A lap a Nova Villa Média Csoport tagja

biharihirlap@gmail.com

XXV. évfolyam 5. szám

2015. május

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Csökkenő adók 2016-ban ........................................ 3
Az első magyar űrhajós Berettyóújfaluban .......... 3
Elutazás és hazatérés – Konrád Györggyel .........10

10

3
Nárcisz futófesztivál

Majális

10
Civil Nap másodjára

Megújult külsővel és még több tartalommal! www.berettyotv.hu
Címlapfotó: Megkezdődtek az érettségi vizsgák - Kocsis Attila

Testületi ülések áprilisban
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának képviselő-testülete áprilisban két alkalommal
ülésezett. Az április 13-ai rendkívüli ülésen két előterjesztés volt napirenden. A jelenlévőknek dönteniük kellett a Mezősassal kötött, óvodai nevelési ellátásra vonatkozó szerződés
megszüntetéséről, valamint szociális támogatás igényléséről.

A feladat ellátási szerződést még 2013-ban
kötötte Berettyóújfalu és Mezősas önkormányzata, a társulások számára korábban életbe
lépő köznevelési törvény által nyújtott kedvező
lehetőségek és körülmények okán. Az óvodai
nevelést a 22 gyermek számára ez lapján a
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde biztosította. Az
előterjesztésből kiderül, hogy a megszüntetést a
mezősasi polgármester kezdeményezte, április
9-én. A képviselők mindannyian támogatták a
szerződés megszüntetését, mely a következő
nevelési évben lép hatályba. A mezősasi
tagintézmény kiválása maga után vonja a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde átszervezését is,
melyet az érintettek egyeztetése után a májusi
testületi ülésen tárgyalnak.
Második napirendi pontban arról döntött a
képviselő testület, hogy támogatási igényt nyújt
be rendkívüli önkormányzati költségvetési forrás
keretében szociális támogatás igénylésére.
Képviselői kérdésre válaszolva a pénzügyi
iroda vezetője elmondta, azt már tudni lehet,
hogy ez nem a teljes települési támogatások
kifizetésére vonatkozik, a pontos összeget és a
támogatás feltételeit a most elfogadott határozat ezért nem is tartalmazza. Elhangzott: a
támogatási igényt évente két alkalommal április
és augusztus közepén lehet benyújtani, amiről
ezután döntenek.
Az év negyedik hónapjában soros ülését
április 30-án tartotta meg önkormányzatunk
képviselő-testülete. A városháza nagytermében 26 napirendi pontban szereplő előterjesztés várt megtárgyalásra.
Az ülés kezdetén egy tanúsítványt vehettek át a
képviselők, mely szerint eleget tettek törvényi
kötelezettségüknek és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal, valamint a Belügyminisztérium
által összeállított önkormányzati képviselők
képzésének anyagát megismerték.
A polgármesteri jelentés kiegészítéseként
Bónácz János a start munkaprogramban való
részvételünkről szólt. Az alpolgármester arról
tájékoztatta a jelenlévőket, két programelemben is sikeresen pályázott az önkormányzat.
Eszerint növénytermesztésben 8 hónapig 12 fő
fog dolgozni két fóliasátorban. A térkő-gyártás
is beindult, ez a program 1 évig biztosítja 8 fő
alkalmazását, illetve finanszírozza a gyártógép költségét is. Az alpolgármester elmondta,
napi 600 darab készíthető el, így egy év alatt
1900 négyzetméter térkő rakható le a város
közterületein. A Berettyó Szociális Szövetkezet
is sikeresen pályázott és nyert, öt foglalkoztatott
a béren felül élelmiszerutalványt is kap.
Támogatták a képviselők Erdei Barnabás
pályázatát, melyet a II. Rákóczi Ferenc Általá-
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nos Iskola Bihari Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői álláshelyének
betöltésére nyújtott be egyedüliként.
Az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok elmúlt évről
szóló beszámolóinak tárgyalása a
Herpály-Team Kft. napirendjével kezdődött. A
2014-es évet a vállalkozás 781 millió mérlegfőösszeg mellett 8 millió forintos eredménnyel
zárta. Bondár Sándor ügyvezető emellett
kiemelte, a Kft. minden számlája ki van fizetve,
hiteleit törleszti. Legnagyobb eredménynek azt
tartja, hogy a társasházaknál távmérős
rendszert alakítottak ki, összesen 1800
mérőórát cseréltek le.
Muraközi István hozzátette, az elmúlt években
nehéz helyzetben volt a Herpály-Team Kft.
bevételei több okból is csökkentek, de elismerés
illeti a vállalkozást, mely ilyen körülmények
között is jó eredményt ért el.
A pénzügyi bizottság valamennyi tagja
támogatta a BERÉPO Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentésének és 2015-ös évre vonatkozó
üzleti tervének elfogadását. Az előterjesztés
szóbeli kiegészítésében Karalyos Krisztina
ügyvezető foglalta össze a képviselők számára
az elmúlt év gazdálkodását. A beszámolóból az
derül ki, hogy az elmúlt évben a szoros gazdálkodás mellett is újabb forrásokat kell bevonni a
költségvetésébe, az állami finanszírozás nem
elegendő a feladat-ellátáshoz. Elhangzott: a
jövőben is a bevételek kiegészítésének lehetőségeit keresi a vállalkozás.
A polgármester megköszönve a BERÉPO
Nonprofit Kft. elmúlt évi munkáját, kiemelte,
hogy mindezt önkormányzati kiegészítés nélkül
teszi, nagy hangsúlyt fektetve az ellátottakra és
a munkavállalókra is.
A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. elmúlt évi
tevékenyégéről szóló beszámolóját két tartózkodás mellett javasolta elfogadásra a pénzügyi
bizottság. Az elnök elmondta, a legtöbb kérdés
a fizető parkolási rendszer működésével
kapcsolatban érkezett.
Muraközi István ezzel kapcsolatban úgy
fogalmazott, a képviselő testület megbízásából,
az önkormányzat által elfogadott rendeletnek
megfelelően, egy törvény által is szabályozott
rendszerben működik a vállalkozás. Mind a
felügyelő-bizottsági, mind a könyvvizsgálói
jelentés az átláthatóságot jelzi. A fizető parkolási rendszer korábban is változott a felmerülő
igények, észrevételeknek megfelelően és a
jövőben is folyamatos tárgyalást igényel a
rendelet.
Szántai László képviselő a beszámolóban
szereplő, a fizető parkolásból származó 42
millió forintos bevétel és 18 milliós forintos
költség mellett a bevételek részletezésére hívta
fel a figyelmet. E szerint a bevételek nagy
része, mintegy 24 millió forint a pótdíjakból,
vagy ahhoz kapcsolódó járulékos bevételekből
származik, ez viszont a befizetési hajlandóság
okán, vagy késedelem miatt nem tervezhető és

