rendszer már január
1-jén kezdetét vette az önkormányzati iskolák
állami fenntartásba vételével, az elmúlt évben
elfogadott új köznevelési törvény valamennyi
rendelkezése a mostani tanévkezdéskor lép
hatályba. Fontos változást jelentett a tankönyvek
rendelésének módja, mely ez évtől nem közvetlenül, hanem a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szervezésével és koordinálásával valósult meg. Az első
tanítási napra valamennyi iskolába megérkeztek
a tankönyvek, melyekhez minden első osztályos,
illetve a már korábban jogosultságot szerzett
felsőbb éves tanulók ingyenesen juthattak hozzá.
Ez a következő években – egy felmenő rendszerben haladva – minden évfolyamra kiterjed.
Ugyancsak újdonság az egész napos tanítás,
vagyis a reggeli becsengetéstől délután 16 óráig
– külön igényre 17 óráig – folyamatosan tanári
felügyeletet biztosít az iskola. Ezt a családmodell
változásával indokolták a döntés előkészítői,
vagyis a délutáni órákban az intézményben a
tanuló segítséget kap a leckeíráshoz, sport- és
szabadidős programokon, edzéseken, szakkörökön vehet részt. Mindehhez pedig külső szereplők,
vagyis civil szervezetek, sportegyesületek szolgáltatásai is igénybe vehetők lesznek. Természetesen
a szülő kérésére ez alól mentesülhetnek a gyerekek, viszont azok, akik nem tudják a délutánokat
családi körben tölteni, az utcai csellengéssel
szemben most egy más lehetőséget kapnak. Ezzel
nőtt a pedagógusok kötelező óraszáma, és
legalább heti 32 órát kell az iskolában, közvetlen
oktató-nevelő munkával tölteniük. A pedagógus

életpálya-modell bevezetése azonban béremelést is jelent. Miután az országgyűlés módosította
a köznevelési törvényt, szeptember 1-jétől 30-80
ezer forinttal nő a mintegy 150 ezer pedagógus
fizetése, akik 2017-ig minden év szeptemberében újabb 10 százalékos emelésre számíthatnak.
Az országosan érvényes újdonságok mellett a
Berettyóújfalui Tankerületben, és a hozzá tartozó
általános iskolákban is történtek változások. A
tankerületi tanévnyitó sem véletlenül volt
Gáborjánban, hisz ez a település is azok közé
tartozik, ahol idén újra kinyitotta kapuit a település
iskolája, és az alsó tagozatosok újra saját falujukban kezdhetik meg a tanévet. Ez komoly érdem az
előzmények ismeretében, és egyik jó példája
annak, hogy az állami felelősségvállalás milyen
eredményeket hoz. Debrecen után egyébként ez a
második legnagyobb tankerület, ahol összesen
3221 tanuló ül be a padokba, közülük 366-an most
először. Berettyóújfaluban 1251 tanuló mindennapjait 131 intézményi munkatárs teszi teljessé. A
nyár elején elballagott 147 nyolcadik osztályos
helyébe szeptemberben 139 elsős iratkozott be. A
tankerületben zökkenőmentesen indult el az év, és
megoldódott a kistelepüléseken korábban komoly
gondot okozó szaktanári ellátottság problémája is.
Így már jól látszanak a rendszer átalakításától
remélt esélyegyenlőség első jelei.
Kolozsvári István
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Tanévkezdő
EMMInens tájékoztatója alapján választ kaphatunk
azokra a kérdésekre, amelyeket szülőnek és
diáknak tudni érdemes.
Néhány ízelítő ezekből:
Új Nemzeti Alaptantervet vezetnek be felmenő
rendszerben. 2013 szeptemberétől az iskolák 1.
,5., 9. osztályában. A tananyag törzsének kijelölése
a nemzeti és egyetemes műveltség alapjainak
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„Felköté érettünk Kádár vitéz kardját”

A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában harmadik alkalommal szerveztünk
napközi jellegű olvasótábort az általános iskolások szákmára. Ebben az évben történelmi
témájú és egyben helytörténeti jelentőségű
művet választottunk elolvasásra. Kocsis Csaba:
Kádár vitéz útja című regényéből olvastunk
részleteket, melyekből megismerhettük a
borosjenői vitézt, akinek bölcsessége, kitartása,
szakértelme és hősiessége, valamint ereje napjainkban is példaértékű. A regényből szerzett
ismereteinket kiegészítettük: A történelmi és a
földrajzi atlaszban utánanéztünk a cselekmény
helyszíneinek, megfigyeltük, hogyan, miből
készült a jurta, milyen volt benne az élet. A leírás
alapján mi is benépesítettünk egy jurtát. A Bihari

Múzeumban lehetőségünk volt megtekinteni egy
jurta makettjét, Bea nénivel megismerkedtünk a
nemezkészítéssel. Örömmel vittük haza a saját
készítésű nemezlabdánkat. A kézműves foglalkozáson lovat készítettünk papírból, majd
felkerestük a nagy vitéz szobrát a Szent István
téren. A Bihari Múzeumban a Csonkatorony
történetével ismerkedtünk, majd interaktív
foglalkozáson szerezhettünk újabb ismereteket
Kádár vitézről és koráról. Kerékpártúrát
szerveztünk a Csonkatoronyhoz, melynek helyreállított déli tornyába fel is másztunk, s gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában. Felkerestük a közelben feltárt fehér kápolna maradványát is. Nagy élményt jelentett az Endre bácsi
által készített animációs film megtekintése,
melyre a Bihari Múzeumban volt lehetőségünk.
Ámulva csodáltuk az országban a hasonló
időszakban épített és jobb állapotban fennmaradt monostorok és a leírások alapján a számítógép segítségével rekonstruált monostor épületét
bemutató képeket. Izgatottan vártuk a találkozást Csaba bácsival, hogy minél többet megtudhassunk Kádár vitézről, a regény keletkezéséről
s nem utolsósorban az írójáról, aki türelemmel
válaszolt a feltett kérdésekre. Köszönjük, hogy
elfogadta
meghívásunkat.
Természetesen

