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Ülésezett a város képviselő testülete
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Változnak a helyi iparűzési adó szabályai, önkormányzati tulajdonba kerül a zsinagóga épülete és új ipari
park létesülhet. Egyebek között ezekről is döntöttek a városházán október 29-én megtartott testületi ülésen.
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Átadták a Nagyvárad és Berettyóújfalu
közötti kerékpárutat
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15 éves a Bihari Népfőiskola

Könyvtári Napok
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Két ország, egy cél, közös siker! Ez volt a mottója a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Programnak, melynek egyik utolsó projektje
valóban egy összeköttetés a határ két oldala között és egy szimbóluma is lehet
a pályázati programnak.

Ülésezett a város képviselő testülete
Változnak a helyi iparűzési adó szabályai, önkormányzati tulajdonba kerül a zsinagóga
épülete és új ipari park létesülhet. Egyebek között ezekről is döntöttek a városházán
október 29-én megtartott testületi ülésen.
Elsőként a polgármester adott tájékoztatást
arról, hogy az ivóvíz javító program konzorciumi megállapodása aláírásra került, így
egy állami tulajdonú vállalkozás lebonyolításában készülhet el a beruházás, mely
városunk esetében 639 millió forintos
költségvetéssel, a korábbi terveknek megfelelően készülhet el.
Megváltozik a Bihari Szociális Szolgáltató
Központ székhelye, mely egy jól felszerelt
intézménybe költözik, az Ady Endre út 2
szám alá.
A háziorvos, védőnő vállalkozó számára
jövő év elejétől lehetőség van mentességet
nyújtani a helyi iparűzési adó befizetése
alól. A most tárgyalt módosítás szerint ezzel
élne az önkormányzat, emellett pedig az
eddig 2 millió Ft alatti nettó árbevételhez
megállapított mentesség határát most 600
ezer forint adóalaphoz kötnék. Az előterjesztés szerint ez 3 millió Ft csökkenéssel
szemben 7,1 millió Ft-os adóbevétel növekedést eredményez. Szántai László az ülésen
elmondta: más módon is lehetne támogatni a
háziorvosokat és védőnőket, illetve megítélése szerint egy olyan vállalkozói kör terhei
nőnek, melyek így is nehéz helyzetben
vannak.
Muraközi István megjegyezte, hogy hasonló
nagyságú városok egyáltalán nem adnak
mentességet az adó megfizetése alól. A

képviselők végül 9 igen és két nem szavazattal elfogadták az új helyi adórendeletet.
A Hajdú-Bihar megyei úgynevezett TOP
pályázat keretein belül lehetőség nyílik új
ipari parkok kijelölésére és azok infrastrukturális fejlesztéséhez pedig támogatás nyerhető. A napirend tárgyalásának oka, hogy
feltételként határozták meg, hogy a fejlesztésre kijelölt terület szerepeljen a településrendezési tervben és nagysága a 10 hektárt
érje el. A napirendhez kapcsolódva Krisztik
János városi főépítész tájékoztatója a
lehetséges területet részletezte. Ez a TESCO
áruház mögötti, a volt gyermekváros egy
részét érintő terület, melynek kb. 40% százaléka önkormányzati tulajdon. Felmerült a
bizottsági ülésen is, hogy az így kialakítandó
gazdasági övezetben egyes telekrészek,
szántók megvásárlásával, majd azok későbbi
értékesítésével bevételre is tudna szert tenni
az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban
elhangzott: jelenleg a törvényi szabályozás
okán csak természetes személy tud földet
vásárolni, és egy esetleges tulajdonosi átsorolást követően pedig már jóval magasabb
áron lehetne hozzájutni. Muraközi István
megjegyezte, hogy nem csak kizárólag
önkormányzati tulajdonú területen lehet
létrehozni ipari parkot.
Végül valamennyi jelenlévő képviselő támogatta a szabályozási terv módosítását, és

ezzel együtt a terület ipari parkká alakítását.
Döntöttek a zsinagógaépület megvásárlásáról is. A fedezetet egy korábban a Miniszterelnökséghez benyújtott kérelem alapján
megítélt támogatás szolgálja, mely arra a
célra használható fel. Elhangzott, a későbbi
működtetéssel kapcsolatban is vannak javaslatok, egy többfunkciós közösségi tér jönne
létre, de ezt a későbbi pályázati lehetőségekhez kell igazítani.
Képviselői előterjesztést is tárgyaltak, mely
a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. tevékenységének átvilágítására javasol eseti bizottság felállítását, ez a jelenleg zajló vezető
pályázat elbírálásánál is átfogó képet
adhat az önkormányzati cégről. Szántai
László előterjesztőként azzal egészítette ki a
beadványt, hogy véleménye szerint az
időszerű, hiszen most ért a vállalkozás egy
vezetői ciklus végére. Muraközi István
polgármester szerint egy teljes egyetértéssel elfogadott felügyelő bizottság vizsgálja
a cég működését és ügyvezetését, mely
ehhez minden jogosítvánnyal rendelkezik.
Ezért sem tartja célszerűnek egy ugyanezt a
munkát elvégző bizottság felállítását. A
képviselők végül nem támogatták a bizottság felállítását. A jelenlévők egybehangzó
igennel szavaztak viszont Hagymási Gyula
képviselői beadványára, melyben zöld
pihenőpontok kialakítására tesz javaslatot.
A program során évente két alkalommal a
város különböző részein jönnének létre a
pihenést szolgáló pontok.
Kogyilla Zsolt

Illegális bevándorlás
– újfaluban nem lesz menekülttábor
Muraközi István sajtótájékoztatója
„Nincs ma Magyarországon olyan családi összejövetel, olyan
baráti beszélgetés, munkahely, ahol ne kerülne szóba az illegális
bevándorlás, a migráció témaköre”.
Ezekkel a gondolatokkal kezdte a helyi médiumok számára megtartott sajtótájékoztatóját Muraközi István Berettyóújfalu polgármestere október 5-én. Úgy folytatta, az illegális bevándorlás hullámai
egész Európát robbanással fenyegetik, 2015. október elejére a
Magyarország határait illegálisan átlépők száma eléri a 300 ezer
főt. A polgármester hangsúlyozta, 2015-ben Magyarországon
kétféle politikai irányzat létezik: az, amelyik meg akarja védeni az
országot, és az, amelyik ez ellen dolgozik. A kormány nemzeti
konzultációt hirdetett, melynek során több mint 1 millió ember
mondta el véleményét. A magyar emberek döntöttek: az országot
meg kell védeni.
Berettyóújfaluval kapcsolatban elmondta azt is, nagyon sokan,
nagyon hosszú ideje próbálják terjeszteni városunkban – rosszindulatból, politikai megfontolásból – azt a minden alapot nélkülöző
rémhírt, miszerint Berettyóújfaluban menekülttábort akarnak
létrehozni. Muraközi István nyomatékosította, hogy Berettyóújfaluban nem volt és nem is lesz tervben menekülttábor létesítése. Fontos
eredménynek könyvelte el azt is, hogy a kormány tárgyalásokat
folytat arról, november végére bezárják a debreceni menekülttábort. A polgármester azzal zárta a tájékoztatót, hogy elsőként

2. Bihari Hírlap 2015. november

határainkat kell megvédeni, majd ezt követően lehet a határon belüli
migrációval kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni.