nagy bizonytalanságot jelent. A képviselők
végül három tartózkodás mellett elfogadták a
Kft. beszámolóját.
A következő napirendek a Berettyóújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
érintették. Köztük elfogadták a zárszámadási
határozatot is. Berettyóújfalu Város Önkormányzatának elmúlt évi zárszámadási rendeletét négy tartózkodás mellett ugyancsak
elfogadták a képviselők. Dézsi Ferencné
pénzügyi irodavezető azt emelte ki, hogy
2014-et úgy tudta zárni az önkormányzat, hogy
pénzintézetek felé nem volt adóssága.
Az önkormányzat szállítók felé fennálló tartozása 93 millió forinttal csökkent márciusban. Ez
derült ki az ezzel kapcsolatos napirend előterjesztésében. A pénzügyi bizottság kiemelte,
hogy az aktuális jelentés szerint nincs az önkormányzatnak éven túli tartozása.
Vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújt segítséget az önkormányzat a mentőállomás és a rendőrkapitányság munkájához. Az
elfogadott határozat szerint a szervezetek
eszközbeszerzéséhez járul hozzá a testület.
Az önkormányzat hozzájárulását kérte a
Földművelésügyi Minisztérium, a mezőgazdasági képzés beindítása okán az egykori Brózik
Dezső Szakiskola Mátyás u. 7. szám alatti
telephelyének átadásában. A testület az iskola
épületének fenntartói jogának átadását
támogatta.
Arról is döntöttek a képviselők, hogy ebben az
évben két személy részére adományoz Fehér
Istvánné díjat a város napjához kötődő ünnepi
testületi ülésen.
A testületi ülés végén több észrevétel érkezett
két utcát illetően az ivóvíz minőségével kapcsolatban, illetve közvilágítást érintő problémákról.
Mint elhangzott, ezekben az esetekben a
szolgáltató vállalkozások irányába továbbítják
K.Zs.
a jelzéseket.
ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT,
hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. városunkban 2015. május 11-15 /20. hét/
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 az a
rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem
szállítható el. (pl. bútor, rongy bezsákolva)
Nem helyezhető ki:
Kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes anyagok, és minden ami veszélyeztetheti a begyűjtést végzők testi épségét,
egészségét.
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Fussunk együtt az emberi méltóságért!
Nárcisz futás Berettyóújfaluban
A Magyar Hospice Alapítvány, a
Nárcisz Alapítvány és a Debreceni Tankerület által immár 7. éve
életre hívott Nárcisz futófesztiválhoz idén a Berettyóújfalui
Tankerület is csatlakozott. 2015.
április 9-én a város általános
iskolás diákjai futottak a BUSE
pályán, felhívva ezzel a figyelmet
az emberi méltóság fontosságára.
A rendezvényen részt vett Porkoláb Gyöngyi szervező, Pappné Gyulai Katalin,
a Debreceni-, illetve Kapornai Judit a Berettyóújfalui Tankerület igazgatója,
Vitányi István országgyűlési képviselő és Bónácz János alpolgármester.
Debrecenben nyolc éve, 17 oktatási és nevelési intézmény részvételével,
közösen kidolgozott mentális, szemléletformáló program működik „Méltóság
mezeje program” néven. Célja a gyerekek és szüleik körében a gondoskodásra való nevelés, a gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzés szélesebb körű
társadalmi elfogadása.
Ennek mentén számos rendezvény és képzés mellett immár 7. alkalommal
került megrendezésre a Nárcisz futófesztivál, amelyhez az idei évben is
csatlakozott Hajdú-Bihar megye több oktatási és kulturális intézménye, így a
Berettyóújfalui Tankerület szervezésében városunk általános iskolái is.
A nárcisz szerte a világon a rákbetegeket, rákban haldoklókat gondozó
szervezetek gyakori szimbóluma; az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a kifejezője. A KLIK Berettyóújfalui
Tankerületéből összesen 1849 gyermek vett részt a Nárcisz futáson.

Egy egészséges nap a „Bessenyeiben”
Egészségügyi alapellátás-fejlesztési modellprogram indult a svájci-magyar
együttműködési program keretében, még 2013-ban. A hároméves projekt
egyik régiója a Berettyóújfalui Praxisközösség, mely 2014-ben kezdte meg
a munkát, a Fényes-Ház pedig központként működik a programban.
A svájci-magyar alapellátás fejlesztési modellprogram keretében a
Bessenyei György Szakközépiskola és az Országos Alapellátási Intézet,
jelenleg Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet „Egészség koalíciós” együttműködést kötött az iskolában történő egészségfejlesztési programok megvalósítására. Ennek keretén belül április 24-én csatlakoztak az oktatási intézmény
ifjúsági napjához, melyen a berettyóújfalui praxisközösség szakdolgozói
előadást tartottak több témában.
Dr. Cséky János praxisközösségi koordinátor a rendezvénnyel kapcsolatban
úgy fogalmazott, a Bessenyei György Szakközépiskolával már régóta
tartanak fent jó szakmai kapcsolatot, melyre több együttműködéssel létrehozott program jó példa. Ezek egyikeként vettek részt az iskola ifjúsági napján.
Szabóné Gombkötő Éva népegészségügyi koordinátor elmondta: A program
alatt egészség TOTO-kat tölthettek ki a tanulók és kipróbálhatták a „részeg
szemüveg”-et is. A szakdolgozók vérnyomás-, és CO
mérést végeztek, egyéni
életmód
tanácsadást
tartottak igény szerint az
iskolavédőnők közreműködésével. A program végén
a dietetikusok választották
ki és adták át a jutalmat a
főzőversenyen
készült
legegészségesebb
étel
készítőinek.
A 14 település 24 háziorvosi praxisát érintő program a teljes alapellátást lefedi, továbbá a
népegészségügyi adatokból képet kaphat a szakma az elmaradott régiókban élők egészségi állapotáról is. A rendezvényen a modellprogram szakmai
vezetője, Pap Magor úgy fogalmazott: a betegellátás kiegészül egészségi
szolgáltatásokkal és ezáltal a prevención lehet a hangsúly. Azt mondta
hatékony egészségügyi ellátó rendszert csak erős alapellátási rendszerrel
lehet működtetni.
K.Zs.

Csökkenő adók 2016-ban
A 2016-os költségvetés az adócsökkentés költségvetése lesz, hangzott
el Muraközi István polgármester és Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő sajtótájékoztatóján április 30-án.
A polgármester úgy fogalmazott: A kormány hamarosan benyújtja a
parlament elé a jövő évi költségvetést, mely, mint mondta, a 2010-óta
tartó pénzügyi stabilitásnak és gazdasági növekedésnek köszönhetően
az adócsökkentés költségvetése lesz. Ezek az adócsökkentések a
Berettyóújfaluban és a környékén élőknek is újabb segítséget jelentenek.
A cél az, hogy mindenki egy kicsit előrébb juthasson, saját maga, a
családja, a vállalkozása, a települése, vonatkozásában is. Az SZJA
2016-ban tovább csökken 16 százalékról 15 százalékra. Ezzel 120
milliárd forinttal több marad 4 millió ember zsebében. A kormány
emellett azon dolgozik, hogy minél hamarabb egy számjegyű lehessen
az SZJA kulcsa -mondta a polgármester. Elhangzott: 2016-tól tovább
nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye is. 2016-tól 2019-ig
fokozatosan a jelenlegi 10 ezer forintról 20 ezer forintra nő a
gyermekenkénti kedvezmény. Ez 15 milliárd forintos adócsökkentést
jelent. Csökken a sertés tőkehús áfája is 27 százalékról 5 százalékra,
ez 25 milliárd forintot hagy a fogyasztóknál.
Csökkenhet különböző állami közszolgáltatások díja, illetéke, illetve
van, amelyik meg is szűnhet, ezzel további teher kerülhet le a családok
válláról.
Vitányi István országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a kormány
várhatóan május 13-ig benyújtja a parlamentnek a költségvetési
javaslatot és még ebben az ülésszakban elfogadhatja a Ház. Az NGM
a 2016-os büdzsé tervezésekor 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8-2 százalékos inflációval és körülbelül 2 százalékos államháztartási hiánnyal számol. Mindezek az adócsökkentések azt jelentik,
hogy a dolgozó emberek fizetése emelkedni fog, és ez erősíti a
kiszámíthatóságot, tervezhetőséget a gazdasági szereplők számára is.

Az alapellátás-fejlesztési modellprogramról
Hazánkban küszöbön áll a háziorvosi ellátás megújítása. A híradásokban egyre gyakrabban esik szó a családorvosok elöregedő közösségéről, a mind nagyobb számú betöltetlen család-orvosi praxisról, mely
elsősorban a vidéken élők ellátásában okoz egyre nagyobb nehézséget. Ennek a megújulásnak a reményében kelt életre a Svájci Hozzájárulás Program által támogatott alapellátás-fejlesztési modellprogram, melyet a mindennapokban „svájci projekt” néven ismerhetnek.
Négy régióban, praxisközösségek szerveződésével (Borsodnádasd,
Heves, Jászapáti és Berettyóújfalu központokkal), közösségenként 6-6
háziorvosi praxis részvételével zajlik az az úttörő munka, mely
népegészségügyi szakemberek, ápolók, speciális szakemberek (dietetikus, gyógytornász, pszichológus), védőnők közreműködésével egy új
szemléletet igyekszik meghonosítani a hazai alapellátásban. Munkánkat segéd-egészségőrök segítik. Szolgáltatásaink az alábbi településeken érhetőek el: Berettyóújfalu, Komádi, Hencida, Magyarhomorog,
Mezőpeterd.
Fotó: Kogyilla Zsolt
A program nagyjából félidőben van. Berettyóújfaluban közel 2.500
páciens egészségi állapotának felmérésére került sor, egyre többen
veszik igénybe a különböző szakembereink nyújtotta szolgáltatásokat is.
Dr. Cséki János praxisközösségi koordinátor
2015. május Bihari Hírlap
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„Keletről hoztam én eget, fényt”

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár a költészet napja
alkalmából, József Attila születésének 110. évfordulója tiszteletére 2015.

