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Jó rajt a
versenyévad
kezdetén

A Piruett megkezdte az
idei versenyévadját, és
bár még nincs vége, máris számos dobogós és
különdíjas eredménnyel
büszkélkedhetnek.
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Fókuszban a helyi
kézműves termékek
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Huszonhárom napirend 2
a márciusi testületi ülésen

Ünnepi megemlékezések március 15-én

A rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről szóló
beszámolók, a 2015-ös költségvetési rendelet módosítása, az idei év közbeszerzési tervének elfogadása, illetve a közmunkaprogram 2015-ös végrehajtása.
Egyebek között ezek a napirendi pontok
szerepeltek a képviselő-testület március
24-én megtartott ülésén.

A Kallós Zoltán
6
Alapítvány kiállítása

Ybl-épületsorsokat
bemutató kiállítás

7
3
Nemzeti ünnepünkön a berettyóújfalui református templom és – a
zord időjárás miatt – a Nadányi Zoltán Művelődési Ház nagyterme
adott otthont az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének
168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi eseményeknek.
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Huszonhárom napirend a
márciusi testületi ülésen
A rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség elmúlt
évi tevékenységéről szóló beszámolók, a 2015-ös
költségvetési rendelet módosítása, az idei év közbeszerzési tervének elfogadása, illetve a közmunkaprogram 2015-ös végrehajtása. Egyebek között
ezek a napirendi pontok szerepeltek a képviselőtestület március 24-én megtartott ülésén.
A Berettyóújfalu közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről szóló 22 oldalas beszámolóhoz kapcsolódóan
Dr. Tóth Ferenc rendőrkapitány a megnövekedett
működési területről szólt. Elmondta, a Hajdú-Bihar
megyében lévő 82 település közül 38 felügyeletét
látja el a kapitányság 2015. július 1-je óta. Ez komoly szakmai munkát jelent, de véleménye szerint
így is jó mutatókról tud beszámolni. A közlekedési
területen 2014-hez képest negatív tendencia mutatható ki, amelyre azonban a kapitányságvezető
szerint a megnövekedett illetékességi terület mellett az ugyancsak növekvő határforgalom is adhat
választ: 2015-ben 2 millió 350 ezer gépjármű haladt át az ártándi határátkelőn. Hozzátette, amíg
egy ember is megsérül útjainkon addig folytatni
kell a forgalom dinamikájának lassítását, mint a
balesetek egyik legfőbb okozóját. Egy képviselői
javaslat kapcsán elhangzott, hogy a helyi médiában –hasonlóan az eddigi gyakorlathoz – hangsúlyosan a közúti forgalomban résztvevő kerékpárosok és gyalogosok részére tájékoztató anyagokat
készíthetnének a szabályos közlekedésről. Ugyancsak kérdésként hangzott el a kapitányághoz tartozó 60 kilométer hosszúságú határszakaszt érintő
illegális átlépések számának alakulása.
Dr. Gyurosovics József megyei rendőrfőkapitány
válaszában utalt arra, hogy Hajdú-Bihar megye
magyar-román határszakasza nem esik bele a fő
migrációs vonulás irányába. Idén eddig öt, tavaly
egész évben összesen 42-en lépték át tiltott módon
a határt.
A Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancs
nokság elmúlt évi tűzvédelmi, katasztrófavédelmi
tevékenységének alapjait a 2012-től célként kitűzött megelőzés jelentette. Nagy Tamás tűzoltóparancsnok azt mondta, az elmúlt évek tájékoztató és
hatósági szankcionáló tevékenységeinek köszönhető, hogy a szabadtéri tűzesetek száma 60%-al
csökkent. Ugyancsak kevesebb volt a lakóházakban keletkező tűzeset, a szén-monoxid mérgezések száma pedig felére csökkent. Lövei Csaba a
Püspökladányi Kataszrófavédelmi Kirendeltség
vezetője külön felhívta a figyelmet arra, hogy még
mindig magas a kéményekkel és tüzelőberendezé-