K.Zs.

KÖS Z ÖNET
A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazon személyeknek, akik a 2013. évi adójuk
1 %-ával támogatták az alapítványt. Az NAV-tól visszajuttatott 176.035.-Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetséges és hátrányos
helyzetű tanulóink támogatására használta fel.
Az alapítvány adószáma: 1 9127079-1-09
Kovács Zoltán Kuratórium elnöke

„Győzelem a vereségben”
1956 forradalmára és szabadságharcára emlékeztünk
Bár az ’56-os forradalmat és szabadságharcot vérbe fojtott, vesztes
küzdelemként tartja számon a történetírás, a néplélekben és a
nemzettudatban magasztos, sorsfordító eredményeket hozó, méltó
ünneplésre alkalmat adó eseményként van jelen. Erre emlékeztek a
berettyóújfalui megemlékezések ünnepi szónokai is október 23-án.
A református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten Katonáné Varga Olga, a zsákai és furtai egyházközségek lelkipásztora
János apostol első leveléből hirdette Isten igéjét. Kiemelte a méltó
ünneplés fontosságát, az „előttünk járt bátrak” emlékezetének
életben tartását, az ő tiszteletüket, és hogy a ma generációjának a
lelkiismerete az ő példájukat követve maradhat csak tiszta.
„Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását.” Bibó István
államminiszter, a forradalmi kormány utolsó helyén maradt tagja
november 4-i kiáltványának soraival kezdte ünnepi beszédét Muraközi István polgármester az ’56-os emlékműnél rendezett városi
megemlékezésen. Bibó az eleven példája annak a helytállásnak és
hűségnek, mely egyben mindenki számára kötelezettséget is kell,
hogy jelentsen. Azok közé tartozik, „akik hitték és hirdették, hogy a
nemzet, az ország csillaga csak akkor emelkedik fel újra, ha leveti a
hátáról azokat, akik a magyar népre erőltetnék ideológiai elképzeléseiket, és uralmuk fenntartása érdekében minden aggály nélkül
feláldozták polgárok százainak és ezreinek életét, a nemzet jólétét,
függetlenségét és biztonságát.”

Bár az 59 évvel ezelőtti események ma már a történelem részévé
váltak, még mindig elevenen él az akkori események emléke. Az
1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy
közös ügy érdekében, és bár a résztvevők sokféleképpen gondolkodtak a világról, mégis egyet szerettek volna elérni: a független,
szabad Magyarország megteremtését.

Muraközi István éppen Bibó példáján hangsúlyozta, hogy mindenkinek, mindenkor elsősorban a maga helyén kell helytállnia: „Az elnyomók gyakran hitték azt, hogy bármit meg lehet tenni az emberekkel,
bármit meg lehet tenni egy nemzettel. A kommunisták azt hitték, hogy
egy nemzet múltját végképp el lehet törölni. Azt hitték, hogy egy

nemzet – kényszer hatására – feladja szabadságát, önrendelkezését,
kultúráját, határait, történelmét és hitét. Azt hitték, hogy egy homályos
ideológia pótolhat szabadságot, közösséget és hagyományt. De a
magyar nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a szabadságért, a
hazáért harcolni kell a csatamezőn és a barikádokon, és tenni kell a
békés hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk és emiatt
lehetünk itt még ma is, Európa szívében, az ezeréves Magyar Államban. Ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még itt lehet a keresztény gyökerekkel rendelkező Európa is.” Kiemelte, hogy Magyarország akkor is helytállt az elmúlt évszázadokban, amikor Európa felől
nem kapott segítséget, és akkor sem tiltakozott, mikor a saját erővel
kivívott szabadságot mások maguk érdemének tulajdonították. A
magyarok mindig együttműködésre és partnerségre törekedtek, de
ezt nem mindig sikerült elérniük: „Mi viszont nem tehetünk mást, mint
az elmúlt másfél évezredben. Megvédjük kultúránkat, határainkat,
polgárainkat. Nemzetünk múltját és gyermekink jövőjét. Ehhez pedig
szintén 1956 ad nekünk példát. Mi magyarok 56 óta tudjuk, hogy
nemcsak az idegen megszállók és a gyilkosok okozhatják egy nemzet
vesztét, hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok is, akik saját
gyengeségük miatt képesek voltak eladni a saját nemzetük szabadságát. Ahhoz pedig, hogy együtt erősek és kitartóak legyünk, egyenként
is annak kell lennünk. Ehhez pedig itt vannak a mi hőseink, a mi saját
példáink.”
A Berettyóújfaluban történt események felidézését és a helyi hősöknek szánt tiszteletadást „egy közös kortárs, egy tevőleges, aztán
mindig emlékező és mindannyiunkat emlékeztető polgártársunk”,
Szívós István gondolatainak felidézésével kezdte, és számos bihari
résztvevő méltatásán túl méltatta mindazokat, akik bármilyen nehézség dacára hajlandók és képesek itthon maradni, az otthonért, a
szülőföldért, az országért dolgozni és ha kell, harcolni. A mai kor
emberének is azok adhatnak hiteles példát, „akik vállalták az elmúlt
évtizedekben a mellőzést, a megaláztatást. Akik tudták azt, hogy nem
lesz hálás a rendszer a tetteikért. Akiktől mindent elvettek, sőt még
többet. Elvették a jövőjüket. Akiknek gyermekeit talán fel sem vették
egyetemre. Tudjuk, sokan sokra vitték „Nyugaton”. Büszkék is vagyunk
rájuk – is. De az itthon maradottakra is! ... ahhoz, hogy gyermekeink,
unokáink számára mindannyian a hétköznapok hőseivé válhassunk,
soha ne kelljen fegyvert fognunk. A világ nemzeteinek a második világégést követő összefogása sokáig garantálta is ezt”
Kiemelte, hogy bár akkor is sokan kényszerültek elhagyni az országot,
de együttműködtek az őket befogadókkal, új otthonukban a következő években és évtizedekben értéket teremtettek, és saját létfenntartásukhoz tevőlegesen hozzájárultak. „Vannak, akik ma itthon méltatlan
módon veszik őket a szájukra, és egyként kezelik az Európa egységét és
békéjét megtörni szándékozó betolakodókkal. Nekik csak azt kívánhatjuk, hogy soha ne kényszerüljenek hasonló helyzetbe.” – ezzel az utalással pedig saját felelősségünket hangsúlyozta a polgármester. Beszédét Fekete István örök érvényű, örök békére, de egyúttal a felelős
gondolkodásra sarkalló mondatával zárta: „A katona nem azért van,
hogy szúrjon, hanem hogy senki ne szúrhasson!”
Az ünnepi beszédet követően Marczin Viktória, Cseke Sándor,
Markovics Sándor és Pető István idézték meg a forradalom napjait
„Hidegen fújnak a szelek” címmel összeállított ünnepi műsorukban. Az
előadást követően – az Ifjúsági Fúvószenekar kíséretével – a jelenlévők elhelyezték az emlékműnél koszorúikat és virágaikat.
–i –n
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Író- olvasó találkozó
Fábián Jankával
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
újabb író olvasó találkozóra hívta az irodalomkedvelőket. A könyvtár olvasótermében ez alkalommal Fábián
Janka író mutatkozott be.
A Gyula Ferencné pedagógus
kérdéseire adott válaszaiból
kiderült, hogy a fiatal író tehetség évekig készült arra, hogy
majd egyszer író lesz.
„Nem volt az, hogy egyszer csak
úgy ébredtem fel, hogy mostantól
író leszek, vagyok, vagy az

akarok lenni, hanem ez
egy hosszú folyamat volt
és egyszer csak beindult.”
Regényeinek elsősorban történelmi vonatkozásai vannak és
ezzel egy időben a romantika,
az érzelmek, az emberi sorsok is
megjelennek. Fábián Janka