„Csodálatos ország ez a Biharország”

Levelezős irodalomtörténeti vetélkedő a Bihari Múzeumban

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 2014 novemberében 5
fordulós levelezős irodalomtörténeti vetélkedőt szervezett. A vetélkedőn
bárki indulhatott, aki kedvet és érdeklődést érzett szűkebb környezetének
irodalmi kultúrája iránt. Az öt fordulóból álló levelezős irodalmi vetélkedőnek az volt a célja, hogy a környező településeken élők megismerjék
irodalmi hagyományainkat. Minden forduló egy alkotó, vagy korszak
irodalmát ölelte fel. Így Emőd Tamás és a Holnap, Bessenyei György és a
felvilágosodás, majd Szabó Pál és a Kelet népe, Sinka István, Nadányi
Zoltán volt a téma. Ez a vetélkedő szórakoztató időtöltést kínált az
irodalom iránt érdeklődőknek. A feladatok megoldása nem volt bonyolult,
arra szolgált, hogy a könyvtárban, vagy az interneten kutakodva hasznos
információkhoz jusson a résztvevő.
A vetélkedő népszerűségét mutatja, hogy 7 településről 24-en „versengtek” hónapról-hónapra. A feladatlapok kitöltői közt minden korosztályból
találtunk versenyzőt. A vetélkedőn az első három legeredményesebb
versenyző könyvjutalomban részesült, akik legalább három fordulót
teljesítettek emléklapot kaptak. A következő eredmények születtek: 1.
Karakas Imréné, Berettyóújfalu, 2. Üveges Mária, Berettyóújfalu, 3.
Garabucziné Papp Edit, Zsáka
Szémánné Veres Gabriella

Versfesztivál

„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret”
(József Attila)

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 2015. április 14-én
reggel 9 órától várta azokat a verskedvelő gyerekeket és felnőtteket,
akik szerették volna megosztani másokkal is kedvenc verseiket.
A könyvtár fennállásának 65. évfordulója és József Attila születésének
110. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényre a költészet napja
tiszteletére került sor a könyvtár felnőttkölcsönzőjében.
A felolvasónapon városunk több általános és középiskolai csoportja, civil
szervezetek képviselői, olvasókörök tagjai, érdeklődő felnőttek voltak
jelen, hogy kedvenc versüket, verseiket olvassák fel.
A rendezvény megvalósításával azt szerettük volna előtérbe helyezni,
amiből a mai világban hiányt érzékelünk: a személyes emberi hangot, a
másik ember felé való odafordulást, figyelmet, valamint az olvasás
kultúráját. A felolvasónapon felelevenítettünk klasszikus és kortárs magyar
költők ismert vagy kevésbé ismert versét. A teljesség igénye nélkül hallhattunk József Attilától, Petőfitől, Juhász Gyulától, Nadányi Zoltántól, Ratkó
Józseftől, Radnóti Miklóstól és Wass Alberttől. A felnőttek a választott
vershez rövid történetet is meséltek, hogy miért azt a verset választották.
A délután öt óráig tartó felolvasáson 43 felnőtt olvasónk, 74 általános
iskolás és 19 középiskolás diák vett részt.
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megosztotta másokkal a számára
valamilyen okból kedves verset.
A rendezvényen készült fotókat az érdeklődők a könyvtár honlapján
megtekinthetik (https://goo.gl/KoR8KH)
Vezendiné Borbély Margit könyvtáros
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április 13-án szavalóversenyt rendezett. A könyvtár az idén ünnepli
fennállásának 65. évfordulóját, ezért a versenyzők egy szabadon választott, a történelmi Bihar vármegyéhez vagy Hajdú-Bihar megyéhez kötődő
költő versével nevezhettek. A két korcsoportban (5-6. és 7-8. osztály)
összesen 14 tanuló jelentkezett. A zsűri feladatait Kapornai Judit, a
Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerületének igazgató asszonya, a zsűri elnöke, Motkóné Szabó Csilla, az Eötvös
József Szakképző Tagintézmény tanára, iskolai könyvtárosa és Lackó
Györgyné, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár könyvtárvezetője látta el.
Az alábbi eredmények születtek: 5-6. osztályosok: 1. Szabó Zoltán II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, 2. Laska Melinda Széchenyi István Tagiskola, 3.
Nagy Petra Hunyadi Mátyás Tagiskola, Rácz Veronika Hunyadi Mátyás
Tagiskola. Különdíj: Bondár Ágnes Hunyadi Mátyás Tagiskola, Szűcs Nóra
Széchenyi István Tagiskola. 7-8. osztályosok: 1. Lisztes Krisztián József
Attila Általános Iskola, 2. Gyöngyi Marietta Hunyadi Mátyás Tagiskola.
Minden versenyzőnek gratulálunk, és köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.
Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

“Szép mese az én életem, gazdag és boldog mese”
Hans Christian Andersen

Április 2-a jeles nap a gyermekirodalomban. 200 évvel ezelőtt, 1815.
április 2-án született Hans Christian Andersen, dán meseíró. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa 1967 óta ezt a napot a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Napjaként ünnepli. Az ünnep célja, hogy a gyermekekkel
megszerettessék az olvasást, a könyveket.
Az évforduló alkalmából a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár rajzpályázatot írt ki három korcsoportban – az óvodások és az általános iskola 1-2. és 3-4. osztályos tanulói részére. A pályázatra nevezők a
Grimm testvérek: A négy testvér vagy Andersen: Az ezüsthúszas c. meséjéhez készített illusztrációval készülhettek, melyeket A/4-es méretben,
tetszőleges technikával (tempera, pasztell, zsírkréta, filctoll, ceruza)
lehetett elkészíteni. „A mese nem hal meg soha” című pályázatra szinte
minden berettyóújfalui iskolából és óvodából érkeztek meseillusztrációk.
Az iskolásoktól 70, az óvodásoktól pedig 86 rajzot kaptunk a választott
mesék alapján, melyeket Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves, mézesbábkészítő értékelt.
Az alábbi eredmények születtek: Óvodások: 1. Duró Borbála Gyermekkert
Tagóvoda, 2. Cséki Emma Szivárvány Református Óvoda, 3. Nemes Mirtill
Széchenyi Tagóvoda, 4. Papp Debóra Szivárvány Református Óvoda, 5.
Ajtai Natália Rákóczi Tagóvoda, 6. Mező Kevin Rákóczi Tagóvoda,
Különdíj: Jenei Gréta Eszter Rákóczi Tagóvoda, Boruzs Tamara Gyermekkert Tagóvoda, Képes Hanna Eszterlánc Tagóvoda. 1-2. osztályosok: 1.
Szabó Antónia Hunyadi Mátyás Tagiskola, 2. Vécsei Villő Hunyadi Mátyás
Tagiskola, 3. Kis Zsófia, Hunyadi Mátyás Tagiskola Különdíj: Révész Regina
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. 3-4. osztályosok: 1. Györgyfi Zétény,
Krisztik Kolos Diószegi Kis István Református Általános Iskola, 2. Frank
Ráhel József Attila Általános Iskola, 3. Balogh Dorina Magyarhomorogi
Szabó Pál Általános Iskola, 4. Ballai Anna Széchenyi István Tagiskola, 5.
Daróczi Erika Anna Hunyadi Mátyás Tagiskola, 6. Cseke Ágnes Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola. Különdíj: Ivascu Júlia Gréta, Sólya
Blanka József Attila Általános Iskola, Csávás Renáta Hunyadi Mátyás
Tagiskola
A meseillusztrációkból nyílt rajzkiállítás május 2-ig megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.
Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

Több tucat bringa a fejek fölött
Idén április 18-án is több tucat bringa emelkedett a fejek fölé a Critical Mass kerékpáros felvonulás
egyik állandó jelképeként a Szent István téren. A 11 fokos, hőségnek korántsem nevezhető hőmérséklet
ellenére is kitartóak voltak, az ebben az évben már kilencedik kerékpáros felvonulás résztvevői.