sekkel kapcsolatos hatósági eljárások száma.
Mazács Ferenc a Berettyóújfalui Polgárőrség elnöke, a megyei polgárőr szövetség elnökhelyettese által készített beszámolóból kiderül a 60 fős
szervezet milyen szerteágazó tevékenységet végez
a város lakossága, a közrend nyugalma és a bűnelkövetések, szabálysértések megakadályozása érdekében. A dokumentum szerint az elmúlt évben a
szolgálati órák száma meghaladta a 2768-at, ezek
közül számosat a rendőrséggel közös akciókban.
Új telephellyel és tevékenységgel bővül a Bihari
Szociális Szolgáltató Központ. 2016. július 1-jétől
kezdi meg működését az Orbán Balázs tér 10.
szám alatt a fogyatékos személyek nappali ellátását nyújtó intézmény. Az ehhez szükséges társulási
megállapodást elfogadták a képviselők.
A víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyásáról szóló napirendhez fűződően Bondár Sándor, a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. elnökségi tagja az ivóvíz és szennyvíz hálózat fejlesztési terveiről szólt.
A 15 éves időtartamra szóló felújítási és beruházási
terv legfontosabb elemei a vákuumos hálózat felújítása és az ivóvízminőség javító program. Ehhez
kapcsolódva a polgármester elmondta, az ivóvíz
minőség javító pályázatot jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tartja kézben
és a közbeszerzési terv kiírása zajlik. Hozzátette,
az Európai Unió által támogatott programnak 2017
év végéig be kell fejeződni.
Az elmúlt évi költségvetési rendelet is módosításra került. A pénzügyi bizottság véleményének
kiegészítésében elhangzott –amit a testületi ülésen
is jelzett két képviselő-, hogy a zárszámadás előtti
költségvetési rendeletmódosítást csak két nappal a
tárgyalása előtt kaptak meg, ezért egy ilyen fajsúlyú előterjesztéshez kevés felkészülési idő állt rendelkezésre. Elhangzott, a költségvetési főösszeget
a pályázatok útján elnyert összegekkel módosították, és az államkincstár felhívásának megfelelően
a bevételi előirányzatokban szerepeltették.
Elfogadták a jelenlévők az előző évi közmunkaprogram végrehajtásáról szóló beszámolót is. E
szerint 2015-ben összesen 451 fő dolgozott napi
8 órában a munkaügyi központ útján nyújtott állami támogatásból. A dokumentum szerint a végzettséggel nem rendelkezők bruttó fizetése 75.500
Ft volt. Újra pályázik a város a Kálvin téri első
világháborús emlékmű felújítására 2 millió forint
keretösszeggel. Az 500 ezer forintos önrészt a város költségvetéséből biztosítja. Egy zártkerti dűlő
elnevezéséről is döntöttek, mely az egykori XIII.
századi földrajzi nevet, a Dusnoki dűlő elnevezést
fogja viselni.
Hagymási Gyula képviselői indítványára került
az idei költségvetésbe a képviselői alap. Az ennek felhasználására vonatkozó részletszabályokat
tartalmazó előterjesztést elfogadták a képviselők.

Erre a célra a 12 képviselő esetében 3 millió forint
összeget határoztak meg.
A 2016-os közbeszerzési tervet is jóváhagyták a
képviselők, mely a tervezési szakaszban lévő beruházásokhoz kapcsolódó kiírásokat tartalmazza.
Elhangzott ez egy tervezet, és a folyamatosan változó pályázati feltételekhez, felhívásokhoz igazodni fog a jövőben.
A közbeszerzési tervben szerepel a „Turizmusfejlesztés Berettyóújfaluban” című projekt is, ennek
keretében a zsinagóga teljes felújítása valósulna
meg. A tervben szereplő pályázatokat várhatóan
áprilisban és májusban lehet benyújtani, közöttük
is a „Zöld város kialakítása Berettyóújfaluban”, az
óvoda és a felnőtt háziorvosi rendelő felújítása lehet az első.
Településrendezési terv módosításáról is tárgyaltak. Szántai László korábbi ügyrendi javaslatát,
mely szerint vegyék le napirendről ezt az előterjesztést, mert nem volt kellő idő felkészülni és érdemi döntést hozni nem támogatták a képviselők.
Szántai László azt mondta, az előterjesztés kiküldésének időpontja nem felel meg az SZMSZ-ben
leírtaknak. Hagymási Gyula is hasonló okok miatt
jelezte, hogy részletesebben lenne szükség az ügy
megvizsgálására.
A polgármester felidézte, amit az írásos előterjesztésben is jelzett, hogy a 069/2 helyrajzi számú
major tulajdonosának művelési övezet besorolás
megváltoztatása iránti kérelmével kapcsolatos
most meghozandó hozzájárulás csak egy elvi döntés. Ennek birtokában elindítható a tervmódosítás
és a szükséges szakhatóságok, véleményező szervek hozzájárulása is beszerezhető. Krisztik János
városi főépítész szavai szerint, a tervezés után még
több alkalommal lesz lehetősége a képviselő-testületnek arra, hogy előbbi vélemények ismeretében
részletesebben megvizsgálja az ügyet. A képviselő-testület végül 5 igen és 3 nem szavazattal támogatta a módosítást.
Arról is döntöttek, hogy Berettyóújfalu Margittával közösen nyújt be pályázatot a hazai forrású
Bethlen Gábor Alaphoz, melyből közös programokat valósítanának meg. Az önkormányzat szintén
pályázik a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására meghirdetett felhívásra.
A Berettyólapos városrészen összhangban a várható kerékpárutak bővítését célzó pályázati felhívással, még ebben az évben elkészül a kombinált
gyalogos és kerékpárút tervezése és előkészítése.
Ezt képviselői kérdésre válaszolva mondta a polgármester. Muraközi István hozzátette, kivitelezéshez várhatóan még ebben az évben hozzá lehet
kezdeni. Új tartósabb és költséghatékonyabb technikai megoldás várható az utak felújításával kapcsolatban, mely az időjárástól függően hamarosan
elkezdődhet.
K.Zs.