A szerkesztő, a kiadó, a nyomdai kivitelező és az
érdeklődő közönség részvételével mutatták be azt a
könyvet, mely a 60 éves Fazekas Ferenc nádudvari
népi iparművészről jelent meg.
A kultúrház Erdélyi Gábor termében megtartott esemény
egyben a Bihari Népfőiskola Művelődés hete – a tanulás
ünnepe rendezvénysorozatának megnyitója is volt. Az album
címe: Apai örökség, ami talán utal arra is, hogy az 1700-as
évek óta Nádudvarhoz kötődő család munkájának is köszönhető, hogy eltérően más központoktól, itt nem tudta kiszorítani
a fekete kerámiát a mázas. A 40 éve alkotó népi iparművész,
Fazekas Ferenc is ezt emelte ki:
„Az hogy, ma Nádudvaron ilyen szinten tudunk dolgozni az
annak köszönhető, hogy az én nagyapám, édesapám és nagybátyám, olyan alázattal dolgoztak azon, hogy megtalálják az
új helyét, új funkcióját ezeknek az edényeknek a megváltozott
lakáskultúrában.„
A 60 éves Fazekas Ferencről megjelent művészeti album a
szakma szempontjából is jelentős, hiszen nem készült az elmúlt 30
évben ilyen jellegű összegző kiadvány a nádudvari fazekasságról.
A könyv szöveges részei Kocsis Csabához és az alkotó feleségéhez

regényeinek főhősei minden
esetben fiktív szereplők. Az
olvasó találkozókat maga az író
is fontosnak tartja. Bár napjainkban már a világhálón keresztül

könnyen tarthatjuk a kapcsolatot
bárkivel, de a személyes író és
olvasó találkozását semmi sem
pótolhatja.
Juhász Éva

Apai örökség – könyvbemutató
a 60 éves Fazekas Ferencről

köthető, még képi világát Szűcs Endre készítette. A könyv szerkesztésében és kiadásában sok segítséget nyújtott a Bihari Múzeum és
annak baráti köre.
Kogyilla Zsolt

Magyar László István kiállítása
Újabb kiállítás nyitotta meg kapuit a Mozi Galériában. Az alkotó
akit „Isten az Élet Ura című festményekből álló tárlatán keresztül
megismerhetünk, Magyar László István művésztanár. A megnyitó
Majláth József lelkész volt. A Mozi Galéria ezúttal is egy a
városhoz a térséghez kötődő alkotót mutat be festményein keresztül. Magyar László István nagyrészt egyházi témájú, de tájképeket
is bemutató tárlat november 10-ig tekinthetők meg.

Új CT készülékkel lesz gazdagabb a Gróf Tisza István Kórház
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház a régi Somatom
Emotion 6 CT készülék helyett egy új 64 szeletes CT
készüléket tudott beszerezni. Ez a modernebb
berendezés jelentős energia felhasználás megtakarítással jár. Dr. Muraközi Zoltán a kórház főigazgatója kérdésünkre elmondta, mit is jelent ez a fejlesztés az intézmény és a betegek számára. „A szelet
szám annyit jelent, hogy egy adott felvétel során hány
réteg készül egy pillanatban. Így a mellkas egyetlen
felvétellel teljes egészében vizsgálható. Ez lényegesen
kisebb sugárterhelést jelent és a felvétel felbontása is
jobb. Reményeim szerint december közepétől már az
új CT készülék fog működni.„ A napokban fejeződik
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be a TIOP-2.2.4. projekt, aminek köszönhetően az új
épület létrejött. A fennmaradó 64 millió forintért a
kórháznak sikerült tartalékeszközöket vásárolni. A
traumatológiai osztályra műtőasztalt, artroszkópos
tornyot és pacemakert is sikerült beszerezni,
emellett az ablakok árnyékolására is fordítottak a
keretből. A radiológiai osztályra új digitális
lemezkiolvasó és mammográfiás munkaállomás
került. A kórház másik futó projektje a
TIOP-2.2.6.-os pályázat. Ez egy 300 milliós fejlesztést jelent. Az összeget három részre osztják majd.
Bútor beszerzésre 60 millió forintot, műszerbeszerzésre több mint 200 millió forintot, ebben többek
között két röntgen készülék, régi új tüdőszűrő

készülék, fizioterápiás eszközök szerepelnek.
Fejlesztésre kerülnek még a belgyógyászati,
kardiológiai, szülészeti-nőgyógyászati osztályok is.
A keret elköltésének harmadik részeként az
informatikai rendszer felújítására kerül sor. A
kórház egészében wifi elérhetőség lesz, beteg
behívó rendszert építenek ki és a hálózat is
fellújításra kerül. Az intézmény most egy olyan
pályázat eredményére vár, amelynek pozitív
elbírálása esetén lehetőség nyílik a pszichiátriai
osztály felújítására. A tervek között teljes víz,
villany rendszer cseréje, padlózat javítása, belső
ajtók cseréje, festés is szerepel. Egy másik elbírálatlan pályázat eredményeként a kórház ki tudná
cserélni az egészségügyi intézmény összes betegágyát, új matracokat és paplanokat is tudna venni.

Átadták a kerékpárutat
Két ország, egy cél, közös siker! Ez volt a mottója a MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Programnak, melynek
egyik utolsó projektje valóban egy összeköttetés a határ két oldala
között és egy szimbóluma is lehet a pályázati programnak.

A Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút előkészítése,
tervezése és kivitelezése évekig tartott, de 2015 október végére
elkészült. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megépült 47 kilométer hosszúságú kerékpárút összköltsége elérte a 6,4 millió Eurót. Az ünnepélyes átadók
első etapjára Nagyváradon került sor, egy Körös-parti hotelben. A
résztvevő települések vezetői és képviselői mellett a sajtó számára
megtartott tájékoztatón arról beszéltek, hogy a kerékpárút számszerűsíthető adatain túlmutatva, milyen jelentősége és lehetősége
van a két ország közötti kapcsolatokban az elkészült útnak. Október
28-án több tucat bringás vágott neki a határ két oldalán, Nagyváradon és Berettyóújfaluban, hogy kétkerekűvel érkezzenek meg
arra az ünnepélyes alkalomra, melyen a két térséget összekötő, 7
településen keresztül haladó kerékpárút átadását tartották meg. A
gyülekező után az első állomás Mezőpeterd volt, majd Biharkeresztesen és Ártándon is csatlakoztak a biciklisekhez. Az ünnepélyes
szalagvágást megelőzően elsőként a projekt vezető partnere, a
Berettyóújfalut képviselő Muraközi István polgármester köszöntője
hangzott el. Úgy fogalmazott, ez egy olyan pillanat, amit már
mindenki nagyon várt és öröm az, hogy ilyen sokan jöttek el az
átadó ünnepségre, hiszen pontosan az a cél, hogy minél többen
használják a kerékpárutat, akár munkába járásra, egészségmegőrzésre vagy turisztikai céllal. Vitányi István országgyűlési képviselő
egy fontos lépésnek minősítette a kerékpárút megépülését a két
ország közötti közlekedési hálózat fejlesztésében. Kiemelte a
biztonságos közlekedést, a balesetveszélyek csökkenését a forgalmas főút melletti szakaszokon. A képviselő arról is beszélt, hogy
hamarosan elkészül a közúti gyorsforgalmi összeköttetés Budapest
és Nagyvárad között az utolsó szakaszok megépülésével és a
Püspökladány Ártánd közötti vasútvonal is korszerűsödik. Nagyvárad alpolgármestere Mircea Malan úgy fogalmazott, a most
elkészült út egy fontos lehetőség a közösségeink között lévő kapcsolatok erősítésében. Elmondta, hogy a megtakarításokból a tervezett
35 felett további 12 kilométerrel tudták növelni a teljes hosszt. Úgy
fogalmazott, a kerékpárút nem csak egy kövekből és aszfaltból álló
utat jelent, ez egy fontos lehetőség a közösségeink közti kapcsolatok
megszilárdításában.
„Európában kiemelkedő módon támogatja a magyar kormány a kerékpározás ügyét.” - ezt Tasó László, a közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár mondta az átadás kapcsán. Hozzátette, 2010 óta 580
kilométer kerékpárút készült el és jelenleg is 760 kilométer kerékpárút tervezése zajlik. Reményét fejezte ki, hogy számos közlekedésfejlesztés segítségével fel lehet hívni a figyelmet a környezetbarát és nem utolsó sorban egészséget is megőrző közlekedési módra.
Az államtitkár elmondta azt is, hogy a júliusban átadott M43 után
hamarosan új gyorsforgalmi kapcsolat is lesz a két ország között,
mert 2018-ra éri el az M35-ös autópálya a határig tartó 4-es
gyorsforgalmi utat. Ez minden bizonnyal erősíteni fogja a térség
kapcsolatait, erejét és megtartó képességét.
Kogyilla Zsolt

80 éves a Kelet Népe folyóirat
Korabeli ereklyék, a folyóirat néhány száma, tablók, képek
várták a Kelet Népe kiállításán a látogatókat, és arra a bizonyos
kezdetet szimbolizáló hídra is ráléphettek, ahol Barsi Dénes,
Sinka István és Szabó Pál elhatározták, hogy az új folyóiratuk
címe a Kelet Népe lesz.
A Sebes-körös partjától az Adler nyomdáig című kiállítás az idén 80
éve alapult Kelet Népe folyóiratra emlékezik. A megnyitóra október
19-én került sor a Bihari Múzeumban, ahol a Körömvirág együttes
előadását követően Porkoláb Lajos a Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke és Muraközi István mondott köszöntőt. A polgármester
beszéde végén Ács András Izraelből írt elektronikus levelét idézte,
melyben köszönetet mondott, hogy 80 évvel a Kelet Népe kiadása
után nem csak a szellemi alkotókról, hanem a nyomdászról, édesapjáról, Ács Józsefről is megemlékeznek. A kiállításmegnyitón Takács
Miklós a Debreceni Egyetem adjunktusának jóvoltából a látogatók
kicsit jobban belemerülhettek a Kelet Népe folyóirat múltjába. A
Sebes-körös partjától az Adler nyomdáig című kiállítás megnyitója
a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár épületének falán
lévő Kelet Népe folyóiratra emlékező tábla koszorúzásával ért
véget. A tárlat 2016. január 10-ig díjmentesen megtekinthető a
Bihari Múzeum időszaki kiállító termében.
Juhász Éva

Idősek délutánja
Egy nap, ami csak az idősekről szólt. A szépkorúaknak szervezett
délután rengeteg érdeklődőt vonzott. Muraközi István polgármester
Sütő András szavaival köszöntötte a szépkorúakat október 21-én:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék az által, hogy tudomásul veszi,
a világ nem vele kezdődött. A mi világunk önökkel, apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a
jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példájából meríthetünk
erőt, hitet és bátorságot.” A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
színházterme adott helyet a Szabó Lajos idősek napi nótaműsorának,
ami a Seniorok táncműsorával és verses előadásokkal egészült ki,
mindeközben süteménnyel terített asztalok várták az időseket.
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Nagykorú lett a Bihari Számadó napok

A „nagykorúvá váló” rendezvényt Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István
polgármester, a kereskedelmi és
iparkamara képviselője és a
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara megyei elnöke is
köszöntötte.
Beszédükben
mindannyian kihangsúlyozták a

rendezvény térségben betöltött
jelentőségét, és a 18 éves
töretlen népszerűségét. A számadó napokhoz kapcsolódó díjak
közül elsőként a vásár díjat
vehette át Pajna Zoltántól, a
megyei közgyűlés elnökétől a
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet helyi képviselete. A termék-

70 kiállító, 20 fellépő és két napos program. A Bihari
Számadó Napok ebben az évben is várta több száz látogatóját, akik a térség vállalkozóira, intézményeire, egyesületeire,
kulturális csoportjaira voltak kíváncsiak. A Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban idén a 18-ik számadó napokat
tartották meg.
díj első helyezettje a kat, azok, akik egyetértenek az
Körösszegapáti nagyköz- értékgyűjtő mozgalommal. A
ség önkormányzata lett. nap szakmai programja ezúttal
Az agrárgazdasági ka- két helyszínen zajlott. A sportmara
elismerését
a csarnokban a sikeres fejlesztési
körösszakáli Pálfi Hús programokról, illetve a jövőre
kisvállalkozás kapta. A várható számviteli változásokról
kereskedelmi
kamara hallhattak előadásokat. Az
helyi szervezetének Nyíri agrárgazdasági kamara a
István díját tevékenységével járási hivatal Fráter László
Szatmári Lajos, a Szatmári termében tartott agrárfórumot
Impex Kft. tulajdonosa érdemel- az ágazatban hamarosan induló
te ki. 2015-ös országjárása pályázati és támogatási lehetőrészeként a számadó napokra is ségekről. A Bihari Számadó
megérkezett a Magyar Értékek Napok színpadán ebben az
Vándortérképe,
melynek évben is egymást váltották a
szimbolikus óriás installációjára térségi együttesek, csoportok és
helyezhették el ujjlenyomatai- egyesületek.
Kogyilla Zsolt