Országos verseny informatikából
Jubileumi 10. alkalommal került megrendezésre
a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában „Az információ hatalom…” elnevezésű
országos informatika verseny.
Az első és a második forduló interneten zajlott le
februárban és márciusban, ahol a diákok
feladatlapok kitöltésével nevezhettek.
Az országos döntőbe végül 18 diák került be,
akik április 24-én iskolánkban mérhették össze
tudásukat. A döntőn gyakorlati és elméleti
ismeretek terén kerültek megmérettetésre.
A végeredmény a következőképpen alakult:
1. Papp Krisztián Henrik (Debreceni Fazekas
Mihály Gimnázium) 2. Csarkó Zsolt (Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola) 3. Kurucz
Bence (Komádi Barsi Dénes Általános Iskola) 4.
Polgári Nóra (Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola)

Vass Lajos Népzenei minősítő
Berettyóújfalu, Derecske, Báránd, Debrecen,
Mikepércs, Püspökladány és Pocsaj is képviseltette magát a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban megrendezett XI. Vass Lajos népzenei találkozó és minősítő versenyen. A szakmai
zsűri, Horváthné Bakos Ilona, Joób Árpád és
Juhász Erika dicsérték a szereplők magas
szakmai felkészülését. Vass Lajos Arany fokozatot elért versenyzők, akik továbbjutottak az
országos középdöntőbe: Kistilinkó Népdalkör,
Derecske, Sándor Lili, Derecske, Eszteró Parti
Citerások, Báránd, Dobos Daniella, Derecske,
Kiscinkék Népdalkör, Derecske, Turzó Boglárka,
Berettyóújfalu, Szakál Csenge, Mikepércs,
Tilinkó Népdalkör, Derecske, Balázs Amarilla,
Berettyóújfalu,
Bazsarózsa
Népdalkör,
Mikepércs, Kiss Lajosné, Pocsaj, Törő Gábor
Hagyományőrző Népdalkör Egyesület, Püspökladány. Vass Lajos Ezüst fokozatot elért versenyzők: Magyari Anna, Berettyóújfalu, Tőzsér
Zoltánné, Debrecen, Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesület
Hagyományőrző
Népdalköre,
Berettyóújfalu, Kolozsi László Sándor, Püspökladány. Versenyen kívül mutatta meg tudását a
házigazda Szederinda Énekegyüttes.

A cél pedig még mindig ugyanaz: figyelemfelhívás a különféle olajszármazékok égetésével haladó
járművek használatának mellőzésére és a környezet megóvására. Berettyóújfaluban már évek óta
töretlen a lelkesedés mind a szervezők, mind a résztvevők részéről. A
városban már kilencedik alkalommal van Critical Mass. Amivel más ez
mint a többi, hogy az aszfalt után a
természetben folytatják a napot,
ebben az évben Magyarhomorogra
és Nagykerekibe tekertek a
kitartóbbak. Ebben az évben is az
esti felvonulás zárta a biciklis
programot. A polgárőrség és a
rendőrség munkáját ezúttal is
megköszönték a szervezők. K. Zs.

„Az első magyar űrhajós Berettyóújfaluban
Az első és azóta is egyetlen magyar űrhajós volt a vendége a kultúrház színháztermében megtartott délutánnak. Bár a jelenlévők közül sokan még nem lehettek részesei a sokak emlékezetében
még ma is elevenen élő pillanatoknak, mely 1980-ban a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén kezdődött
Farkas Bertalannal.
Muraközi István üdvözölte elsőként
a Berettyóújfaluban most első
alkalommal
vendégeskedő
űrhajóst, nyugalmazott dandártábornokot. Köszöntőjéből kiderült, a
polgármester általános iskolásként
élhette át az Interkozmosz űrkutatási együttműködéssel lehetővé
vált magyar űrutazást. Azt
mondta, igazi hősként ünnepelték
Farkas Bertalant.
Az ezt követő előadás igazi
élmény volt. Hallhattak a május 26-án napra pontosan 35 évvel ezelőtti indulásról, megtudhatták
a felkészülés körülményeit, a kiképzést. Az első magyar űrhajós előadását azzal kezdte, amikor
visszatért a világűrből, akkor ígérte meg, hogy minél több mindenkinek elmeséli azt, amit átélt,
aminek részese lehetett. „Hihetetlen jó dolog az ifjúsággal találkozni, gyermekkoromban egy ilyen
előadás még elérhetetlen volt.”
Farkas Bertalan nyolc napot töltött a világűrben. A mostani előadása igazi élménybeszámoló volt
a világűrben töltött idő és a megérkezés pillanatairól, képekkel, filmvetítéssel illusztrálva. Az
űrhajós elmondta azt is, több mint nyolcvan országban fordult már meg élete során.
K.Zs.

Családi napok az Alkotóházban
Három napon keresztül nyitott kapuk fogadták az
eredendően
is
látogatóbarát
Alkotóházba
érkezőket a Tavasz körúton, március utolsó hétvégéjén. Az apropót a Népi Kézműves Alkotóházak és
Műhelygalériák országos hétvégéje adta, melyet
már második alkalommal tartottak, ráirányítva a
figyelmet e házak, műhelyek létére, megmutatva,
milyen fontos értékek hordozói ezek a létesítmények,
a
tradicionális
népi
kézművesség
továbbörökítő helyei.
Török Istvánné a Bihari Népművészet Egyesület
elnöke a rendezvénnyel kapcsolatban azt mondta: ez egy három napos országos program,
melynek ötletadó példája kilenc évvel ezelőtt indult Franciaországból, melyhez hazánk több
egyesülete is csatlakozott. „A cél az, hogy a népi mesterségeket megmutassuk, megismertessük
minél szélesebb körben. A programhoz az alkotóházak országos egyesülete tagjaként kapcsolódtunk. A három nap alatt folyamatos tevékenységekkel vártuk az érdeklődőket az óvodásoktól a
felnőttekig és családokig a Tavasz körúti Alkotóházban. Ezen a hétvégén a népi játékok,
gyöngyfűzés, agyagozás, tűzzománc és sokféle kézműves tevékenység mellett a mesterségek is
bemutatkoztak, úgymint a kovács, íjász, játékkészítő és fafaragó.
K.Zs.
2015. május Bihari Hírlap
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Titkok kertje
Azt gondolom, hogy minden esztendőben teret kell biztosítani egy tehetséges
fiatalnak a Biharvármegye Képgalériában. Még nagyobb örömmel készül az ember
a kiállításmegnyitóra, ha városunkhoz is kötődik az alkotó. Kőrösi Viktória festőművész nagyapja az a Benedek Laci bácsi volt, aki sok fiatalnak segített abban, hogy
a humán érdeklődését kibontakoztassa. Külön öröm volt, hogy életrajzában feltüntette a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rajztanárát Bondár Margitot, aki még azon
pedagógusok közé tartozott aki szívesen és felkészülten vitte diákjait a művelődési
központba egy-egy tárlat megtekintésére. Középiskolában Kővári Attila egyengette
az útját, majd a fiatal képzőművész a Magyar Képzőművészeti Egyetem, festő
szakán végzett Budapesten. Mesterei Tölg-Molnár Zoltán és Kósa János voltak. A
mezősasi alkotó, aki jelenleg
nyíregyházán él, számos csoportos
kiállítást tudhat maga mögött és
rendszeres részvevője több alkotó
tábornak is. A kiállítását Endresz
Ágnes látványtervező művész
nyitotta meg, aki szerint a férfiak
inkább vándorutat választanak,
míg a nők kertekbe rejtik titkaikat
és ebbe a kertbe enged bepillantás
Kőrösi Viktóra művészete. A
megnyitót Papp Balázs zongorajátéka tette még emlékezetesebbé.
K.Cs.

„Lósors” a Mozi Galériában

A nemrég nyílt Mozi Galéria kiállításainak köszönhetően Berettyóújfaluhoz vagy a
környékhez kötődő, itt élő embereket ismerhetünk meg alkotásaikon keresztül. Így
volt ez április 24-én is, Eölyüs Barna „Lósors” című fotográfiákból álló tárlatán is.
A gyermekkori, általános iskolai évekre visszagondolva megnyitójában Vitányi
István, mint egykori évfolyamtárs idézte fel a Varga műterem tulajdonosát, Varga
Zoltánt, ahol egyébként Eölyüs Barna is ismerkedett a fényképészettel.
Később, az érettségi után, Németországba ment tanulni és dolgozni is. „A ló nem
véletlenül került kedvenc témáim közé, talán a kihívás is motivált, de munkám mellett
relaxálás is a fotózás, ez mindig kikapcsolt. Úgy gondolom, sikerült nem megszokott
módon ábrázolni a lovakat.”
A kiállítás megnyitót egy bihari népdalcsokor zárta, berettyóújfalui és hencidai
népdalkörösök előadásában.
K. Zs.
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„Mint(a) nagymamánál”