Felhívás
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki
kulturált lakókörnyezetünkért címen. A pályázat célja Berettyóújfalu és
közvetlen környezetünk esztétikus, kulturált kialakítása, és annak fenntartása. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 31. Benyújtás helye:
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda. A pályázaton részt vehetnek:
természetes, és jogi személyek. A jelölés formája: lakossági, egyéni, jogi személy, illetve képviselő javaslata alapján. A felülvizsgálat évente történik. A
pályázat felülvizsgálatról, illetve a helyezésekről az Ügyrendi, Közrendvé-

delmi és Településfejlesztési Bizottság dönt. A pályázaton nem vehet részt:
aki a bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt
2 éven belül bírságoltak. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázók nevét
és címét, mellékelni lehet a lakóterületről készült fotókat. A pályázat elbírálásának szempontja: az ingatlant övező esztétikus, kulturált megjelenés és
kialakítás. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 31. Benyújtás
helye: Polgármesteri Hivatal Városfejlesztésii Iroda.
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„Legyünk nagyok, amint illik
mihozzánk...”
- ünnepi megemlékezések március 15-én Nemzeti ünnepünkön a berettyóújfalui
református templom és – a zord időjárás
miatt – a Nadányi Zoltán Művelődési Ház
nagyterme adott otthont az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc kitörésének
168. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi eseményeknek.
Az ünnepi istentiszteleten Majláth József lelkipásztor hirdetett igét, aki köszöntésében kiemelte: „Egybegyűltünk Isten házába, hogy
emlékezzünk az igazságszeretetre, a szabadságvágyra, felelősségtudatra, a bátorságra, a
kitartásra, az áldozatkészségre... Az 1848-49es szabadságharc történetében a hősiesség, a
halálig tartó hűség forradalmi hátterében mindenek előtt Krisztus példájának követése állt.”
A művelődési ház zsúfolási megtelt nagytermében a Himnusz közös éneklését követően
Muraközi István polgármester tartott ünnepi
beszédet, melyben a mindenkori forradalmárok, szabadságharcosok egyéni, de a közösség

elé példát állító magatartását hangsúlyozta. Felelevenítette Kossuth Lajos Bihar vármegye közönségéhez címzett kiáltványának sorait, mely
szerint „a népek Istene, ki védi az igazságot s
büntetlen nem hagyhatja a honáruló hitszegést,
meg fogja e szent munkát áldani, ha a magyar
nemzet önmagához hű marad, s ezredéves nemzeti életének fenntartására erejét megfeszíteni
nem vonakodik.”
Emlékeztetett, hogy ha végig tekintünk évszázadainkon, minden nagyobb társadalmi megmozdulás, szabadságharc, háború során felfedezhetjük a hitvallókat, a kitartókat, az élen
járókat, a meghunyászkodókat és az árulókat
egyaránt. És amikor szabadságküzdelmeinkről
emlékezünk meg, akkor természetesnek tűnik,
hogy valamiféle magyarázatot adjunk mai cselekedeteinkre, vagy akár párhuzamba állítsuk,
az akkori történéseket a ma eseményeivel. Miután pedig ennek is megvan az oka, a jelentősége
és a történelmi alapja, mindezt pontosan, következetesen és objektíven kell megtenni.
Az írott forrásokra hivatkozva 1848–1849 történetét a magyar nemzeti mitológia egyik meghatározó jelentőségű fejezeteként jelölte meg.
„Mítosz ez, hiszen tele van csillogó és drámai
jelenetekkel, félelem és gáncs nélküli lovagokkal és hűséges szolgákkal; míg a másik oldalon
cselszövőkkel és árulókkal, esküszegőkkel és
banditákkal... 1848–49 a magyar nemzet közös
mítosza, de nemcsak magyar mítosz. Nemcsak
a magyar nemzeti önazonosság egyik meghatározó eleme, hanem a szomszéd népek identitásáé is. A nemzetté válás folyamatának ha nem