szórakozásra is volt lehetőség a hét folyamán.
Szabadidőben többen gyöngyöt fűztek, búvárkodtak a könyvek között. Hangos volt az udvar a
labdajátékok során, strandoltunk, kirándultunk is.
Utolsó nap Bojtra, a Tájházba utaztunk el, ahol
Margitka néni és segítői segítségével betekintést
nyerhettünk a bojti emberek életébe. Kipróbálhattuk a népi játékokat: a szamárlétrát, a lengőtekét és társait, mostunk bádogteknőben,
csuhéjből virágot készítettünk. A kukoricakóróból
készült hegedűk sajnos nem szólalhattak meg, de
a citerák és a zúgattyúk annál inkább. Az Idősek
Otthonában elköltött finom ebéd után a
seprűkészítés menetét szemlélhettük meg.
Délután a fák hűvösében Margitka néni mesét
olvasott nekünk, miközben jól megmozgatott
bennünket. A nap folyamán mindenkit megnevettetett a világ legnagyobb állatának megismerése. Balla Viktória, az Arany János Gimnázium
tanulója önkéntes munkájával segítette a
programok megvalósítását. Köszönjük, hogy
számíthattunk rá.
Jó látni, hogy rohanó világunkban vannak
még, akik ellent tudnak állni a számítógép, az
internet, a facebook csábításának, s szívesen
töltik szabadidejüket olvasással.
A táborlakók

Kedves Olvasók!
A Sinka István Városi Könyvtár 2013.
október 5-én (szombaton) kirándulást
szervez Eger és környékére. Jelentkezni
lehet a könyvtárban személyesen vagy a
06-54-500-207-es telefonon. Irányár:
kb. 4800,-Ft

FEL HÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki kulturált lakókörnyezetünkért.
- A pályázat célja: Berettyóújfalu és közvetlen
környezetünk esztétikus, kulturált kialakítása, és
annak fenntartása.
- A pályázaton részt vehetnek: természetes és
jogi személyek
- A jelölés formája: lakossági, egyéni, jogi
személy, illetve képviselő javaslata alapján
- Felülvizsgálat: évente történik.
- A felülvizsgálatról, illetve a helyezések elbírálásáról a Településfejlesztési Bizottság dönt.
- A pályázaton nem vehet részt az, akit a
bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt 2 éven belül bírságoltak.
- A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázók nevét és címét, mellékelni lehet a
lakóterületről készült fotókat
- A pályázatok elbírálásának szempontja:
az ingatlant övező esztétikus, kulturált környezet
megjelenése az ingatlan elő, oldal és hátsó
kertjének jól karbantartott, esztétikus kialakítása, utcaképbe való illeszkedése.
A pályázatokat benyújtási határideje: szeptember 15. Helye: Berettyóújfali Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

„Íme, itt a víz!”
Teremtésünnep és Zsoltáréneklő nap
a Berettyóújfalu-Szentmártoni
Református Egyházközségben
2013. október 5. szombat,
10.00-től kb.17.00 óráig
Program
Köszöntés és áhítat
A víz teológiája (előadás)
Helyi termékek vására
Könyvasztal
Játszóház
Víz-háza kiállítás
Ebéd
Szabadtéri Istentisztelet
Egyházmegyei Zsoltáréneklő nap
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők!

A BERÉPO Nonprofit KFT 2013.07.26-án immár
második alkalommal szervezte meg az Idősek
Otthona és Gondozóházában a Család - barát
napot, melyen a lakók, hozzátartozók és dolgozók
kötetlenül eltölthettek egy délutánt. A jó hangulatról Karancsi Lajos és Kasza Marika gondoskodott
mellettük felléptek az otthon lakói valamint Túrzó
Boglárka, Iliszi Laura és Ferenczi Rea. A hangulatot tombola húzással tettük izgalmassá. A napot a
vacsora elköltése és közös táncolás zárta.
Ezúton szeretnénk megköszönni a hozzátartozók
segítségét és tombola felajánlásait.
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Államalapító Szent István királyunk ünnepe előtti napon rendeztük meg a XIII. Bihari Lövészversenyt. A verseny fővédnöke Muraközi István polgármester volt. A versenyzők 4 versenyszámban - kiskaliberű pisztoly, kispuska, valamint az általános iskolásoknak rendezett pontlövészet és tekebábu
lövészet - összesen 8 kategóriában mérethették meg tudásukat. A versenyszámokba 56-an neveztek be. Az ország több pontjáról érkeztek hozzánk:
Budapestről, Nyíregyházáról, Debrecenből, a környékbeli településekről és Berettyóújfaluból a legtöbben. A legfiatalabb versenyző még óvodás, a
legidősebb pedig már nyugdíjas sportszerető ember volt. A délelőtti versenyzés után a Berettyóújfalui Arkadas Baranta Sport és Hagyományőrző
Egyesület bemutatója szórakoztatta a jelenlévő érdeklődőket, amely nagy sikert aratott. Az eredményhirdetéskor Muraközi István polgármester és
Nagy László, a humánpolitikai bizottság elnöke adta át a díjakat. A napot egy nagyon finom közös ebéddel zártuk.
Hegedűs Péter
www.berettyotv.hu/szin2013