Alig néhány héttel ezelőtt ezzel a rendhagyó címmel nyílt időszaki kiállítás a Bihari Múzeumban, amely vándorútra kelve az
elkövetkező hónapokban a járás több településére viszi el
nagyanyáink, dédanyáink mindennapi életét ma már muzeális
értékűnek tekinthető használati tárgyak segítségével.
A kiállítás története 2011-ig vezethető vissza, amikor is családi
hagyatékból a múzeum gyűjteményébe kerültek Jakab Vilma
bihartordai gazdasszony 1939-53 közötti régi kalendáriumai
sok-sok személyes, naplószerű bejegyzéssel. Végigolvasva e 14
év rendhagyó emlékanyagát, körvonalazódik előttünk egy a II.
világháború viszontagságait is át/túlélő asszony életének
hétköznapjai, mindennapi teendői, ünnepei, személyes érzései,
aggodalmai, örömei. Mintha nagymamáink csendes, beletörődő,
elfogadó gondolatai csengenének vissza a fülünkben. Megelevenedik előttünk a heti kenyérsütés, a téli disznóvágások előkészülete, a minden kis állatkáját név szerint emlegető gazdasszony
képe, a mosás és „vasalás” ma már elképzelhetetlenül nehéznek
tűnő munkája, a vályogvetés, a befőzés, no és az ünnepnapok
lelket frissítő, összetartó ereje. A múzeum munkatársai e témákat
szem előtt tartva gyűjtötték össze a környező településekről a
régi használati tárgyakat, hogy segítségükkel a látogatók elé
varázsolják a múlt század 20-50-es éveinek világát. Pünkösd
után a kiállítás Jakab Vilma szülőfalujába, Bihartordára látogat,
majd pl. Zsáka, Nagykereki, Furta, Bojt, Csökmő és további,
kiállításunknak helyet adó településeken idézi fel az adott
korszak mindennapjait. Kiállításunkhoz múzeumpedagógiai
programcsomagot is összeállítottunk, amelynek segítségével a
foglalkozásokon muzeológusaink segítségével a települések
óvodásai, diákjai, s egy- egy családi nap keretében az érdeklődő felnőttek is bepillanthatnak egy bihari gazdasszony életébe.
S aki szívesen beleolvasna a feljegyzésekbe, annak a Bihari
Múzeum XVII-XIX. évfolyamában Sándor Mária etnográfus
forrásközlését ajánlom, (az évkönyv a múzeum honlapján
www.biharimuzeum.hu is elérhető) melyből egy részlet kiragadásával láthatjuk, hogy Jakab Vilma őszinte gondolatai a ma napig
is hasznosak, s elgondolkodtatóak mindannyiunk számára: „Az év
elmúlásának december hónap a tanúja, hogy befejezi az esztendőt. A mi megtört reményeinknek, melyek januárban oly magasan duzzasztották érzéseinket. Ez az önkritika hónapja, melyben
szemlét tartunk afölött, hogy mit váltottunk be abból, amit az év
elején fogadtunk, s rájövünk, hogy meg lehetünk-e elégedve
magunkkal, vagy nem? Ez az önkritika csak decemberben
szigorú! Más hónapokban olyan könnyen azt mondjuk a mulasztásra: Ah, majd megcsinálom a jövő hónapban! Decemberben ezt
már nem merjük mondani, mert a jövő hónap a jövő esztendőt
jelenti. S azért inkább magunkba szállunk és elismerjük a sok-sok
hanyagságunkat.”A kalendárium olvasgatásával vagy a kiállítás
vidéki helyszíneinek meglátogatásával tartsanak velünk ezen a
különleges időutazáson!
Korompainé Mocsnik Marianna etnográfus, múzeumpedagógus
Április 11-én a József Attila Általános Iskola aulájában gyűlt össze a lírát
szerető közönség. A versről, a dalról Csarkó Evelin, Lakatos Antal, a
Négypatkó Együttes és Kecseti Nóra gondoskodott. Az idei költészet napi
rendezvény díszvendége Farkas Wellmann Éva költő, a barkaonline.hu
szerkesztője volt.

„A legnagyobb székely szelleme lármafaként lobogjon”
– Közös emlékezés Orbán Balázs halálának 125. évfordulóján –
Az év elején a székelylengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány azzal kereste meg Berettyóújfalui barátait,
hogy – az elmúlt években kialakult kapcsolatra alapozva – emlékezzenek meg közösen a legnagyobb
székely, egykori országgyűlési képviselőnk halálának évfordulójáról. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki
magát az a két napos rendezvénysorozat, mely a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szerezésében, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma gondosodása mellett valósult meg Székelyudvarhelyen, Szejkefürdőn
és Lengyelfalván.
Április 18-án a Tamási Áron Gimnáziumban, három szekcióban ismertették rangos előadók
Orbán Balázs az utazó, a néprajz- és történetkutató, a tájleíró, illetve a politikus munkásságát, a
képi ábrázolás technikáit és jelentőségét, valamint próbáltak megfelelő irányokat találni a
Székelyföld mai fejlesztési lehetőségeihez. Ezek jelentőségét emelte ki Dr. Maruzsa Zoltán, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is a konferenciát megnyitó szavaiban, Szász Jenő pedig a
rendezvény határoktól független, azokon átívelő jelentőségét hangsúlyozta. Mindenek előtt
megköszönte Berettyóújfalunak, hogy amikor a saját székelyei megbuktatták, akkor Orbán Balázs
képviselővé választásával nemcsak az ő politikai szerepét tették folytonossá, de valamelyest a
székelyek becsületét és megmentették. Felhívta arra a figyelmet, hogy a legnagyobb székely
szerepe és jelentősége nem szorítható be a Székelyföld területére, hisz képviselői és kutatói
munkásságával egyaránt a magyar nemzet egészét kívánta szolgálni, eredményei pedig jó példaként szolgálhatnak mindenkinek, bárhol is próbál magyar közösségekért dolgozni a világban.
Pálúr János lengyelfalvi orgonaestje jelentette a műfajváltást, így a szombat este és a másnap
egésze az ünneplés jegyében telt. Orbán Balázs emlékházánál a házigazda, Bálint Domokos a
következőket mondta: „Emlékezünk, emléket állítunk, hogy a legnagyobb székely szelleme lármafaként lobogjon, megvilágítva múltunkat, jelenünket, és irányt adva a jövőnek”. Ugyanerre az egységre hívta fel a figyelmet Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere is: „A magyar történelem és
néprajz ismerői számára Orbán Balázs neve egybeforr a székelység történelmével és hagyományaival.
Ebből a szempontból a magyarországi, csonkán maradt Bihar megye, és annak központja, Berettyóújfalu különleges hely. Mert a legnagyobb székely számunkra is erőt ad és példát mutat. Jól ismert a már
idézett berettyóújfalui képviselőség, és annak az a háttere, hogy ottani megválasztása után is töretlenül a székelységért dolgozott... Ő mindenkor az egyetemes magyar nemzet érdekei mellett állt ki, mi
pedig ugyanerre törekszünk. Akárhol is éljünk a világban. A különböző világnézeti irányzatok,
rendszerek sokféleképpen próbálták megmagyarázni és igazolni sajátos nemzetpolitikai felfogásukat.
Az idők próbáját mégis azok állták ki, akik az önzetlenül vállalt egységre törekedtek... Nem véletlen,
hogy az 1990-es rendszerváltozást követően Székelylengyelfalva és Berettyóújfalu gyorsan egymásra
talált. Rendszerváltó eleink hamar felavatták az első emléktáblát, az ezt körülvevő tér pedig a mai
napig Orbán Balázs nevét viseli. Amikor a 21. században újra elkezdte gerjeszteni a nagypolitika a
nemzetek közötti ellentéteket, mi a szolidaritás jelének szánt székely zászlót is lengyelfalvi barátainkkal, szó szerint kéz a kézben tűztük ki a berettyóújfalui városházára. Egy évre rá pedig, újra együtt,
domborműves emléktáblát és kopjafát avattunk. Mindezek pedig a nemzeti összetartozás szimbólumai.” Ennek folyományaként pedig Berettyóújfalu Önkormányzata, civil szervezetei és magánszemélyei tették lehetővé, hogy Kurucz Imre szobrászművész ismét bronzba önthette a legnagyobb
székely arcmását, mely eztán a szülőföldön is bizonyságot ad az alatta elmondottaknak. Tovább
erősítette az egységben gondolkodást Cegléd, Kaposvár és Novaj küldöttei.
Ugyancsak emléktáblát adományozott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet is, melynek elnöke,
Szász Jenő a nemzetegyesítés fontos pilléreiként említette a kettős állampolgárság intézményét
szentesítő törvényt, illetve a választóügyi törvény is. „A mi dolgunk, hogy Orbán Balázs örökségét
felismerve, annak tanítását magunkévá téve, a szentírásból mindehhez erőt merítve felelősséggel és
hűséggel szolgáljuk szülőföldünket és nemzettársainkat” – hangsúlyozta zárásként. Závogyán
Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár köszöntője után leleplezték az emléktáblákat,
melyekre Tamás József római katolikus és Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök kért áldást. Az
eseményt a lengyelfalvi gyerekek szavalatai és énekei tették még bensőségesebbé.
Az emlékünnep folytatásaként Tamás József római katolikus püspök szolgálatával ünnepi
szentmisére került sor a lengyelfalvi katolikus plébániatemplomban, melyet követően a részvevők
a szejkefürdői síron helyezték el koszorúikat. A rendezvény-sorozat a kaposvári Déryné Vándorszínház székelyudvarhelyi előadásával, és az Orbán Balázs-szobor koszorúzásával zárult.
Kolozsvári István

A Bihari Hírlap júniusi lapzártája
május 29.
Konrád György, a holokauszt emléknap meghívott vendége 11 évesen
hagyta el Berettyóújfalut, egy
nappal a zsidó deportálások előtt. A
közel 200 tizennégyéven aluli
berettyóújfalui gyerek közül csak
négyen élték túl a borzalmakat, erről
(is) szól a Berettyó Tv tudósítása az
április 19-i beszélgetésről, mely
megtekinthető a www.berettyotv.hu
oldalon.