is a kezdete, de talán a legszembetűnőbb jele a
magyar, sőt a román, szerb, horvát és szlovák
történelemben is.”
A valódi szabadsághősöket, példaképeket keresve azokat nevezte meg, akik kiállták az idők
próbáját: „akik szinte megosztatlanul, egyféleképpen jelennek meg tudatunkban, akik ezáltal
valóban maradandót alkottak. Milyen különös,
hogy különböző körökben, közösségekben másmás értelmezést kap egy-egy történelmi cselekedet. Mindenki képes a saját világnézete, értékrendje szerint, sajátjaként tudatosítani. De
hogy ki a valódi jogfolytonos, azt majd csak az
utánunk következők tudják megállapítani. Az
pedig, hogy ma mindenki akként tekinthet magára nem más, mint a működő demokrácia”. Ez
pedig akkor teljesíti az eleink által is kitűzött
célokat, ha azokkal nem élünk vissza, hanem –
saját érdekeinket megelőzve – a közösséget is
szolgálva tettekre váltjuk őket.
A beszédet követően az Arany János Gimnázium diákjai adták elő Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe című, az eseményeket felidéző
költeményeket, valamint neves szabadságharcosok örökbecsű gondolatait sorakoztató ünnepi műsorukat.
A megemlékezést követően a népligeti kopjafához vonulva helyezték el az emlékező szervezetek, intézmények és polgárok virágaikat,
koszorúikat.
Kolozsvári István

Megújul a Bihari Hírlap!
Kedves Olvasóink! A Berettyóújfalu Város Önkormányzata által alapított Bihari Hírlap idén immár 26 esztendős történetében mind formai, mind
tartalmi változásokkal találkozhattak 2016 első
hónapjaiban. A XXVI. évfolyam 1. számával sok
tekintetben egy új Bihari Hírlapot vehettek kézbe
olvasóink. Új lett a hírlap formájában, küllemében
és megújult tartalmában.
A Berettyó Kulturális Központ február 1-i megalakulásával azt a célt tűzte ki, hogy az irányítása
alatt működő Médiacsoport egy olyan magazinná
alakítsa a hírlapot, mely kényelmesen olvasható,
tájékoztat, és amelyből értesülhetnek a közelgő
eseményekről, vagy olvashatnak az elmúltakról.
Olyan újságot adni hónapról hónapra, amely a
berettyóújfaluiakhoz szól, és mindazoknak, akiket
érdekel városunk és lakóinak élete.
A formai változtatások esztétikai és gyakorlati
meggondolásoknak köszönhetők. Már a címlapra nézve is feltűnik a változás, és reméljük, hogy
a belső oldalakra tekintve egyértelművé válik a
megújulás. A februári számmal kezdődően fino-

mítottunk a lap fejlécén, mellyel együtt átalakítottuk az ajánlókat, de továbbra is egy vezetőkép
dominál. A grafikai tervezésben arra törekedtünk,
hogy több információt és cikket tudjunk a 12 oldalas lapban elhelyezni, ennek megfelelően átszabtuk a belső oldalakat, és a lap rovatrendszerét.
Állandó rovataink az eddiginél egyértelműbben
elválnak egymástól, mely szakaszolást a címek
nagyobb betűvel írása is segíti. A formai változásokat a letisztultság jellemzi a legjobban. Ennek
jegyében a tördelés szellősebbé vált, és az oldalakon nagyobb fehér tereket hagyunk. Formai és
egyben tartalmi megújulás, hogy a cikkeinkben
található legfontosabb vagy legérdekesebb információkat minden eddiginél célszerűbben tüntetünk fel a címben, a leadben, vagy akár külön
kiemelésben. Változás az is, hogy az olvasói igényekhez igazodva mostantól az új rovatok mellett
több tartalommal is jelentkezik a Bihari Hírlap.
Felújítottuk a rövid híreket, interjú rovatot, képaláírásokat és több sporthírt is szerepeltetünk az
újságban. A jövőben több helybelit szólaltatunk