Mesterségek Ünnepén a Budai Várban

hirdetés

A Bihari Népművészeti Egyesület 19. alkalommal vett részt a Mesterségek Ünnepén a Budai
Várban, 11 féle mesterség 22 mestere, az elnök
Török Istvánné és a titkár Török Zita részvételével Az egyesület a Budai Vár Újvilág
Kertjében állítja fel igényes sátrait, kínálja a
mesterek „míves” portékáit. Műhelyeit minden
alkalommal a kiemelt szakágnak megfelelően
rendezi be. Ebben az évben a gyapjú és
feldolgozása, valamint felhasználásához épült
a műhely. A gyapjúszövés és a gyönyörű
„festékes” szőttesek készítésének bemutatása
Nagy Magdolna által, a gyapjú alapú
szűrrátét készítés - amelyre külön felkérést
kapott az egyesület az Oroszlános udvarban
történő bemutatásra is. Az egyesület 6 tagja 3
hirdetés

napon keresztül folyamatosan mutatta be az
alkotói munkát: Sárközi Béláné, Gyönyörűné Erdei
Judit, Porkoláb Ferenc, Marczin Vanda, Arany Éva,
Hack Ágnes. Nagy sikere volt a viseletkészítés
bemutatásának is, melynek során a látogatók a
mellényzsinórozással és a „bőgatya” készítésével
ismerkedhettek Antal Csaba és Marczin Istvánné
munkáját figyelve. A korongozás, az írókázás
mindig sok vendéget vonz. A szerencsés
látogatóknak részük volt Páll Antalné és fia, Páll
Antal munkájának megcsodálásában.
A több tízezer látogatót vonzó rendezvényen a
bihari mesterek újból sikeresen helytálltak, és
ismertették meg a térség jellemző mesterségeit,
gyönyörű portékáikat.
a Bihari Népművészeti Egyesület vezetősége
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Az idei Szent István napi rendezvényeket
augusztus 19-én tartották, a sokéves hagyományt követve a Szent István téren.
Délután kezdődtek a programok, egy
budapesti társulat előadásában, a nap
nyitányaként, magyar nótákat és operett
slágereket hallhatott a közönség. 17 órától a
Napárnyék Társulat Venyige Sándor rendezésében, „Száguld az élet” címmel zenés történelmi
barangolásra várta az érdeklődő publikumot.

A Stereo 2.0 lendületes, elektronikus dallamokkal fűszerezett Rn'B stílusa 2009-es megalakulása óta hamarosan a fiatalabb korosztály
kedvencévé vált, amit a mostani berettyóújfalui
fellépésük is bizonyított, több slágerüket a
közönséggel együtt énekelték.
A négytagú, Creme De La Pop zenekar nem
régi megalakulása óta közös erővel azon
dolgozik, hogy megmentse a 90-es évek
számukra legkedvesebb magyar dalait a
kifakulástól és a lassú elmúlástól. Mi
sem alkalmasabb erre, mint egy
másik veszélyeztetett zenei kinccsel
való házasítás: ez pedig a 30-as
évek francia swing stílusa.
A Belmondó zenekar berettyóújfalui kötödései alapozták meg az esti
koncert hangulatát. Az együttes
Domján Gábor városunk szülöttének
basszusgitár játékával a BMSE
csapat számára írt indulóval nyitott.
Kocsis Attila
Czutor Zoli énekes bár némi betegséggel küzdött, de emlékezetes 90

hirdetés

perccel ajándékozta meg a Szent István tér
közönségét. A hangulat fokozásaként tűzijáték
zárta a napot.
Kogyilla Zsolt
A városi programokat színesítette a
berettyóújfalui Borosjenői Kádár István
Hagyományőrző Íjász Egyesület íjászati
bemutatója és nyílt edzése a Csonka toronynál. Az eseménynek különleges hangulatot
adott a kívül-belül megvilágított torony, a
fáklyák és a hold fénye.
A rendezvény nem titkolt célja az íjászat
népszerűsítése volt, az egyesület tagjai
különleges bemutatóval várták az érdeklődőket. A helyszínen az íjkészítő kovács,
bőrműves és pirografikus munkáit is megtekinthették. A kézműves foglalkozások, és
lovaglási lehetőség mellett az Arkadas
Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
bemutatója az ősi magyar harcművészet
különböző formáit idézte.
www.berettyotv.hu/szin2013

Szűcs Endre nyerte meg a BIHARITE fotópályázatát
Harmadik alkalommal hirdetett fotópályázatot a Bihari Természetbarát
Egyesület, ezúttal „A civilizáció és a természet kapcsolata” címmel. A
beérkezett pályaműveket időszaki kiállításon láthatta a közönség.
A Bihari Múzeumban a kiállítás megnyitójára érkezett alkotókat, hozzátartozókat, érdeklődőket Bónácz János alpolgármester köszöntötte, majd Hegedűs
Zoltán, az egyesület elnöke szólt a megjelentekhez. Kiderült: a pályázatra
13-an neveztek be, a legtávolabbról Győrből, de érkezett fotó Budaörsről,
Komádiból, Biharnagybajomból, s természetesen, Berettyóújfaluból. A háromtagú zsűrit Kállai Irén muzeológus, Bogya Pál dizájner és Gombos Ferenc fotóművész alkotta. Utóbbi a zsűri elnökeként értékelte s mutatta be a képeket.
Helyezettek: felnőtt kategóriában I. Szűcs Endre: Mindennapi energia, II.
Nagy Sándor: Élők és holtak, Fábián László: Örökre megpihen a csillagok
alatt, Kiss Henriett: ÖKO-lábnyom. III. Tikász Sándor: Itt a sín vége, Szilágyi
Magdolna: Kerékpáros szemmel. Különdíjat kapott Simándi Éva: Olimpia kicsit
másképp, valamint Bagdi Imre kollekcióiért. A gyermekkategóriát egyedüli
pályázóként Vinkovits Anna nyerte.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
www.berettyotv.hu/btefoto2013

8

MOZAIK

Szakmai továbbképzés Angliában
Gyorsan változó világunkban egyre ritkábban
találkozunk olyan emberekkel, akik 40-45 évet
töltenek el munkával egy esetleg két munkahelyen. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy a
munkavállalók képezzék magukat, váltani
tudjanak rokon szakmára, esetleg új szakmát
tanuljanak. Ehhez ad segítséget az Egy életen át
tartó tanulás program, amelynek a Comenius
alprogramja biztosít szakmai továbbképzést
pedagógusoknak.
A berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Arany János Kollégium Eötvös József Szakképző
Tagintézményből idén négy nyelvszakos kolléga
pályázott a Tempus Közalapítványnál angliai
továbbképzésre. Az elbíráláskor végül két
pályázat nyert támogatást, amelynek eredményeként Nagyné Fehér Szilvia egyhetes,
Mácsiné Rohodi Katalin pedig kéthetes angol
nyelvi továbbképzésen vehetett részt a zarándokok városában, Canterbury-ben. A továbbképzést a Pilgrims tanárképző központ szervezte a Kenti Egyetemen.
Nagyné Fehér Szilvia
Két évvel ezelőtt, 2011-ben Canterbury-ből, a
Creative Methodology for the Classroom című
Comenius továbbképzésről hazatérve azt
éreztem, hogy ez, amire szükségem van, mint
idegen nyelvet tanító pedagógusnak és lehetőségem szerint vissza szeretnék menni.
A kint szerzett tapasztalatok és élmények egy
időre elegendő feltöltődést biztosítottak mind
szakmai, nyelvi és személyes fejlődésemben. Az
oktatásban, a tanítás-tanulási folyamat szemléletében és a tanár szerepének meghatározásában végbemenő változások újabb ”igen, de
hogyan” kérdést vetettek fel bennem, amire a