X. Országos Könyvtári Napok Berettyóújfaluban
A X. Országos Könyvtári Napok nyitórendezvényén, október 5-én a
Sinka István Városi Könyvtár olvasótermében Fábián Janka írónővel
találkoztak az olvasók. A rendezvényt Herczegfalvi Zoltán, a zeneiskola művésztanárának hegedűjátéka vezette be. Az írónőt Őrbotytyánban nagyszerű pedagógusok oktatták-nevelték, terelgették az
írói pálya felé. Gyerekkorában nagymamájától Alsónémediben
rendszeresen hallott mesét, melynek írásával akkoriban próbálkozott. Közülük egy meg is jelent a helyi lap hasábjain. A rendezvény
a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával valósult meg. Október 8-án, csütörtökön délután
a gyermekkönyvtárba invitáltuk azokat a gyerekeket, akik búcsút
kívántak venni cumijuktól. A gyöngyökkel, szalagokkal feldíszített
cumifáról a Könyvtündér mosolygott az érkezőkre, akik bátorságukért jutalmat is kaptak. A rendezvény Kerekítő foglalkozással
folytatódott, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Reméljük, hogy a
felakasztott három cumi száma rövidesen és folyamatosan gyarapodni fog. A továbbiakban a könyvtár nyitvatartási idejében
bármelyik napon lehetőség lesz a cumitól való búcsúzásra.
Pénteken és szombaton a XVIII. Bihari Számadó Napokon a könyvtár
is bemutatkozott. A könyvtártörténeti kiállítás anyagából összeállított totót bárki kitölthette. A hibátlan megfejtők között nyereményeket sorsoltunk ki. A rendkívüli beiratkozási lehetőséggel, mely 2016
végéig ingyenes könyvtári tagságot biztosít, 29 felnőtt élt. A
gyermekkönyvtár olvasóinak száma is gyarapodott tíz fővel. A
kisgyermekes családok számára vonzó kikapcsolódási lehetőség volt
a kézműves sarok, ahol elkészült Minyon, a mesefigura és a katica,
valamint a fagyi könyvjelző. Az érdeklődők megtekinthették a
könyvtár történetét, életét bemutató filmet, valamint a rendezvényeinkről készült felvételeket is. Október 11-én, vasárnap délelőtt a
gyermekkönyvtár családokkal népesült be. A családi szöszmötölőn a
könyvtári akadályverseny feladatainak megoldását követően
lehetőség volt kézműves tevékenykedésre, így készült bagoly és
tolltartó is. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ebben az évben
is igyekezett ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az
volt a cél, hogy a hét során kerüljenek bemutatásra a könyvtárak
sokszínű szolgáltatásai, azok a korszerű, praktikus, mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységé-
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hez nyújtanak komoly segítséget, kapaszkodót. A Bihari Múzeum és
Sinka István Városi Könyvtár és együttműködő partnerei, rendszeres
könyvtárhasználóink segítségével sikerült több olyan személyt is
elérnünk és megnyernünk, akiknek életébe eddig még nem épült be
a rendszeres könyvtárlátogatás. Sokan megtanulták és továbbadták
az idei hívogatást: "A könyvtárba mentem! Gyere utánam!"
Lackó Györgyné könyvtárvezető

KÖZMEGHALLGATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton értesíti a lakosságot, hogy a
közmeghallgatást 2015. november 26-án (csütörtökön) de. 11 órakor tartja a Városháza (Dózsa Gy. u.
17-19.) I. emeleti nagytermében.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Száll a mese szájról szájra
2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a népmese napját.
Ebből az alkalomból a Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában és olvasótermében került sor 2015. október 3-án arra a mesemondó versenyre, melyen a helyi óvodásokon,
iskolásokon kívül Mikepércsről, Berekböszörményből és Bakonszegről is érkeztek gyerekek.

A versenyt négy korcsoportban hirdettük
meg: óvodások, első-második, harmadik-negyedik és ötödik-hatodik osztályosok
részvételével. A négy korosztályban összesen 66 jelentkezőből 60 kis tehetség mutatta
be a választott mesét. A Méliusz Juhász
Péter Könyvtár felhívásához csatlakozva
max. 5 perc terjedelmű, állatokról szóló
magyar népmeséket választhattak. A zsűri
tagjai - Kissné Tóth Márta, az Eötvös József
Szakképző Iskola pedagógusa, Szító

Sándorné
ny.
pedagógus,
Solymosi Rudolfné ny. népművelő, könyvtáros és Kocsis Csaba
népművelő - az alábbiak szerint
értékelte a mesemondók teljesítményét: Óvodások: 1. hely: Gál Bodza, 2.
hely: Nagy Zsombor László, 3. hely: Szűcs
Erika Virág, Különdíj: Domokos Zalán. 1-2.
osztály: 1. hely: Balogh Zsuzsa, 2. hely:
Kelemen Zsófia 3. hely: Machán Mira, Különdíj: Csarkó Sára. 3-4. osztály: 1. hely: Török
Laura, 2. hely: Balogh Noémi, 3. hely: Kocsis
Viktória, Különdíj: Gál Petra, Kapdos Flóra.
5-6. osztály: 1. hely: Nagy Róbert, 2. hely:
Varga Réka, 3. hely: Tolvaj Bence, Különdíj:
Fekete Zsuzsa

Ezen kívül a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
által szervezett megyei mesemondó
versenyre is küldtük kategóriánként és
iskolánként a legjobban szereplő mesemondót, aki október 11-én, a könyves vasárnapon képviseli iskoláját. Az előző napon,
október 2-án Olasz Etelka bábművész,
mesemondó interaktív előadását hallgatták
meg a Tankerület helyi alsó tagozatos
tanulói. A nagyon jó hangulatú és oldott
légkörben zajló meseelőadáson tapasztalatszerzésre is lehetőség nyílt: egy-egy
gondolat, mozzanat átvétele a kis mesemondó kifejezőkészségét is pozitívan alakíthatja
a továbbiakban.
Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

15 éves a bihari népfőiskola
A 2000-ben alapult Bihari Népfőiskola már egyesületté válásuk előtt is közművelődési tevékenységeket folytatott, a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
Tevékenységi köre az évek folyamán kiszélesedett, többek között akkreditált
felnőtt képző intézmény lett. A művelődés hete – a tanulás ünnepe is már 15 éve
szerepel a jubiláló Népfőiskola rendezvényei között.
hirdetés