meg interjúinkban, valamint bővülnek hírrovataink is. De, ahogy mondani szokták ez még csak a
kezdet! Szeretnénk, ha ez állandó folyamattá válna az Önök, olvasóink igényeinek megfelelően,
ezért bátran keressenek meg ötleteikkel, javaslataikkal, írásaikkal bennünket! Első lépésként olyan
rovatok vagy cikkek kapnának helyet a Bihari
Hírlapban, mellyel betöltheti célját: tájékoztassa
az itt élőket a legfontosabb eseményekről, beszámoljon és tudósítson az itt történt rendezvényekről. Elérhetőségeink: E-mail: biharihirlap@gmail.
com, Tel.: (54) 500-023.
A Bihari Hírlap tartalmi és formai megújulásának
minden eleme azt a célt szolgálja, hogy olvasóink
lapunkból megszerezzék az őket érdeklő és érintő
információkat, hogy ne maradjanak le semmi fontosról, ezáltal immár 26 esztendeje a bihari mindennapjaink krónikásává is válhasson.
Kogyilla Zsolt
vezető, Berettyó Kulturális Központ - Médiacsoport
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Mezőgazdasági Fókuszban a helyi kézműves
és kamarai
termékek
aktualitások
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HajdúBihar Megyei Igazgatósága és a Berettyóújfalui Gazdakör fórumot rendezett a Nadányi
Zoltán Művelődési Házban március 23-án.
A délelőtt kezdődő előadások témái között
szerepeltek a kamarai, földügyi és az MVH
gazdálkodókat érintő aktualitások. Szabó
Sándor, a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke fontosnak tartotta, hogy
a fórumon lehetőség van a vidékfejlesztési
programról, a megváltozott törvényi és rendeleti háttérről, és az aktuális pályázati kiírásokról tájékoztatást adni a kamarai tagoknak. A kamarai elnök jelentős eredménynek
értékelte, hogy a Berettyóújfalui iskola is
csatlakozott a mezőgazdasági képzésbe, önállóságot is adva az intézménynek.
Kovács Zsigmondné a Berettyóújfalui Gazdakör elnöke köszöntőjében fontosnak tartotta a gazdafórumot és külön örült annak,
hogy berettyóújfalui mellett vidéki gazdálkodók is részt vesznek a szakmai napon. Azt
mondta, a törvényi változásokat és aktualitásokat ilyen összejöveteleken lehet megbeszélni. A Gazdaköri elnök az agrártermékek
értékesítésében és felvásárlási árakban látja
most azokat a megoldandó problémákat,
melyeket minél hamarabb rendezni kell.
A szakmai fórumon köszöntőt mondott Muraközi István polgármester is. Az előadások
között szó volt az őstermelők adózásáról,
valamint a módosult növényvédelmi tevékenységről, illetve mezőgazdasági duális
szakképzésről is.
K.Zs

A helyi terméket készítők bővíthették szakmai ismereteiket, informálódhattak lehetőségeikről és választ kaphattak a téma kapcsán
felmerülő kérdéseikre azon a rendezvényen,
melyet a „Helyi Termék Éve” szakmai fórumsorozat részeként tartottak Berettyóújfaluban, a művelődési házban március 2-án.
A Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nemzeti
Művelődési Intézet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös rendezvényén az ország
számos pontján hallhattak hasznos előadásokat a helyi termelők. A Helyi Termék Éve
program egyik kiemelt célja, hogy a helyi termékeket gyártók szakmai ismeretei bővüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak.
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében azt mondta:
az elmúlt időszakban nem volt olyan aktualitása a helyi termékeknek, mint napjainkban.
A vidék egyik fontos kiemelkedési lehetősége
rejlik ebben a gazdasági ágazatban.
Muraközi István polgármester szavai szerint a
vidék Magyarországa számára, az itt élő em-

bereknek egy komoly kitörési esélyt nyújthat
a minőségi helyi termékek előállítása, értékesítése és forgalmazása. Mint mondta, ez egy
fenntartható fejlődést hozhat.
A szakmai előadások témái voltak a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételei, illetve az élelmiszerek
jelölésével és szabályozásával kapcsolatos
legfontosabb információk is elhangoztak. A
szakmai napon bemutatták a HagyományokÍzek-Régiók védjegyprogramot is. A fórumon
helyi és környékbeli települések szociális szövetkezeteinek és termelőinek portékái is kóstolhatóak és vásárolhatóak voltak.
K.Zs

Táncházsorozat „Vízkereszttől
Szent Ivánig”
A Bihar Néptáncegyüttes 2016-ban is folytatja
táncházsorozatát. A 2013-ban még önerőből
indított program ezúttal pályázat segítségével
folytatódik. A legutóbbi két táncházba is sokan ellátogattak, mindkét alkalom szinte telt
házzal zajlott. A kézműves foglalkozások igen
népszerűek, a bőrből, csuhéból, gyöngyökből
készített tárgyak sokszor órákon keresztül készülnek folyamatosan.
Előadásokkal, viselet-bemutatóval is színesítjük az estéket. Legutóbb a citerával ismerkedhettünk meg közelebbről Balázs Mihály
előadásában, majd a Diószegi Kis István Református Általános Iskola Kacor csoportjának
citerásaitól hallhattunk népdalcsokrot. Ezek
mellett hajfonat-készítés, és tojásdíszítés várta a vendégeket. Az érdeklődők ezután a szokásos program szerint bekapcsolódhattak az
ének- és tánctanításba.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a szomszédos
településekről is érkeznek vendégek, családok,
valamint jelen vannak más helyi és környék-

beli tánccsoportok tagjai. Mindez azt mutatja,
hogy erre a rendezvényre van igény városunkban – már több mint 2 éve.
Köszönet illeti a Bihar felnőtt tánccsoportjának tagjait, valamint azokat az előadókat, akik
szabadidejükben programjaink népszerűsítése
mellett a szervezésben és a megvalósításban is
részt vesznek.
Következő táncházunk 2016. április 22-én,
pénteken 19 órától kezdődik, de ebben a félévben még kétszer, májusban és júniusban is
szeretettel várunk mindenkit!
Bihar Néptáncegyüttes