Biharországi Esték
Az V. Biharországi Este, 2015. április 30-án a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar
Vármegye Képgalériájában került megrendezésre. Vendégeink, akik tanítványaikkal rendszeres
fellépői a művelődési központnak: Mohos Nagy
Éva operaénekes és Miske László színész voltak. A
Biharországi havilap aktuális számának „hazai”

vonatkozása is volt, hiszen Porkoláb Ferenc
szűrrátét készítővel készült interjúban mutatjuk be
a derecskei mester sikereit, életútját. A kötetlen
beszélgetés során iskolai és életpálya visszatekintés által megismerkedhettünk Miske László színművésszel, aki református teológiát végzett, két évig
lelkészként szolgált, majd felvételt nyert a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézetbe, ahol 1966-ban végzett. A Nagyváradi
színházban játszott 1966 és 1987 között. 1987től 1990-ig a kolozsvári Állami Magyar Színház,
1990-től 1992-ig a Miskolci Nemzeti Színház
tagja volt. 1992 óta a debreceni Csokonai
Színház tagja, de ez a kapcsolat jóval korábbra
nyúlik vissza, és a debreceni vendégszereplések
sokat jelentettek a váradi társulatnak. A Pécsi
Országos Színházi Találkozón 2002-ben a
legjobb mellékszereplőnek választották. 2003ban Jászai Mari-díjat kapott. Több színpadi és
játékfilmben és tévéfilmben is játszott. Mohos
Nagy Éva operaénekes 1975. január 2-án a
Debreceni Csokonai Színházban beugrással
elénekelte Verdi: A végzet hatalma c. opera
Leonóra szerepét és a Színház magánénekese
lett. Ez a beugrás olyan jól sikerült, hogy 1996
óta a Csokonai Színház örökös tagja. 1992-ben
meghívást kapott a Debreceni Egyetem Konzervatóriuma jogelődjének intézetébe, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatára.
DLA mesterdoktori fokozatot 2004-ben nyerte el,
Tanszékvezetői megbízását 2005-ben, főiskolai
tanári kinevezését 2006-ban vette át. A
Biharországi Esték következő rendezvényére
2015 májusának utolsó csütörtökén kerül sor.
K. Cs.
2015. május Bihari Hírlap
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Országos döntőben Berettyóújfalu csapata
2015 .április 28-án Balmazújvároson került megrendezésre a 44. Országos Elsősegély nyújtó
verseny megyei fordulója. A megye 17 csapata általános iskolai, középiskolai és felnőtt
kategóriában mérte össze tudását. A versenyzőknek elsősegélynyújtás elméletéből és a
vöröskeresztes ismeretekből tesztvizsgán, a gyakorlati elsősegélynyújtói késségekről pedig négy
szituációs kárhelyen kellett számot adniuk. Az alapfeladatnak számító sérüléstípusok (törések,
sebzések, vérzések) ellátása mellett, alapszintű újraélesztést és katasztrófa körülmények között,
terrortámadás számos sérültjének első ellátása volt a feladat. Ez utóbbi igen csak megnehezítette a résztvevők dolgát, nemcsak a nagyszámú sérült ellátásáról, hanem a veszélyes kárhelyen való biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséről is gondoskodniuk kellett.
Területünkről három csapat képviseltette magát a megyei versenyen:
1. Az általános iskolai kategóriában Bocskai István Általános Iskola Tépe (felkészítő: Szakál Attila)
a 4. helyezést érte el. 2. Középiskolai kategóriában Berettyóújfalui Arany János Gimnázium
Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola (felkészítő: Tóthné Farkas Piroska) 6.
helyezett lett. Felnőtt kategóriában a Berettyóújfalu Rendőrkapitányság, Biharkeresztes és
Derecske Rendőrőrs állományának tagjaiból álló „Police” csapat (felkészítő: Dr. Korcsmárosné
Melher Erzsébet) megyei 1. helyezést ért el, így ők képviselik Hajdú-Bihar Megyét a Pécsen
megrendezésre kerülő országos döntőben.
Dr. Korcsmáros Ferenc Magyar Vöröskereszt

-

„ Police” csapat tagjai: Kormány Péter, Hegedűsné
Semjéni Csilla, Szathmári László, Dr. Mihályi
László, Szoboszlai József

„Testem-lelkem csak ennek él”

Nemes Sándor famíves volt a Tájak és Emberek sorozat vendége
Edgar Allen Poe költői hitvallásának
sorait idézte az est háziasszonya, Seres
Katalin annak az 1994-ben megjelent
kötetnek a hátlapjáról, melyben Nemes
Sándor fafaragó, famíves foglalta össze
a mesterség fogásait, technikáit, és a
mi szűkebb bihari-sárréti tájegységünkre jellemző motívumait.

A biharnagybajomi születésű, sokáig
Berettyóújfaluban
élő
mestert
szükségtelen bemutatni, bár lassan két
évtizede költözött Hejcére, ahol
nagyobbik – szintén Sándor nevű –
fiával dolgozik együtt. Erre a beretytyóújfalui estére is ketten jöttek, és a
mindennapok alkotói tevékenysége
mellett olyan világot tártak a hallgatóság elé, ami az akadémiai szemléletű történelem- és kultúraoktatásból a
mai napig hiányzik. E hiány pótlását számos kutató, magánszemélyek és
szervezetek is magukra vállalták, mindezek közül pedig kimagaslik a
Magyar Turán Alapítvány.
A Turán a hagyományosan hun-türk tudatú népek közös „őshazáját” jelenti, és összeköti azon népeket, akik vallják, sőt tudják a közös
eredet történetét. Az alapítvány által létrehozott Turán-díj első kitüntetettje
az elmúlt év novemberében Nemes Sándor lett, ez pedig a hivatalos indoklás szerint „kiemelkedő művészeti munkásságának elismerése, melyben
tükröződik a magyar kultúra iránti elkötelezettség, a magyarság ősi jelképvilágának fába álmodása, a rokon turáni népekkel való összetartozás
érzése”.
2010-ben a Nagy-Kurultájon, vagyis a rokonnépek nagy „törzsi gyűlésén”
avatták fel Bugacon az alkalomra ajándékozott életfáját, majd két év
múlva indult útnak Kazahsztánba az a kilenc méter magas életfa, amelyet
magyar és kazak kormánytagok, valamint a Magyar Turán Alapítvány
képviselőinek jelenlétében avattak fel.
Ez az elkötelezett munkásság természetesen nem ér véget egy
ilyen díjnál, az abban rejlő és folyamatosan gyarapodó ismereteket
tovább kell örökíteni. Ezzel a céllal is láthatta a közönség a torgaji
madjarok földjén, az örökkévalóság számára felállított életfa születését és
útját bemutató filmösszeállítást, és láthatta, milyen hihetetlen ütemű
fejlődésre képes egy közösség, ha saját boldogulását elsősorban saját
erőforrásai felhasználásával kívánja elérni.
Ezt a gondolatiságot a teljes Tájak és Emberek sorozatnak is
tulajdoníthatjuk, mely most egy ideig szünetel. De ahogyan a szervezők
fogalmaztak: ősszel, amikor ismét „behúzódunk”, álló- és mozgóképek,
valamint előadások által újabb és újabb tájakra juthatunk el.
Kolozsvári István
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Jótékonysági könyvgyűjtés
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola karöltve a Széchenyi István
Tagiskolával 2015. április 29-én egy több héten át tartó jótékonysági
könyvgyűjtési akciót zárt, a „Köznevelés az iskolában” című TÁMOP-os
projekt keretén belül. Célunk az volt, hogy alternatívát kínáljunk a gyerekeknek, szabadidejük hasznos eltöltésére a túlzott online jelenlét helyett,
valamint a fiatalok aktivitását növeljük jelen esetben egy nemes cél
érdekében. A jótékonykodásunkkal a berettyóújfalui Arany János
Gyermekotthon lakóit szerettük volna segíteni. A gyermekszegénység
sajnos jelen van mindennapjainkban, nem mehetünk el mellette lesütött
szemmel. Szerettük volna iskolánk tanulóinak ehhez a kérdéshez kapcsolódó érzékenységét növelni. A program egyik figyelem felkeltő akciójának lebonyolítására már április 17-én sort kerítettünk, ahol a „Verslábakon a Berettyó-parton” elnevezésű futáson vehettek részt az érdeklődő
gyerekek. Szép számmal kapcsolódtak a kezdeményezéshez iskolánk,
tagiskolánk pedagógusain, diákjain kívül szülők, egyesületek, valamint a
Sinka István Városi Könyvtár dolgozói. A Berettyó MSE férfi kézilabdásai
a könyvek szállítását oldották meg. 330 db könyvvel gazdagíthattuk a
gyermekotthon könyvtárát.
Az ünnepélyes átadót megnyitotta Muraközi István Berettyóújfalu
polgármestere, a rendezvény fővédnöke. Köszöntőt mondott Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő. A programot Kurtán Mónika a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola igazgatója mutatta be. Köszönetet
mondott Fodor István az Arany János Gyermekotthon igazgatója. Jelenlétükkel megtisztelte ünnepségünket Bulcsú László, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat alelnöke, Kapornai Judit a KLIK Berettyóújfalui Tankerületének igazgatója, valamint Kiss Andrea a program Hajdú-Bihar megyei
koordinátora is. Zárásaként két ebben az intézményben nevelkedő tanuló
Tejfel Borbála és Berki Zakariás csodálatos szavalatát hallgathattuk meg.
Reméljük, az általunk gyűjtött könyvek olvasása közben sok boldog percet
szerezhetünk az itt élő gyermekeknek.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, valamint azt, hogy kezdeményezésünk mellé álltak!