Idén is társszervezők bevonásával valósultak meg a programok,
többek között a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár is a
szervezők között szerepelt. A Művelődés hetének nyitórendezvényeként október 12-én, az idén 60 éves Fazekas Ferencről „FF 60
Apai örökség” címmel megjelent könyvet mutatatták be a művelődési központ Erdélyi Gábor termében. Október 13-án Nagy
Sándor Berettyóújfalui festőművész kiállításának megnyitóját
tartották szülőfalujában, Berekböszörményben, melyet Melegh
Vilmos Emőd Tamás estje követett a helyi faluházban. A művelődés
hetének következő állomásaként október 14-én a Bihari Népfőiskola tavaly alapult Kreatív Kézműves Klubjának kiállítása volt
megtekinthető. Október 16-án, pénteken a Szentpéterszegi
Faluházban Mns. Dr. Fodor József vikárius és Dr. Dénes Zoltán
plébános „A váradi püspökség és káptalan nemzetmegtartó
tevékenysége” címmel tartottak előadást. Október 19-én a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója, Imre Zoltán tartott
előadást Ady Endréről az Arany János Gimnázium végzős diákjainak. Ezen a napon egy játszóházat is tartottak általános iskolások
részére a Bihar Vármegye Képgalériában. Szintén a programok
között szerepelt a Kelet Népe folyóiratra emlékező „ A SebesKörös partjától az Adler nyomdáig” című kiállítás. Október 20-án,
kedden Bárándon az egyesület négy trénere tartott fókusz csoportos előadást a Bihari Népfőiskola volt hallgatóinak. Dr. Fleisz János
történész, egyetemi tanár tartott rendhagyó előadást Szacsvay
Imréről. A művelődés hetének utolsó állomása, a 15 éves Bihari
Népfőiskola ünnepi közgyűlése volt. A megjelent alapító tagok
oklevelet kaptak, majd Lisztes Éva és Harasztosi Sándor az elmúlt
másfél évtized legfontosabb pillanatait idézték fel. A rendezvényt
Melegh Vilmos nagyváradi színművész előadása színesítette.
2015. november Bihari Hírlap
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A Bihari Szabadidő és Sportegyesület októberi sikerei
A Bihari Szabadidő és Sportegyesület versenyzői
A Herpály SE
októberben is több bajnokságon képviselték
Berettyóújfalut, szép eredményeket elérve.
Október 3-4-én Baja városa adott otthont a Női- Férfi Fekvenyomó és
Parafekvenyomó Magyar Bajnokságnak. Berettyóújfalut a sportegyesület
három versenyzője képviselte. Bartha Szilvia és Somogyi Sándor országos
bajnoki címet szerzett, míg Szász Róbert második helyezést ért el. Szilvia a
legfiatalabb női versenyzőként a 47 kg-os súlycsoportban 50 kg-os teljesítménnyel diadalmaskodott. Somogyi Sándor élete első parafekvenyomó
országos bajnokságán a 88 kg-os súlycsoportban 120 kg-os teljesítménynyel lett országos bajnok. Róbert a férfi 83 kg-os súlycsoportban új egyéni
csúcsot nyomva 185 kg-os teljesítménnyel második helyezést ért el. A
versenyzőket Haraszti László és Ungai János készítette fel.

Október 24-én Győrben a Magyar Erőemelő Szövetség által rendezték meg az
Ifjúsági- Junior és Masters Erőemelő Országos Bajnokságot. A berettyóújfalui
Bihari Szabadidő és Sportegyesületet három versenyző Bartha Szilvia, Kiss
Csaba és Jámbor László képviselte. Bartha Szilvia az ifjúsági korcsoport 47
kg-os súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett, 60 kg-os guggolással,
57,5 kg-os fekvenyomással és 80 kg-os felhúzással. Ez a 197,5 kg-os összteljesítmény a junior korosztályban a második helyezéshez volt elegendő. A masters II
(50 év felettiek) korosztályban versenyző Kiss Csaba a -105 kg-os súlycsoportban 592,5 kg-os összteljesítménnyel megvédte az előző évi országos bajnoki
címét. Csaba guggolásban 212,5 kg-ot, fekvenyomásban 165 kg-ot és felhúzásban 215 kg-ot teljesített. Jámbor László a masters III (60 év felettiek) korosztály
-105 kg-os súlycsoportjában második helyezést ért el 130 kg-os guggolással,
100 kg-os fekvenyomással és 160 kg-os felhúzással. Az összesített abszolút
versenyben mind a három versenyző korosztályában második helyezést ért el. A
versenyzőket Haraszti László és Ungai János készítette fel.

Budapesten a HUNGEXPO területén rendezték a SCITEC RAW Fekvenyomó
Gálát 2015. október 25-én. A versenyen több mint négyszáz amatőr és
profi versenyző vett részt, melyből a berettyóújfalui Bihari Szabadidő és
Sportegyesület hét versenyzője mérettette meg magát. A gálán az ifjúsági
korcsoport 48 kg-os súlycsoportjában induló Bartha Szilvia 57,5 kg-os
teljesítménnyel első helyezést ért el. Ezzel megszerezte az ifjúsági abszolút
összevetésben a második helyezést, melyet értékes ajándékutalvánnyal
jutalmaztak. Második helyezést értek el a masters korcsoportban induló
Mohácsi Zsolt és Kovács Pál, valamint bronzérmet szereztek Jámbor László,
Kiss Csaba és Haraszti László. Az open korcsoportban induló Szász Róbert
az előkelő negyedik helyezést ért el. A versenyzőkkel 2015. november
13-án az I. Országos Konditermek Éjszakáján lehet találkozni, illetve közös
edzésen részt venni Berettyóújfaluban, a Civil Udvarban.

Úszók Éjszakáján a József Attila Általános Iskola diákjai
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Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre az Úszók Éjszakája.
Olimpikonok és önkéntesek úsztak együtt a pikkelysömörrel élő betegek
társadalmi elfogadottságáért és az egészséges életmódért Magyarország
négy városában. Az úszni vágyóknak minél több leúszott métert kellett
gyűjteniük a pikkelysömörrel együtt élőkért egy óra leforgása alatt. Így
történt ez 2015. október 29-én Debrecenben is. Berettyóújfalu városából a
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolából hét tanuló (első osztályostól
a nyolcadik osztályosig) Debrecenben, a Sportuszodában egy órán át
egymást váltva próbált minél többet úszni. Szép eredménnyel zárták Debrecenben az Úszók Éjszakáját. Diákjaink e cél érdekében a többi önkéntes
úszóval együtt közösen 25.100 métert úsztak. Gratulálunk nekik!
Iskolánk kis úszói, akik ebben a programban részt vettek: Mohácsi Gergő
1.a, Nagy Dóra 2.b, Bohács Alexandra 4.b, Gáti Panna 5.a, Váradi Zita 6.a,
Lisztes István 8.b és Lisztes Krisztián 8.b
Váradiné Béres Beatrix pedagógus