Nőnapoztak a nyugdíjasok
A Nőnap alkalmából a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete március 8-án már hagyományosnak számító műsoros délutánján egy kis
vendéglátással egybekötve ünnepelte hölgy
tagjait.
Pikó Gyuláné egyesületi elnök bevezető gondolatában azt mondta: március nyitányaként,
a tavasz hírnökeként kerülhet sor évről-évre
a Nőnap megünneplésére. A hölgyeket kö-

szöntötte Muraközi István polgármester is,
aki Vitányi István országgyűlési képviselővel és Bónácz János alpolgármesterrel együtt
egy-egy virágot nyújtott át a jelenlévő hölgyeknek. Pető István verssel, a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola népzenei
csoportja, a zeneiskola növendékei, valamint
Kocsis Csaba és Miczura Károly kellemes
dallamokkal köszöntötték a hölgyeket.
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Berettyóújfalu az utazás kiállításokon
Több mint 35 000-en látogattak ki a 39. alkalommal 2016. március 3-6. között megrendezésre került „Utazás Kiállítás 2016”-ra a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontjába.
A kiállításon 28 ország 399 kiállítója vett részt.
Belföldi díszvendég Budapest volt, 300 négyzetméteres standján 4 tematika szerint mutatták
be a szórakozási lehetőségeket. A szakmai napot
2016.03.03-án Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter nyitotta meg.
Szakmai díszvendég Kína volt. A Kína és Közép-Kelet-Európa turisztikai kapcsolatainak fejlesztésért felelős, budapesti székhelyű Koordinációs Központ (TCC) kiemelt szerepet játszott
a szakmai napon. Kína – Közép-Kelet-Európa
partnerségében megvalósuló „2nd China Tourism
Information Day Conference” rendezvényen Dr.
Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára
és Csang Li Csung, a Kínai Turisztikai Hivatal
főosztályvezetője mondott beszédet.
Kulturális díszvendég Brazília volt, mivel a
2016-os kiállításon turisztikai szempontból is kiemelt fontosságú volt a Rio de Janeiro-i XXXI.
nyári olimpiai játékok népszerűsítése. Brazília
budapesti nagykövete is beszédet mondott.
2016-os „Utazás Kiállítás”-on Berettyóújfalu
Önkormányzata is képviseltette turisztikai szolgáltatásait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat standján belül egy önálló 15 m2-es standdal.
Berettyóújfalu turisztikai szolgáltatásai közül
bemutatkozott a Bihar Termálliget strand és termálfürdő, 2014-ben az „Év múzeuma” díjat elnyert Bihari Múzeum, a Bihari Mézlovagrend,
valamint az Y-Food Kft „TöbbMintMéz” termé-

keiből is kóstolhattak a Berettyóújfalu standját
meglátogatók. Rácz Erika ötvös népi iparművész
a népművészet ifjú mestere a Bihari Népművészeti Egyesület képviseletében pedig bemutatót
tartott gyűrűkészítésből. Berettyóújfalu nevezetességeivel és turisztikai látnivalóival vizuálisan
egy bemutatkozó filmen keresztül is megismerkedhettek a látogatók. Berettyóújfalu szállásairól,
éttermeiről és egyéb turisztikai szolgáltatásairól
az „Utazás Kiállítás”-ra pedig egy külön prospektus is készült.
A szakmai napon Hajdú-Bihar Megye képviseletében Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke,
Bulcsu László a megyei közgyűlés alelnöke, valamint a Berettyóújfalui Önkormányzat részéről
Muraközi István polgármester és Kállai Irén a
Berettyó Kulturális Központ igazgatója is meglátogatta Berettyóújfalu standját.
Berettyóújfalu részéről a várakozásoknak megfelelően jól sikerült a 2016-os „Utazás Kiállítás”-on
való részvétel, mivel Magyarország legnagyobb
turisztikai seregszemléjén önálló standon volt lehetőség bemutatni Berettyóújfalu turisztikai szolgáltatásait olyan formában, hogy Berettyóújfalu
turisztikai kínálataiból készült prospektusunkból
közel ezer darabot tudtunk szétosztani a standunk
iránt érdeklődő belföld és
külföldi látogatók között.
Berettyóújfalu
turisztikai
szolgáltatásait legközelebb
2016. március 18. és 20. között Debrecenben az Utazás
és Szabadidő 2016 Kiállításon és Vásáron a 11-es
standnál ismerhették meg a

kiállítás látogatói. Az Utazási Kiállítás és Vásár
egy új helyszínen a Nagyerdei Stadion rendezvénytermében, a Hallban került megrendezésre,
valamint ugyanezen a helyszínen nyitotta meg
kapuit a Debreceni Autó Kiállítás is.