választ 2013-ban a Teaching with Minimum
Resources című kurzuson kaptam meg.
A képzés motiváló és kihívó gyakorlatok
széles skáláját vonultatta fel egyéni, kiscsoportos és pármunkában dolgoztatva bennünket. A
tevékenységek holisztikus szemléletet követve,
jól ötvözve és megfelelő arányban összehangolva gyakoroltatták mind a négy alapkészséget
lehetőséget biztosítva a tanulók preferenciájának megfelelő feladatvégzést. A
változatos gyakorlatok hangsúlyt
fektettek a különböző tanulási
stílusú tanulók igényeinek kielégítésére. A feladatvégzés során a
tanulók hozzák létre azt a tananyagot: kép, történet, vers, szöveg,
rajz, amihez a további tevékenységek is kapcsolódnak. A tanár már
nem az egyetlen információ vagy
tananyagforrás, hanem lehet a
nyelv forrása és a tanulási folyamat
elősegítője, szervezője.
Mácsiné Rohodi Katalin azért
választotta a nehezen nevelhető
gyerekek kezelésével foglalkozó kurzust, mert
pedagógusként látja, hogy a családok egyre
rosszabb körülmények között élnek, a nélkülözés, a szülők drog illetve alkohol függősége, a
családon belüli erőszak egyre több gyerek
számára válik feldolgozhatatlanná, és viselkedési problémákat okoz. A továbbképzés célja
az volt, hogy segítséget nyújtson a tanároknak a
konfliktusok kezeléséhez, fejlessze a hatékony
kommunikációt tanár és diák között, megismertessen a viselkedés irányításának bizonyos
technikáival. Marie Delaney, a kurzus vezetője
ennek a területnek elismert szakértője, több

A hónap műtárgya
100 évvel ezelőtt, 1913 szeptemberében kezdte meg működését a
polgári fiúiskola Berettyóújfaluban. Átmenetileg lakóházakban zajlott
a tanítás, mivel a világháború és az azt követő események miatt
elhúzódott a tervezett építkezés. Végül 1925-ben költözhetett be az
iskola emeletes épületébe, ami teljesen csak 1927-ben készült el. Ekkor
vette fel gr. Tisza István nevét a tanintézmény. Ma a József Attila
Általános Iskola otthona az épület, amelyet 2009-ben felújítottak, és
még egy emelettel kiegészítettek.
A Bihari Múzeum „A hónap műtárgya” kiállításán látható többek
között a polgári fiúiskola épületének 1914-ben született, eredeti
homlokzati terve.
KSM

évtizedes tanítási gyakorlatára alapozott
elméleti és gyakorlati ismereteket adott tovább
a tanfolyam résztvevőinek. Olyan feladattípusokat, technikákat közvetített, amelyek hatékonyak az érdektelen tanulók órai foglalkoztatásában, eredményesebb munkáltatásában,
ezáltal elősegítik a tanulók iskolán belül
tartását, a lemorzsolódás csökkentését is.
A továbbképzés szigorú órarend szerint
zajlott, kötelező óráink voltak reggel 8-tól
15.30-ig, ezt követték a szabadon választható
délutáni és esti programok. A foglalkozásokon

különböző nemzetiségű kollégáinkkal dolgoztunk együtt angol nyelven. A szünetekben, a
közös programokon és a szállásunkon további
lehetőségünk volt az ismerkedésre lengyel,
szlovák, spanyol, olasz, holland, belga, francia,
német, osztrák, török, finn és portugál tanártársakkal.
Természetesen szervezhettünk önállóan is
programokat.
Városnézésen
voltunk
Canterbury-ben, hétvégén pedig Londonban.
Igyekeztünk tartalmasan eltölteni ezt a rövid
időt, és felfrissített szakmai, nyelvi tudással, új
ötletekkel a tarsolyunkban tértünk haza.

Régen volt, hogy is volt…
355 éve, 1658. szeptember 20–23. között Berettyóújfalu határánál
próbálta feltartóztatni 200 fős seregével vitéz Kádár István a tatár
csapatokat. A II. Rákóczi György által vezetett lengyelországi hadjárat
kudarcát követő török büntetőháború, a Szejdi-járás során a tatár
csapatok feldúlták Berettyóújfalut és környékét. A többszörös túlerővel
szemben harcoló Kádár István maga is életét vesztette. Lovas szobrát,
Győrfi Lajos szobrászművész alkotását településünk főterén 2011
szeptemberében avatták fel.
86 éve, 1927. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit az a mozi,
amelyet Makk Kálmán tulajdonos építetett Berettyóújfalu központjában. Az épületet 1980-ban átalakították, és csak 2011-ben kapta
vissza régi formáját, a következő évi ünnepélyes átadása óta a
filmszínház az építtető nevét viseli.
85 éve, 1928. szeptember 23-án avatták fel Berettyóújfaluban a
református központi elemi iskolát. A helyi református egyházközség a
XX. század elején több iskolát is működtettet a településen. A presbitérium az oktatási épületek rossz állapota miatt 1924-ben elhatározta
egy új iskola építését. Az emeletes „központi református elemi iskola”
épülete végül állami és községi támogatással 1928-ra készült el;
napjainkban a Diószegi Kis István Református Általános Iskola működik
benne. Ugyanezen a napon avatták fel a községháza előtti téren Tisza
Kálmán szobrát.
Krónikás:
Dr. Krajczárné Sándor Mária, Bihari Múzeum