Fontosnak tartjuk a szakmai felkészülést

Világháborús áldozatokra,
köztük Oláh Zsigmondra
emlékeztek
A világháború berettyóújfalui áldozataira, köztük Oláh Zsigmond
református lelkészre emlékeztek október 17-én este a református
templomban. Az istentiszteleten igét Juhász Sándor vésztői
lelkipásztor hirdetett, melynek központjában az emlékezés állt,
mely követendő minden időben, mindenki számára.
Juhász Sándor református lelkész az emlékezőknek egy Túrmezei
Erzsébet fordításban megismert verssel zárta igehirdetését:
Álmomban Mesteremmel/tengerparton jártam, s az életem/nyomai
rajzolódtak ki/mögöttünk:/két pár lábnyom, a parti homokon,
/ahogy ő mondta, ott járt énvelem./De ahogy az út végén
visszanéztem,/itt-amott csak egy pár láb nyomalátszott, éppen ahol
az életem/próbás, nehéz volt, sorsom mostoha./Riadt kérdéssel
fordultam az Úrhoz:/" Amikor életem kezedbe tettem, /s követődnek szegődtem Mesterem,/azt ígérted, soha nem hagysz el
engem,/minden nap ott leszel velem. S, most visszanézve, a
legnehezebb/ úton, legkínosabb napokon át,/mégsem látom szent
lábad nyomát!/Csak egy pár láb nyoma /látszik ott az
ösvényen./Elhagytál a legnagyobb ínységben? "/Az Úr
kézenfogott, s szemembe nézett:/" Gyermekem, sose hagytalak el
téged!/Azokon a nehéz napokon át/azért látod csak egy pár láb
nyomát,/Mert a legsúlyosabb próbák alatt/Téged vállamon
hordoztalak! "
A rendezvény a református templom előterében a lelkészre emlékező domborműnél, majd a templomkertben lévő szobornál folytatódott. A berettyóújfalui lelkész lánya, Dr. Oláh Éva ezúttal is köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak, hogy évről évre megemlékeznek édesapjáról.

Az év vége közeledtével a Berettyóújfalui Polgárőrség számos
feladat végrehajtást tudhat maga mögött. Fontosnak tartjuk, hogy
tagjaink kellő jogi tudással és szakmai képesítéssel lássanak el
közbiztonsági járőrszolgálatokat városunk még jobb közrendfenntartása és megőrzése érdekében. Szeptember hónapban a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar szervezésében
lehetőség volt büntetőjogi, rendészeti és városi rendészeti tantárgyak
elsajátítására. Megyénkből, Mazács Ferenc Egyesületi elnököt
delegálták az elsajátítható tanórákra. A tanultak alapján és sikeres
vizsgák után, lehetőség nyílik arra, hogy városunk és más települések
polgárőreinek tovább legyen adva minőségfejlesztés érdekében.
Örömmel és büszkén számolhatunk be arról, hogy szeptember 26-án
újra beindítottuk az ifjú polgárőr tagozatunkat. Az új és elfogadott
törvényi feltételeket figyelembe véve Hajdú-Bihar megye 8, illetve
szám és név szerint Berettyóújfalu város 4 fő ifjú polgárőrt (Imre
Beáta, Pósa Georgina, Kulcsár Krisztián és Kristóf Zsolt tanulókat)
delegált az országos jelentőségű, ünnepi keretek között rendezett
eskütételre.
Berettyóújfalui Polgárőrség

Megszépült a Rákóczi Tagóvoda
Udvari játékokat, kerítést újítottak fel a bank önkéntesei

A berettyóújfalui Rákóczi Tagóvoda kerítését, illetve udvari eszközeit festették le a Budapest Bank helyi bankfiókjának munkatársai
a Törődés Napja önkéntes akció keretében. A pénzintézet idén
országszerte 38 helyszínen rendezi meg az eseményt.
hirdetés

Zenei Világnap a Széchenyiben
Az idén immár 40 éve ünneplik, s emlékeznek meg világszerte a
Zene Világnapjáról október 1-jén. A Széchenyi István Tagiskola
tantestülete és diákjai is méltó módon tették maradandóvá az ez évi
iskolai megemlékezésüket. Nem volt ez újszerű próbálkozás, hiszen
az iskolában már kezdetektől, énekszótól zengett az épület.
A mostani, kerek évforduló kapcsán Aranyiné Csalánosi Csilla énekzene szakos tanárnő köszöntőjében felidézte a Világnap kezdeményezőjének, Yehudi Menuhin hegedűművésznek az alakját, valamint
szólt a zene, a zenélés napjainkban is fontos szerepéről. Ezt követően a diákok Beethoven Örömódájának „flashmob” változatát tekinthették meg. Az örömódát Gajda Fanni gordonkán adta elő. A hangszeres előadásokat az osztályok játékos „bemutatkozása” követte.
E különleges előadásokat Sándor Zeréndné, az iskola nyugdíjas
ének-zene pedagógusa koordinálta, majd a nyolcadik osztályosok
német nyelvet tanuló csoportja az eredeti, Schiller által megírt
szöveget németül énekelték el. A megemlékezést közös éneklés
zárta.
2015. november Bihari Hírlap
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Legfontosabb a figyelemfelkeltés
Október világszerte a mellrák elleni küzdelem hónapja, előadások, és tudományos ülések
mellett rózsaszín léggömbös felvonulással is ráirányítják a figyelmet a betegségre.
A Magyar Rákellenes Liga Berettyóújfalui Szervezete idén is megrendezte előadásokkal egybekötött figyelemfelhívó rendezvényét, az
„összefogás” a mellrák elleni küzdelem jegyében. A rendezvénynek a
Makk Kálmán Mozi adott otthont. Bevezetőjében Halászné Szilágyi
Gyöngyi ápolási igazgató egy hazai adatra hívta fel a figyelmet:
„Az emlőrák a nők körében olyan betegség, ami a halálozás számát
nagyon megemeli. Évente körülbelül 2500 haláleset van. A nyugati
országokhoz képest lényegesen lejjebb vagyunk, ha ehhez a programhoz
mindenki csatlakozik, akkor ezt a halálozási számot lényegesen lehet
csökkenteni.”
A mellrákkal kapcsolatos figyelemfelkeltés egy olyan harc, amit folyamatosan kell vívni, mely a mostani rendezvénynek is az egyik legfontosabb célja. Dr. Szénási György főorvos, a helyi szervezet elnöke
ezekkel a gondolatokkal nyitotta előadását. A Gróf Tisza István
Kórházban már régóta folyik emlővizsgálat, melyről Dr. Simon Éva
radiológiai osztályvezető tartott előadást. A figyelemfelkeltés a
legfontosabb feladat és ennek egyik legjobb példája a „rózsaszín
séta”. Mint az előző években ezúttal is a Szent István téren több száz
rózsaszín léggömböt engedtek a magasba.

Színházi esték a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban
„Mindennap végig fogja nézni, hogy én nem szmokingban eszem a vacsorát,
hanem ingujjban. És a libasülthöz hagymát eszek. Mindenhez. A hagymához is
hagymát eszek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel.” – idézet a Hippolyt
a lakáj című előadásból
A magyar filmtörténet klasszikussá vált vígjátékából született színpadi
remekművet, a Hippolyt a lakáj-t láthatta Berettyóújfalu lelkes színházlátogató közönsége a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színháztermében
2015. október 19-én. Ezt a komédiát egykoron a film és persze Kabos és
Csortos tette naggyá, valamint Eisemann Mihály zenéi adják különös
lüktetését: Holdvilágos éjszakán, Bőg a tehén, Köszönöm, hogy imádott, Jaj,
de jó a habos sütemény. A Kalocsai Színház művészei sziporkázó előadásukkal rendületlenül kacagásra késztették a nézőket.
A színházi előadások februárban a „Szerelem, ó!”, márciusban a „Félrelépni tilos!” vígjátékokkal folytatódnak.