Debrecenben is bemutatkozott
Berettyóújfalu
A budapesti után a debreceni utazás kiállításon is
bemutatkozott Berettyóújfalu. Az önkormányzat
külön standon mutatta be a város turisztikai és
vendéglátói szolgáltatásait, nevezetességeit és
intézményeit. A három napos, 26-ik almalommal
megtartott utazási vásárnak és autókiállításnak
ebben az évben a Nagyerdei Stadion adott helyet.
A megnyitón Papp László Debrecen polgármestere reményét fejezte ki, hogy a turizmusban is
fejlődés várható, és ebből profitálni tud az ország keleti régiója is.
Az új helyszínen megrendezett kiállításon, a vidék
legnagyobb ilyen témájú
rendezvényén a látogatók
száma meghaladta a 15 ezer
főt.
K.Zs

Óvodapedagógusok a Mályvavirágért
A mályvavirág az erős, kitartó női lélek szimbóluma - őszinte szavak a méhnyakrákról
2016. március 11-én a berettyóújfalui Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Tagóvodájában –
Muraközi István polgármester úr megnyitója
után – a méhnyakrákról tartott előadást Dr. Zákány Zsolt a berettyóújfalui Gróf Tisza István
Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa. Kiemelte,
hogy a méhnyakrák olyan daganatos betegség,
amely megelőzhető, vagy idejében felismerve
eredményesen gyógyítható. Aki évente jár szűrésre a méhnyak elváltozását a rák kialakulása előtt védőoltással meg lehet akadályozni. A
méhnyakrák a második leggyakoribb betegség
a 45 éven aluli nők körében. Évente több mint
1000 nőnél diagnosztizálják. 400 nőt veszítünk el

miatta. A méhnyakrák az első rákfajta, amit meg
lehet előzni. Fejes Veronika természetgyógyász,
a debreceni Mályvavirág Pont vezetője beszélt a
természetgyógyászati lehetőségekről, amelyek
hatásosak lehetnek a betegség megelőzésében,
illetve leküzdésében. Bartus Beatrix a szarvasi
Mályvavirág Pont vezetője a betegséggel kapcsolatos érzelmek feldolgozásához adott tanácsokat. A rendezvény létrejöttét a helyi Mályvavirág Pont alapítója, és elhívatott önkéntese,
Borsos Krisztina aktívan segítette.
A Mályvavirág Alapítvány 2013 májusában alakult. Jelmondata: ,,A méhnyakrákot nem csak
észrevehetjük, meg is előzhetjük. Ma egy nőnek
sem szabadna meghalnia ebben a betegségben!”
Az előadók kiemelték a szűrővizsgálatok jelen-

Teremfoci Kupa a Rákócziban

A Berettyóújfalui Tankerület valamennyi iskolája
képviseltette magát azon a teremfoci kupán, melyet
március 5-én tartottak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében a sportcsarnokban, valamint az intézmény tornatermében.
A rendezvény egyik legfontosabb célkitűzése az
volt, hogy elősegítse olyan általános iskoláskorú
gyermekek aktív mozgását és sportolását, akik nem
tudnak versenyszerűen bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. A teremfoci kupán a 2 x 8 perces

etapokat két korcsoportban, ötödik-hatodik, illetve
hetedik-nyolcadik osztályosok vívták. Előbbi kategóriában a komádi Barsi Dénes Általános Iskola,
utóbbiban a magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola csapata végzett az első helyen. Berettyóújfalu Város Önkormányzata támogatásával a Teremfoci Kupa 1-3. helyezett csapatai érmet, illetve valamennyi résztvevő oklevelet, emléklapot kapott.
Emellett mindkét korcsoport győztes csapata, a
gólkirály és a legjobb kapus is kupát vehetett át.
K.Zs

tőségét és a feltárt betegségek utáni teendőkhöz
adtak tanácsot. Felhívták a figyelmet arra, hogy
minél hamarabb ismerik fel és kezeltetik a betegséget, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. A
prevenció érdekében a szűrővizsgálatok jelentőségét nyomatékosan hangoztatták. Az előadások
után büfé asztal mellett, lehetőség nyílt személyes beszélgetésre.
Gálné Tóth Klára intézményvezető
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Sokszínű Mezőség – a Kallós
Zoltán Alapítvány kiállítása