Szent István korára emlékeztünk

KÖZELMÚLT

2013.szeptember 24-én ismét családi
délutánt rendezett a Bihari Múzeum. Ezúttal
Szent István korával ismerkedhettek meg a
látogatók. Pártás koronát, kardot és sisakot
készíthettek, valamint korhű módszerrel,
tintába mártott lúdtollal próbálhatták ki
oklevélírói képességeiket. A Bihari Múzeum
legközelebb szeptember 21-én, szombaton
14 órától várja a családokat, ahol a témakör
a kukorica lesz!
Csarkó
fotó: Gombos Ferenc

Emberibb világra vágyott
Mikor utoljára Kárpáti Gusztáv műteremben jártam arra figyeltem fel,
hogy nem messze a festőállványoktól a falon lóg egy favilla, egy
fagereblye és egy martinász öntőkanál. Jól jelképezte ez a művész
helyét a világban. Látta, hogy elkalandozott a tekintetem az Alföldtől
idegen tárgyon, ezért elmesélte a hozzá kapcsolódó történetet egy
kissé leszegett fejjel, csak úgy a maga módján, csendesen. A formás
öntőkanalat, amellyel a próbát szedik egy öreg martinásztól kapta,
akit cserébe lerajzolt az ózdi gyárban, ott, ahol ő is dolgozott annak
előtte. Ezt merítették a forró, folyékony vasba, hogy megnézzék milyen
lett az acél. Alig akarták kiengedni a gyárkapun mikor odaállított vele
a portára. A favillát és a fagereblyét is úgy kapta, de az már itt
Biharban. Szerette és értette szülőföldjét. Soós Zoltán szavaival „Ózd:
fogadalmak völgye, / edzett acél-alap...” Miért cserélte akkor mégis fel
a vasat, a sziklákat, amelyek olyan meghatározóak voltak az életében
a Bihari síkra? A felesége után jött Debrecenbe, aki egyetemista volt. A
Hunyadi utcán laktak, egy fél szobát béreltek kezdetben, de ahogy
munkába állt, a rajzolás és a festés miatt szükségük volt nagyobb
lakásra. Szert tettek egy nagyobbra, de ahogy bekapcsolódott a
megye művészeti életébe és elkezdődtek a kiállítások, ez a lakás is
szűknek bizonyult. Azt mondták, van egy műtermes lakás, de ahhoz
Újfaluba kellene költözni. Először Bíró Lajos és Bényi Árpád kísérte ki
őket, megismerték Újfalu akkori első emberét, aki az első találkozás
végeztével odaadta a lakáskulcsot a feleségének.
A festőművész első útja a határba vezetett. Ősz volt. Leült egy
bokor aljában, és töprengett, mihez kezd majd itt ebben a végtelen
pusztaságba, de akkor a kézfejére szált egy katicabogár, megérintette a természet. Ahány rajz, annyi kapcsolat, kint a határban, és az
emberek, akik a földből éltek, meséltek. Ahogy a képei. Bíró Katalin
muzeológus szerint a nagy „alföldi festők” történelmi öröksége munkált
benne. De nem csak alkotott, hanem tanított is. A Bihari Munkáskörben
sokan megfordultak, és a Tokaji Művésztelepet is vezette tizenkét
esztendőn át, amíg meg nem műtötték a szemét. Örült annak, ha
egy-egy tanítvány, akivel foglalkozott, közeli kapcsolatba került a
művészettel. Ilyen volt, Varga Feri, aki reklámgrafikus lett, vagy
Magyar Zita, aki a fazekas mesterséget választotta. Az is jól esett neki,
hogy Bagány Anikó is megkereste grafikáival, mikor visszatért
Kanadából. Azt mondta, nem számít, hogy hatvan vagy hetven éves, a
kiállítás az igazi megmérettetés, mert igazi örömet a műteremében
talált. Azt mondta, hogy „ez egy belső csevegés a kép és az ember
között” amely mindig biztatást adott neki arra, hogy „a külvilág majd
csak átalakul, majd csak más lesz.” Gazda László a Déri Múzeum
igazgatója azt írta róla 1995-ben, hogy „Szenvedve éli meg a tragédiákat, felháborodik az embertelenségen, és tiltakozik ellene, akár az egyes
embert, akár kisebb vagy nagyobb emberi közösséget érintenek...”
Guszti, Guszti bácsi ilyen ember volt. Ficzere László, a mozdonyvezetőből lett festő gyakran mondta neki: „Ne hagyd abba fiam, érdemes
csinálni! Csak ne hagyd, hogy megalázzanak! Az emberi méltóság az
elsődleges.”
Abbahagyta. Emberibb világra vágyott, tökéletesebbre. Lehet,
hogy most megtalálta. Nem tűnt el, hisz' minden nap szembe jön velem
a csökmői faluházban, a berettyóújfalui városházán a kulturális
menedzser irodájában vagy itthon a folyosón. Most úgy látom, minden
festményén jelen van. Kissé leszegett fejjel, karba font kézzel, csendesen, a képeiben él tovább
Kocsis Csaba