A Bihari Hírlap következő lapzártája
2015. november 27. péntek
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Berettyóújfalui programok
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
novemberi - decemberi programjai

November 14-én szombaton 9.30 – 16 óráig Szentmártoni
Nagyvásár a Szász-tanyán és a Szent Márton Vendégháznál.
Népművészeti-, kézműves- és nagyvásár, bemutatók, kulturális
programok, múzeumi értékkosár, játszóház. Ingyenes VÁSÁRBUSZ 9.30-tól 15.30-ig óránként az autóbusz állomásról,
minden egész órában indulnak vissza a járatok 10-16 óráig.
(részletek a plakátokon, honlapokon)
A Bihari Múzeumban
Kelet Népe 80’ A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig
című időszaki kiállítás január 10-ig díjtalanul látogatható
- November 11-én, szerdán, 11.11 gyertyagyújtás a
világháború áldozatainak emlékére a Kálvin téri II.
világháborús emlékműnél majd az intézmény udvarán az
emléktáblánál
- November 11-én, szerdán, 16.30 Bihari értékek
diákszemmel– középiskolás diákok kiállítása a nagyteremben, a kiállítás december 19-ig látogatható
- November 21-én, szombaton 14-16 óráig Szomszédoló a családi múzeumi délután vendége a püspökladányi
Karacs Ferenc Múzeum
- December 19-én, szombaton 14-16 óráig családi múzeumi
délután - vendégváró zsákai családi program az advent
jegyében- „Virtuális” séta a megújult Rhédey kastélyban. Az
ikonfestés hagyományai bemutató, üvegfestés saját kezűleg.
Szabad-e bejönni betlehemmel?
- Táncházak a Retro klubban (Dózsa Gy. u. 48.)
November 13-án, pénteken, 19 órától Márton napi táncház
és játszóház a Bihar Néptáncegyüttes, a Bihari Népművészeti Egyesület és a múzeum közös programja
- December 4-én, pénteken, 19 órától Miklós napi táncház
és játszóház a Bihar Néptáncegyüttes, a Bihari Népművészeti Egyesület és a múzeum közös programja
A Nadányi Zoltán Művelődési Központban
- November 9-én, hétfőn, 17 órakor Karászi Judit festőművész kiállítása a Bihar Vármegye Galériában A kiállítást
megnyitja H. Csongrádi Márta fotóművész. Közreműködnek a
városi zeneiskola pedagógusai és diákjai
- November 23-án, hétfőn, 17 órakor Bói Anna Szóvarázs
című kötetének bemutatója. A szerzővel beszélget: Bukusné
Tóth Lívia és Kocsis Csaba
- December 9-én, szerdán, 17 órakor Halász Krisztina
Lélek(sz)építés című könyvének megjelenése alkalmából a
szerzővel beszélget: Muraköziné Kiss Ildikó és Kocsis Csaba
A Mozi Galériában
Magyar László István művésztanár „Isten az Élet Ura” c.
kiállítása november 10-ig megtekinthető
- November 19-én, csütörtökön, 16.30 órakor a II. Bihari
Gobelin kiállítás. A kiállítást megnyitja Lisztes Éva, a Bihari
Népfőiskola elnöke. A kiállítás megtekinthető december 10-ig.
- A Bella Costa Étteremben a Szélső Érték Kör Egyesület
programja november 26-án, csütörtökön, 17 órakor
Adventtől Vízkeresztig, Kocsis Csaba Lélektől lélekig című
kiállításának megnyitója a Bella Costa Étteremben. A tárlat
a "Biharicum" kiállítás sorozat része. A kiállítást megnyitja:
Kolozsvári István kulturális menedzser. Közreműködik: Papp
Balázs zongora
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Református templom programja
December 12-én szombaton délután 4
órakor adventi jótékonysági koncert lesz a
Református Templom felújításának folytatásáért a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban, Vásáry André férfi szopránénekes
szolgálatával. Belépőjegy az előző évekhez
hasonlóan 1500-Ft, elővételben vásárolható
hétköznap délelőtt 8-12 között a Református
Lelkészi Hivatalban a Kálvin tér 3. sz. alatt és
a koncert előtt a helyszínen. Szeretetettel és
köszönettel fogadunk el adományokat a
Templom felújítására. Az Egyházközség
számlaszáma Otp. Bank Nyrt. 1173804620020543. Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség.
hirdetés

A Nadányi Zoltán
Művelődési Központban
November 16. hétfő 10.00
Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő
élménykoncertek I.
hirdetés

Születés 2015. szeptember
16. Dobrik Lídia (Dobrik József - Puskás Petra)
17. Ecsedi Lilla Szonja
(Ecsedi Zsolt János - Koszorus Anikó)
24. Berde László
(Berde László - Takács Marianna)
24. Deme Anna (Deme Dávid - Tóth Mária)
25. Szakállas Nóra
(Szakállas Szilárd - Szántó Szilvia)
Születés 2015. október
3. Szabó Nimród
(Szabó Barnabás - Tóth Csilla)
15. Márkus Noel
(Márkus Attila - Csapó Katalin)
15. Szoboszlai Ákos
(Szoboszlai Péter Gábor - Balogh Orsolya)
27. Nagy Bella
(Nagy István János - Szabó Emese Katalin)
29. Radócz Hanna Lujza
(Radócz Barna - Jenei Szilvia)
30. Kiss György Csanád
(Kiss György - Nagy Ildikó)
Házasságkötés 2015. október
7. Szilágyi Róbert - Balogh Klaudia
10. Gali Balázs - Kovács Erzsébet Anett
14. Rázsó Attila - Balogh Mercédesz Csilla

17. Ménesi Attila - Magyar Magdolna Renáta
24. Bodnár Szabolcs - Kőrösi Katalin
24. Tusz Norbert - Verebi Anikó
28. Bíró Zsolt - Mezei Hajnalka
Elhunytak 2015. október
4. Gulya János (1943)
5. Arany Péter (1942)
6. Bereczki István Lajos (1955)
9. Daróczi Mihályné
(Tutor Erzsébet Róza) (1930)
13. Blága Imre (1950)
16. Bordás Győző (1940)
17. Kocsis Elek (1920.
21. Tikász Sándorné
(Szabó Juliánna) (1932)
25. Mezei Zoltán (1950)
25. Nagy Róbert (1973.)
26. Papp Imre Lászlóné
(Kállai Erzsébet) (1942.)
27. Korponai Géza (1945.)
27. Garabuczi Zsuzsánna (1928.)
28. Kecskeméti Jánosné (Kristóf Jolán) (1931.)
28. Nagy Miklósné (Kocsis Róza) (1948.)
30. Bittman Sándorné
(Verebi Erzsébet) (1944.)
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