Bihari SE sikere az Erőemelő Országos Bajnokságon!
2015. május 1-3-ig a Somogy megyei Tabon rendezték meg az Erőemelő Országos
Bajnokságot. A berettyóújfalui Bihari Szabadidő és Sportegyesületet három versenyző képviselte. A masters 3 (60 év felettiek) korosztály -93 kg-os súlycsoportban
szereplő Jámbor László 365 kg-os összteljesítménnyel országos bajnoki címet
szerzett, amellyel az abszolút bajnoki harmadik helyezést is megszerezte. A masters
1 (40 év felettiek) korcsoport -105 kg-os súlycsoportjában szereplő Füzesi Zsolt
655,5 kg-os összteljesítménnyel második helyezést ért el, valamint ezzel a kiváló
teljesítménnyel az abszolút második helyezést is megszerezte. Az open korcsoport
-83 kg-os súlycsoportjában szereplő Szász Róbert 612,5 kg-os teljesítménnyel
második helyezést ért el. Felkészítő: Ungai János

Sikeres őszi után halványabb tavaszi szezon

A második helyről folytatják ...
Női felnőtt csapatunk a 8 csapatos megyei bajnokságban szerepel. Sikeres őszi fordulót
zárva, a 2. helyen végezve vártuk a tavaszi bajnokság kezdetét, melyet nehezített, hogy
összesen 3 mérkőzést játszottunk itthon. Nem minden meccs alakult úgy, ahogy szerettük
volna, de jelenleg a tabella 2. helyén állunk 20 ponttal, úgyhogy csak előre kell tekinteni,
hiszen az 1-3. helyezett között rájátszásban dől el az érmek sorsa. A realitás a 2. hely, de
ehhez még kemény mérkőzések várnak ránk. Mindenféleképpen nagy előrelépés ez csapatunknak, hiszen éremért már nagyon régen játszhattunk. A csapat élére az idei szezonban
edzővé kinevezett Kissné Nagy Krisztina munkája, lelkesedése úgy néz ki, hogy olyan
eredményt hoz csapatunk számára, melyre régóta várunk. Igaz, hogy nem mindig tudjuk
megvalósítani az elképzeléseit…, de a 2. hely magáért beszél. A héten, az utolsó fordulóban az 1. helyezett DELKE csapatához látogatunk, ahol a tisztes helytállás a cél. Nagyon
örülünk, hogy a szurkolók bizalmat szavazva egyre többen látogatnak ki a mérkőzéseinkre,
ez nagyon jó érzéssel tölt el bennünket. Köszönjük az elnökségnek és a támogatóknak, hogy
minden feltételt megadnak ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjunk dolgozni, reméljük ezt mi
a bajnokság végén egy nagyon jó helyezéssel tudjuk meghálálni.
hirdetés
A rájátszások pontos időpontját a jövő héten tudjuk
majd meg, erről időben tájékozatjuk kedves
szurkolóinkat.Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

A remekül és várakozás felettire sikeredett őszi szereplés után a tavasz halványabbra sikerült. Kilenc mérkőzésen hét pontot szereztünk, igaz ha a hátralevő két
mérkőzést megnyerjük tavasszal is összejön az ötvenszázalékos teljesítmény. Igazából a hazai szereplésben
kereshetjük a visszaesést, hiszen már öt pontot veszítettünk itthon. Mindjárt az első mérkőzésen kaptunk egy
nagy pofont a Hajdúböszörménytől, és mivel nehéz
mérkőzések jöttek sorozatban, nem sikerült javítani. A
Mátészalka elleni győzelem óta már jobb formában
vagyunk, és a negyedik hely eléréséhez meg kell nyerni
a hátralevő két mérkőzést. Erre képes is lehet a csapat,
de nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok, és talán
most a legerősebb a bajnokság. Sorozatban a negyedik szezon lesz, amikor a bajnokság első felében
végzünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Főleg úgy,
hogy szinte biztosan mi gazdálkodunk a legkevesebb
pénzből, de hála a remek utánpótlás-nevelésünknek, és
a játékosok remek hozzáállásának, ez nem látszik a
mérkőzéseken. Ráadásul mi rendelkezünk a legjobb
szurkolótáborral, ami viszont pozitívan hat a játékosokra. Hajrá BMSE!

Anyakönyvi hírek
Születés 2015. február
28. Szatmári Balázs
(Szatmári Kornél - Pethő Anita)
Születés 2015. április
16. Kállai János Sándor
(Kállai János - Nagy Zsuzsanna)
23. Megyeri Orsolya
(Megyeri Sándor Zsolt - Balogh Erika)

Házassag 2015. április
18. Kecskés Richárd - Füredi Andrea
25. Nagy László Csaba - Gál Edina Renáta
25. Garabuczi Botond - Bodnár Enikő
Elhunytak 2015. április
19. Oláh Károlyné (Birizdó Erzsébet) (1925.)
23. Nagy Mihály (1935.)
hirdetés
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Tisztelt Vállalkozó!

Szeretné üzleti elképzelését megvalósítani és
ezzel vállalkozását sikeresebbé tenni?
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lehetősége van

fix 3,9%-os

kamatozású, állami
támogatású
hitelprogramok

fix 3,9 %-os kamatozású, állami támogatású hitelprogramok
igénybe vételére, 1–10 millió forintos összegig!
Hitel célja: beruházás (gép, berendezés, jármű, ingatlan
vásárlás, felújítás, átalakítás) vagy forgóeszköz, akár saját
erő nélkül!
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A kamat a teljes futamidő alatt változatlan (fix kamat) marad!