STÉGET ÉPÍTETT A BIHARITE A BERETTYÓÚJFALUI CSÓNAKÁZÓTÓRA
A Bihari Természetbarát Egyesület a megalapítása óta kiemelt figyelmet
fordít a "város tüdejére", a berettyóújfalui Népligetre. Kezdetben szemétszedő programokra vártuk a környezetvédelemre elkötelezetteket, ahol a
Kiserdő tisztulhatott meg. Később a parkban Bihari Családi Sokadalmat és
Szélső Érték Zenei Kulturális Találkozót rendeztünk csónakázási lehetőséggel,
Autómentes napot vízi akadálypályával, és tervben van a Szélső Érték
Fesztivál folytatása is 2014-ben. A Csónakázó-tó télen-nyáron meghatározó
eleme a parknak. Nyáron a Biharite rendezvényeken kajak-kenusok, hajómodellezők veszik birtokba a tavat, de láttunk már pecást, napfényfürdőzőt is a
tó partján. Télen, megfelelő hőmérsékleten pedig a korcsolyásoké a terep.
Veres Péter egyesületi tagunk, és Hegedűs Zoltán, az egyesület elnöke
2012 őszén arra gondolt, hogy kajak-kenus rendezvényeken a vízbe
szálláshoz, a hajómodellező bemutatón a hajók vízre bocsátásához, a
pecázóknak, romantikázóknak, napozóknak, olvasgatóknak, és télen a
korcsolyázás megkönnyítéséhez építeni kellene egy stéget. Az elképzelés
hamar fizikai testet öltött, Nagy Norberttől (Kádár utcai Autósbolt) felajánlásként kaptunk egy lemezes acélszerkezetet, mely kitűnő váznak bizonyult.
A Bokor tüzép (B. Gold Kft.) akác deszkákat ajánlott fel, Máté József,
vízitúráink gyakori résztvevője kedvezményes festékkel, a Szepes-Iker
vas-műszaki üzlet pedig a szükséges csavarok árkedvezményes biztosításával segítette a stég megépítését, majd a két ötletgazda, és Sápi Gergő
tagunk segítségével végleges helyére került a stég.
A Kiserdőben található padok sanyarú sorsa miatt igyekeztünk masszív
szerkezetet építeni, bár tudjuk, a vandálok vagy tolvajok ellen nincs
ellenszer. Mégis bízunk benne, hogy saját pénzünket, szabadidőnket nem
kímélve érdemes volt egy olyan aprósággal szépíteni a városon, mely
sokak megelégedését szolgálja, és ami nagyot lendít egy városi tó kihasználási lehetőségén.
Hegedűs Zoltán

Fórum és nyílt nap keretében emlékezett meg a Gróf Tisza István Kórház
Szülészet-Nőgyágyászati Osztálya a Szoptatás Világnapjáról augusztus 1-én
Szeretném a nyilvánosság előtt mérhetetlen hálánkat kifejezni a Gróf
Tisza István Kórház vezetésének, Dr. Kincses Józsefnek az intenzív osztály
főorvosának, Dr. Béres Ritának, az idegosztály főorvos asszonyának,
valamint mindkét osztály minden nővérének azért a gondos odaadó,
szeretetteljes ápolásért, amelyet férjem hét hónapos betegsége alatt
tanúsítottak. A mai nehéz körülmények között is emberfeletti küzdelmet
folytattak férjem életéért, felépüléséért. Családunkat fájdalmunkban
támogatták, erősítették. Példát mutattak szakmaiságból és emberségből
egyaránt. Köszönjük mindazt, amit a férjemért tettek.
Kárpátiné Mészáros Marianna
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MOZAIK
15. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábor az Alkotóházban

Szeptember 9-10-11. hé-ke-sze. 18.00

SZÖRNY EGYETEM
Színes szinkronizált amerikai animációs film
Szeptember 9-10-11. hé-ke-sze. 20.15

RENOIR
Színes francia film
Szeptember12. csütörtök 18.00
13-14-15. péntek-vasárnap 20.00

CÉZÁRNAK MEG KELL HALNIA
Színes és fekete-fehér olasz filmdráma
Szeptember 13-14. péntek-szombat 18.00

PERCY JACKSON:
SZÖRNYEK TENGERE

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus kalandfilm
Szeptember 15. vasárnap 18.00

PERCY JACKSON:
SZÖRNYEK TENGERE 2D

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus kalandfilm
Szeptember 16-17-18. hétfő-kedd-szerda 18.00

HUPIKÉK TÖRPIKÉK 2 2D
Színes szinkronizált am. családi animációs vígjáték
Szeptember19-20-21. csütörtök-szombat 18.00

HUPIKÉK TÖRPIKÉK 2
Színes szinkronizált am. családi animációs vígjáték
Szeptember16-17-18-19-20. hétfő-péntek 20.00

LORE

Színes német-ausztrál-angol háborús filmdráma
Szeptember 21. szo. 20.00, 22-23. va-hé 20.15
24. kedd 18.00

TAJTÉKOS NAPOK
Színes szinkronizált francia romantikus vígjáték
Szeptember 22-23. vasárnap-hétfő 18.00

AZ ELNÖK VÉGVESZÉLYBEN
Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
Szeptember 25-26 sze-csü. 18.00
27-28-29 pé-szo-va. 20.30

A LÁNY ÉS A KÖLTŐ

Színes olasz-francia filmdráma
Szeptember 27-28-29. péntek-vasárnap 18.00

PAIN & GAIN
Színes szinkronizált amerikai bűnügyi vígjáték
Szeptember 30. hé, Október 1-2. ke-sze 18.00

A Bihari Népművészeti Egyesület idén már
tizenötödik alkalommal rendezte meg felnőttek
számára meghirdetett kézműves alkotótáborát.
Az alkotóházban július utolsó hetében naponta
10-20 fő szorgoskodott. Az idén Dunakesziről,
Debrecenből, Földesről, Kabáról, Esztárból,
Biharkeresztesről, Püspökladányból, Nagykerekiből, Hencidáról voltak pedagógusok, érdeklődők, akik meg akarták ismerni a kézműves
fogásokat. Az egy hét alatt számos mesterség
rejtelmeibe bepillanthattak. Tolnai Irén vezetésével csuhét és gyékényt fontak, Pelbártné Zöld
Klárával szalmaékszereket és szalma díszeket
készítettek. Két derecskei népi iparművésszel is
együtt dolgoztak, Loósné Nagy Ilonával
nemezeltek, Szatmári Ferenc segítségével
kosarat fontak a táborozók. Gál Attila a bőrművesség egyes technikáival ismertette meg az
érdeklődőket. Magyar Zita fazekas, a népművészet ifjú mesterének segítségével agyagedényt
korongoztak. Nagy Magdolna népi iparművész
a szövés alapjait mutatta meg a táborozóknak.
Az idén is egy hetes táborunkban délelőtt és
délután is legalább 2 kézműves tevékenységből
választhattak a táborozók. Délutánonként
múzeumlátogatás, népi étel (gombóta-dübbencs)
kóstoló is színesítette a programot. Szerda
MEGHÍVÓ
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
tisztelettel meghívja
Önt és barátait
2013. szeptember 16-án, 17 órára
Nagy Sándor
festőművész
65 év
című kiállításának megnyitójára.
Helyszín:
Nadányi Zoltán Művelődési Központ,
Bihar Vármegye Képgaléria
(4100 Berettyóújfalu Bajcsy-Zs. u. 27.)

délután kirándulást is szerveztünk, melynek során
meglátogattuk Bakonszeg és Nagyrábé nevezetességeit, új magángyűjteményeit.
Táborunk támogatója – ahogy évek óta mindig a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és
Népművészeti Kollégiuma volt.
Ahogy ez egy igazi alkotótáborban szokáspénteken és szombaton kosárnyi alkotással a
karjukon búcsúztak egymástól a résztvevők.
„JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!” TALÁLKOZUNK
A 16. TÁBORBAN!
Kállai Irén táborvezető

Ungvárra is eljutott a
Bihari Hírlap!
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az ukrán
Függetlenség napja 22. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre elkísérhettem a Debreceni Népi
Együttest Kárpátaljára, Ungvárra. Keleti szomszédainkat
Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kósa Lajos,
egy virágkarneváli kocsi odajuttatásával lepte meg, ami
igen nagy népszerűségnek örvendett. Az ungvári Színház
téren fellépők és megjelentek előtt Bacskai József
magyar főkonzul mondott köszöntőt, aki a néptáncosok
produkciója után örömmel állt egy közös fotózásra a
virágkocsi elé a Bihari Hírlap legutóbbi számával.
Nyírő Gizella

A kiállítást megnyitja:
Porkoláb Lajos
Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke
Közreműködik:
Lakatos Antal
A kiállítás megtekinthető:
2013. szeptember 16-27-ig,
munkanapokon
8-16 óráig

CSAK ISTEN BOCSÁTHAT MEG
Színes francia-thaiföldi-amerikai-svéd thriller

A nyár közkedvelt ételét, a lecsót,
többféleképpen lehet elkészíteni: van
rizses, kolbászos, tojásos, vagy akár
krumplival készült, édes vagy sós
lecsó. Most a „mindenegyben” lecsó
receptjét osztom meg a kedves Olvasóval! Hozzávalók: 1 kg lecsópaprika, 1 kg paradicsom, 2 db nagy fej vöröshagyma, 30 dkg lecsókolbász, 20 dkg rizs, 5 db tojás, étolaj, só.
A megmosott, kicsumázott paprikát, paradicsomot feldarabolom, miközben a felkockázott hagymát fedő alatt aranyra pirítom az olajban, majd mindezt puhára főzöm. A
felkarikázott kolbászt hozzáadom, sóval félkészre főzöm. Közben a rizst sós vízben
szintén félkészre főzöm, szűrés után hozzáadom a lecsóhoz. Az öt tojást csipetnyi sóval
felverem, s beleöntöm a lecsóba. Pár percnyi főzés után kész a „mindenegyben” lecsó!
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

„Mindenegyben” lecsó
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Egyesület hat kerékpárosa útnak indult, hogy két
keréken felkeresse a gyimesi és moldvai csángó
magyar barátait, egyesületi tagjait. Cikkünkben
Hegedűs Zoltán, az egyesület elnöke mesél
élményeikről.
Egy autós utazáson elrepül előttünk a táj, és
az élmények akkor kezdődnek, amikor a
kiválasztott kirándulóhelyre megérkezünk. A
kerékpározás egészen más. Itt a cél maga a
közel 800 kilométeres út, és az úton ránk váró
megannyi élmény, vendégszeretet, gondoskodás, és szemléletváltó hatás.
Erdély gyakori célja túráinknak, hisz az itt élő
magyarság példamutató, élhető életet él. Nem
szakadt el a természettől, szorgalma révén az
állam juttatásaitól, vagy a pénzügyi világ
válságától függetlenül magabiztosan megél.
Őrzi, megéli szokásait, apáról fiúra tanítja
néptáncát, énekeit, hitét. Érdemes legalább egy
kicsit kiszállni a taposómalomból, és belevetni
magunkat ebbe a múltbélinek tűnő, valahol
viszont az egyetlen jövőbeli „túlélési” alternatívát mutató világba.
Bringával már jártunk Erdélyben, 2005-ben, így
tudtuk, legalább olyan gondoskodás vesz körül
bennünket, mintha otthon lennénk. Arra, amit a tíz

napos úton végül kaptunk, álmainkban sem
gondoltunk volna.
Abban biztosak voltunk, hogy többet éjszakázunk fedett helyen, mint sátorban, hisz az
útvonal számos olyan falun haladt át, ahol sértés
lett volna nem az ismerősöknél aludni. Végül a
sátrat feleslegesen vittük magunkkal, és még
azokon a helyeken is páratlan vendégfogadásra érkeztünk, ahol korábban sosem jártunk.
Aludtunk szénapadláson az illatos szénába
bújva, moldvai tájházban, közel kétszáz éves
mezőségi parasztházban, miután a gémeskútnál