Ügyfélszolgálat:
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: (52) 500-330;
(06-30) 503-2333; (06-30) 503-2300

Amennyiben már van hitele nálunk, még gyorsabb és
egyszerűbb elbírálásra számíthat!

www.tamo gat o tt h it e l. h u
info@tamogatotthitel.hu
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Majális 2015
Berettyóújfalu Város életében minden évben
május elseje az az időpont, amikor megrendezésre kerül az első szabadtéri rendezvény a majális.
Most is, mint az előző években a BUSE PÁLYA volt
a helyszín. A jeles nap hajnalán az Ifjúsági Fúvószenekar Flender Gábor vezényletével teherautóra „pattant” és pattogós ritmusokkal, indulókkal
ébresztették a város lakosságát. A helyszínre
érkezve is ők voltak az elsők akik a színpadi
programokat megnyitották. Ezután következtek
városunk iskoláinak tanulói. Elsőként a Diószegi Kis
István Ref. Ált. Iskola Tarka Lepkék és Vadgesztenyék, az első osztályosok és a Diószegi Angyalok
tánccsoportja lépett fel nagy közönségsikert
aratva. Őket követte a Bajnóca Néptáncegyüttes
Cserbóka, Boróka és Kökörcsin csoportja, valamint
a Piruett táncstúdió együttesének díjnyertes
koreográfiái. Ezután lépett a színpadra a
többszörösen kitüntetett Bihar Néptáncegyüttes
Ifjúsági-és Kökény csoportja. A délelőtti táncprodukciók zárásaként a Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesület Hagyományőrző Népdalköre énekelt.
Ebéd előtt a mágus Saman Zerin bűvész trükkjein
ámulhatott a főleg fiatal gyerekekből álló közönség. Délben jó ebédhez szólt a nóta a Boldizsár
együttes közreműködésével. A Berettyóparti
Nyugdíjas Egyesület Senior Tánckara valamint az
Igazgyöngy Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjának bemutatója után következett egy új duó
a Retro Party, Stefánszky Tibor és Molnár László
alkalmi öszzeállásában. Íjászat népszerűsítő
bemutatót láthatott a közönség a Borosjenői
Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület
tagjaival, majd a gyerekek nagy örömére a „ A
Négyszögletű Kerekerdő” Mese-és bábjáték
elevenedett meg a Kincses színház előadásában.
Ezután érkeztek a neves fellépők, elsőként „Nem
csak a húszéveseké a világ” című műsorával
Aradszky László. A művész Facebook bejegyzése
az eseményről: „Emlékezetes fellépéseim egyike...
Tegnap ugyan nem volt kimondottan kellemes idő,

de amint a képekből kitűnik
a hangulat kárpótolt mindenért...
Fiatalok,
idősek
egyaránt eljöttek szép
számmal, és ami a leg
fontosabb nagyon sok pici
gyermek is ott volt - és
milyen gyönyörűek - e szép
ünnepen. Igazi családias
hangulat volt.. Jó érzés volt
énekelni...”. Őt követte
remek
hangulatban
a
„ Rockikon” Vikidál Gyula. A
nap végén a várva várt - fiatalok által igen
kedvelt - BYTHEWAY zárta a fellépők sorát.
Eredmények:
A MájusFAkanál - Borsos Lajos emlékére- főzőverseny végeredménye: I. helyezett: Babavárók
II. helyezett: Tarka Macskák III: helyezett:
Pénzügyesek csapata.

A Süti-Sütő versenyeredménye: Édes kategória: I.
helyezett: a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Csőröge fánkja, Sós kategória: I. helyezett: Papp
Ferencné, Habkönnyű burgonyás pogácsája.
Kispályás labdarúgó bajnokság eredményei: I.
Móló-Navi, II. helyezett: Parádé , III. helyezett: a
Reál csapata.

Rendkívül sikeres volt a gombaismereti tanfolyam
Ismét bebizonyosodott, hogy a szabadon termő gombák gyűjtése mekkora fontossággal bír az
étkezés és a természetszeretet szempontjából is. Aligha volt példa városunkban arra, hogy egy
tanfolyamot 80-100 fő látogasson heti rendszerességgel. Arról nem is beszélve, hogy sokan sajnálták, hogy véget ért, s további előadásokat szerettek volna. A képzés ugyan alapfokúnak volt
meghirdetve, de hamar láthattuk, hogy egy kiváló szakemberhez van szerencsénk az előadó, Erdei
Zoltán - városunk gombaszakértője - személyében, akinek tudására olykor rácsodálkoztunk. Még
az évek óta gombát szedők sem sejtették a gombák világának gazdagságát, s hogy mennyire
finom és precíz megfigyelések kellenek a fajok megkülönböztetéséhez.
A komoly, de kiváló hangulatú, gyakran humoros előadásokra Biharkeresztesről, Derecskéről,
Szentpéterszegről, Bakonszegről is érkeztek, sőt Hosszúpályiból egy végzett gombaszakértő is
érdemesnek találta a részvételt. A gombákon kívül az emberi tudat működéséről is hallhattunk
figyelemreméltó momentumokat, amelyek az előadó írói tevékenységével kapcsolatosak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Erdei Zoltánnak az önzetlenül megtartott előadásokat, amivel sokat
adott városunknak, s amire mindig kedvesen fogunk emlékezni. És szintén köszönettel tartozunk a
Nova Villa 2010 Non-profit Kft.-nek, amiért a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermét
ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátotta.
A tanfolyam hallgatói

Összefogással a Civil Udvar fejlődéséért
A Berettyóújfalui Civil Udvart az ott helyet kapó 8
civil egyesület (Bajnóca Néptánc Egyesület, Bihari
Természetbarát Egyesület, Berettyó Ökölvívó és
Szabadidő SE, Parola Egyesület, Berettyóújfalui
Arkadas Baranta SE, Szélső Érték Kör Egyesület,
Bihari Szabadidő és Sportegyesület, CSAT
Egyesület) lehetőségeikhez mérten önerőből és
pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztik.
2015 tavaszán lehetőség nyílt az udvar parkosítására. Az egyesületek tagsága és önkéntesek
által elvégzett földmunkálatok, növényültetés,
valamint az átgondolt tervezés után megvalósuló
parkosítás során a terület egyre szépül, növekszik

10. Bihari Hírlap 2015. május

a zöldfelület valamint kerti bútorok és bográcsozó
helyek kerülnek kialakításra. Terveink szerint 2015
augusztus közepére véget ér ez a fejlesztés.
Április 17-én az említett egyesületek, az Összefogás a Jövőért projekt képviselőivel, valamint
Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatalának képviselőivel közösen elültették az „Összefogás fáját”,
amely azt az együttműködést szimbolizálja, amely
révén lehetőség nyílt, az országosan is egyedülálló Berettyóújfalui Civil Udvar létrehozására.
2014-ben
hagyományteremtő
szándékkal
megrendezésre került az I. Civil Nap, melynek
folytatására 2015. április 25-én került sor, II. Civil
nap - Civilek éjszakája néven. Ezen az eseményen a Civil Udvar egyesületei megnyitották
kapuikat a nagyközönség számára, a látogatók betekintést nyerhettek az egyesületek
működésébe és fejlődésébe. A rendezvényt
megtisztelte Berettyóújfalu Város polgármestere, Muraközi István és Bónácz János
alpolgármester is. A színpadon folyamatos
fellépések színesítették a napot és lezajlott az
I. Civil fakanál főzőverseny is, melyen a zsűri
döntése alapján a Bihari Szabadidő és
Sportegyesület nyerte el a Vándorfakanalat.
A látogatók próbára tehették erejüket,

ügyességüket, tudásukat, emellett kiállítás megnyitón (Biharicum kiállítás sorozat), valamint koncerteken (Papp Balázs, Éva Presso, Szélső Érték,
Replace My Heart) vehettek részt. A II. Civil
Napra több százan látogattak el, az egyesületek
változatos programokat kínáltak minden korosztály számára.
Szöveg: Csarkó Imre

A MAKK KÁLMÁN MOZI MÁJUSI MŰSORA

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt és családját, barátait a város napja alkalmából rendezett
eseményekre.
Programjaink
Május 22. (péntek)
10.00 „Kitesszük a szűrét” – VI. országos szűr-, szűrrátétszűcshímzés-, és nemezkészítő pályázat rendezvényének
megnyitása (Nadányi Zoltán Művelődési Központ)
11.00 Báthory Gábor szobrának koszorúzása (Vörösmarty tér)
11.30
Ünnepi képviselő-testületi ülés (Makk Kálmán Mozi)
Köszöntőt mond: Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés elnöke
Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgármester
A városi kitüntetések átadása
15.30
50 éves a Gyermekkert Óvoda – Családi nap
(Gyermekkert Tagóvoda) Köszöntőt mond:
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Május 23. (szombat)
9.00
A felújított piac átadása
Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
9.00
Berettyó Kupa (Tardy-szik, Lőtér)
A Bihari Lövészklub által rendezett muzeális-elöltöltős
lövészverseny, közben fegyveres bemutató
14.00 „Családi tudás rally” – Rendhagyó családi délután
a Bihari Múzeumban
17.30 Ünnepi rendezvények a Szent István téren
Muraközi István polgármester

Május 30. Gyereknap a Makk Kálmán Moziban:

Játék, ugrálóvár, arcfestés, mesejáték, 300 gömb ingyen fagyi.
A dinoszauruszok a Föld urai 3D díjmentes filmvetítés.
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Most mindent beleadtunk!

összes

tévécsatornánkkal
150511-A

Digitális tévé, internet és telefon együtt,
három hónapig havi 1190 Ft-ért

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe.
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.
Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28., minden kedden 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Csorba Emese Tel.: +36 30 708 9287
Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