Kerékpáros Zarándoklat a Gyimesi és Moldvai Csángókhoz
megmosdottunk, de Böjte Csaba szeretetotthonába is befogadtak bennünket.
Mezőzáhon, ahol a magyarságnak a betelepítésből fakadó kisebbségi helyzete miatt még
jobban össze kellett fogni, olyan vendégszeretetben volt részünk, ami a mai napig hihetetlen.
Ismeretlenként tértünk be a faluba, érkezésünket mindössze egy internetes üzenet előzte meg,
melyet Lakó Jenő lelkésznek küldtünk még a túra
előtt. Bár a református közösség igen kis
lélekszámú, külön házról is gondoskodtak
éjszakára. A Keresztesi családnál svédasztallal
felérő vacsorát és reggelit kaptunk, és az
ismeretlenként érkezés után – nem túlzás - már
szinte, mint családtagoktól búcsúztunk el.
Volt közöttünk, akinek szokatlan, váratlan volt
ez az önzetlen kedvesség, feltétel nélküli
segítségnyújtás. Én ugyanezt vallom régóta, ezért
szeretem Erdélyt, és ezért keresem mindazokat,
akik hasonlóan gondolkoznak. És való igaz, hogy
sosem lehet meghálálni mindazt, amit mástól
kapsz, mert a hála után még több jó dolog ér,
amire egy élet is kevés, hogy viszonozd bárkinek.
Vendéglátónk meg is fogalmazta: Értetek is
aggódik otthon egy anya. Úgy, ahogy én
aggódok, amikor a gyermekeim távol járnak.
Most Isten mellett én is vigyázhatok rátok, miért
ne tenném?
De a teremtő gondoskodását kérte Kubalak
Péter élesdi plébános esperes barátunk is, amikor
a reggeli istentiszteleten odalépett hozzánk, és
útravalónak felolvasott nekünk egy idézetet.
Túránk egyik célja a gyimesi egyesületi
tagjaink felkeresése volt, akikkel épp két héttel
korábban találkozhattunk. Különös, felemelő
érzés ismerni végig az utat, ami Berettyóújfaluból a távoli Gyimesközéplokig vezet. És ez az út
telis-tele van ismerősökkel, barátokkal, akik
várják, elvárják, hogy legalább egy pár ölelés
erejéig megálljon az ember, ha arra jár. Ezek a
látogatások újabb ismeretséget szülnek, ahová
legközelebb megint csak illik bemenni, ha nem
akarunk megbántani senkit. Így esett, hogy
Türén már majd’ a fél falu visszavárt, és egymás
után két helyen is megvacsoráztunk.
Utunk másik célja a moldvai csángó magyarok
egyik települése, Pusztina volt. Itt, az ezeréves
határon túl él egy olyan magyar közösség, mely
sosem élt a történelmi Magyarország területén,
mégis megőrizte honfoglalás kori archaikus
nyelvét, szokásait, egyedi viseletét, néptáncát,
gazdag dallam és énekvilágát. Élményeink

igazi megkoronázása volt, hogy épp egy
népzene és néptánc tábor közepébe csöppentünk, ahol az esti táncházban hajnalig múlattuk
az időt moldvai táncokkal. Külön öröm volt
számomra, hogy Hodorog András bácsi után
Legedi László István furulyással is közösen

fújhattam a moldvai csángó talpalávalót erdélyi
furulyán, moldvai kavalon.
Mindaz, amit tapasztaltunk, csak töredéke annak,
amit Erdély mutathat. Mindaz, amit kaptunk, csak
töredéke annak, amit bárki számára adhat. És
mindaz, amit tanultunk, csak töredéke annak, amit
tudnunk kellene az összetartásról, az összetartozásról, egymás tiszteletéről, az értékek, hagyományaink megbecsüléséről.
Legközelebb is útra kelünk, mert rengeteg
tennivalónk van még. Megtanulni, visszatanulni azt,
amit itthon már sajnos, elfelejtettünk. És hálából
mindössze csak annyit mondani, hogy nem
felejtkeztünk el rólatok.
A túrán készült képeket, és a részletes élménybeszámolót
hamarosan
megtalálják
a
www.biharite.hu weboldalon. Hegedűs Zoltán

(x)

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ programjai:

Sporteredmények
Futball
Megyei I.
Polgár – BUSE 1-3
BUSE – Hajdúhadház 6-1
DEAC – BUSE 1-1
Futsal
NB I.
MVFC – Rubeola FC 7-1

ifi:
3-0
3-1
3-2

A BUSE labdarúgó csapatának szeptemberi
hazai mérkőzései:
09.14. BUSE – Hajdúnánás
09.21. BUSE – Józsa
09.28. BUSE – Monostorpályi
Az MVFC következő hazai mérkőzése:
09.30. hétfő, 19.30
KUOKUSHIN KARATE
A BERETTYÓ BUDO SE edzéseivel kapcsolatos
megbeszélés lesz 2013. szeptember 14-én,
szombaton 16 órakor az egyesület Vágóhíd
u. 6. sz. alatti edzőtermében.

2013. szeptember 12. 14.00
Együtt Egymásért Klubfoglalkozás
2013. szeptember 16. 17.00
Nagy Sándor festőművész kiállításának
megnyitója a Bihar Vármegye Képgalériában
2013. szeptember 17. 16.30
ÉDES Klubfoglalkozás

2013. szeptember 27. 10.00
ILCO klub
2013. október 1. 18.00.
A Szélső Érték Kör Egyesület alkotóinak
munkáiból rendezett tárlat zenés megnyitója
a Bihar Vármegye Képgalériában.

Minden kedden 14.00. órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása
Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbája

Anyakönyvi hírek
Születtek
2013. augusztus
8. Tóth Anna (Tóth Sándor – Pap Éva)
13. Kurunczi Hunor
(Kurunczi Zsolt Tibor – Szűcs Katalin Enikő)
16. Kari Lilla (Kari Sándor – Kordás Márta)
16. Gulyás László (Gulyás László – Gál Anna)
20. Aranyi Ádám
(Aranyi Tamás – Madarász Andrea)
Házasságot kötöttek
2013. augusztus
10. Vass Zoltán Arnold – Prókai Viktória
10. Bordás Attila – Tóth Renáta
24. Mile Zltán – Bogáti Bernadett Boglárka

Elhunytak
2013. augusztus
4. Balogh János (1964)
6. Birizdó István (1924)
7. Nagy Istvánné Papp Margit (1932)
7. Pap László (1960)
8. Sáfián Antalné Kiss Terézia (1925)
9. Kárpáti Gusztáv József (1941)
9. Szabó Erzsébet (1922)
16. Nagy László Csongor (1944)
25. Nagy Zsigmondné
Gombos Róza Magdolna (1956)
27. Bircsák Gyula (1962)
29. Nagy Lajos (1931)