A Népdal és a néptánc is hallhatóvá és láthatóvá
vált a Sokszínű Mezőség című kiállítás megnyitóján a Bihar Vármegye képgalériában. A Kallós
Zoltán Alapítvány múzeumának kiállított tárgyai, fotótárának képei a névadó páratlanul gazdag néprajzi gyűjteményének része, mely ékes
bizonyítéka, hogy az idén 90 éves Kallós Zoltán
népzenekutatói tevékenysége mellet népi jellegű
tárgyi gyűjteménye is kiemelkedő. A Bartók és
Kodály mellett a 20. század egyik legnagyobb

magyar folklórgyűjtőjeként számon tartott Kallós Erdélyben és Moldvában gyűjtött néprajzi,
népzenei anyaga a mai napig példátlan.
Ahogy Mogyorósi Ágnes muzeológus a megnyitón elmondta, a mostani kiállítás a Kossuthdíjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő szerteágazó tevékenységeinek, gazdag
életútjának sokszínűségét mutatja be. A Kallós
Alapítvány oktatási programjai, kulturális, szociális és népművészeti tevékenységei a Mezőség
közösségi erejét erősíti. Balázs Bécsi Gyöngyi
elnök úgy fogalmazott, a Válaszúton következetesen végzett munkával, oktatási programunkkal, közművelődési és népművészeti tevékenységeinkkel, ez a szórványosodó tájegység képes
önazonosságát és magyarság-tudatát megőrizni
és a remények szerint fiataljaink között lesznek
majd olyan vezetők, akik a maguk fizikai, erköl-

Fény-Kép-Szín-Kor
F. Nagy Piroska kiállítása a
Mozi Galériában
Hat éves korában egy „utitárssal” kezdődött
minden. Ez a kapcsolat egész életét meghatározta és azóta is ez teszi széppé a mindennapjait. És ezt szereti másoknak is megmutatni. Így történt ez a Mozi Galéria legutóbb
megnyílt kiállításán is. Fény-Kép-Szín-Kor
címmel F. Nagy Piroska képeiből nyílt tárlat.
A fotóriporter már 6 éves korában kapcsolatba
került a fényképezőgéppel, unokatestvére révén. Ahogy ő fogalmazott, „az ablakon át látott
világ” azóta része életének és „meghatározta a
későbbiekben a fény- és kép kötődését”. Aktívan 1980-tól fotóz, később „C” kategóriás fotókör vezetői, majd fotóriporteri vizsgát tett. Az
1983-ban megalakuló MAFOSZ-nak (Magyar
Fotográfiai Országos Szövetség) alapító, majd
vezetőségi, illetve elnökségi tagja. Akárcsak a
Bihari Galériának, a Debreceni Fotóklubnak,

valamint a Művészetbarátok Egyesületének.
A fényképeinek témái nagyon széles körűek,
emberábrázolás, sport, tájfotó, a műszaki végzettségéhez kapcsolódó építészeti képek, és a
nagy kedvenc a régi ablakok, ajtók, kilincsek.
A nagyrábéi gyökerek a kiállítás megnyitón is
előtérbe kerültek, hiszen a citerán játszó Varga
Dezső és a megnyitó Csapóné Dr. Gombos
Piroska is itt töltötte általános iskolai éveit.
A tárlat május 1-ig látható a Mozi Galériában.
K.Zs.

Múzeumi foglalkozások
a KLIK égisze alatt
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui
Tankerületének támogatásával 2016. március végétől két és
fél hónapon át több mint 1000 általános iskolás diák vesz
részt a Bihari Múzeum néprajzi, történelmi és irodalmi témájú foglalkozásain Bakonszegen, Berekböszörményben,
Magyarhomorogi gyerekek a Biharkeresztesen, Csökmőn, Esztáron, Furtán, Gáborjánmúzeumban
ban, Hencidán, Komádiban és Zsákán. A berettyóújfalui, a
körösszegapáti, a magyarhomorogi és szentpéterszegi gyerekeket pedig a múzeumba várjuk
bihari népmesékkel, a Sárrét vízivilágával, a gazdasszonyi teendőkkel, a tavaszi ünnepkör
hagyományaival, a honfoglalás és Kádár vitéz történetével, valamint a két világháború közötti leventeélettel. A gyermekek nevében is köszönjük a tankerület támogatását.
Korompainé Mocsnik Marianna múzeumvezető

csi erejével eredményesen gondozzák, segítik,
fejlesztik ezt a területet. Az alapítvány feladata
Kallós Zoltán kiadványainak gondozása, valamint szakmai rendezvények és múzeumpedagógiai programok szervezése. A néprajzi kiállítás
hamar érdeklődést keltett messze Erdély határain túl is, tárgyait pedig Korniss Péter fotóművész
örökítette meg az Adok néktek aranyvesszőt
című albumban, mely a mostani alkalmon is látható volt. 2010-ben nyílt meg a nagyközönség
számára újra a felújított Kallós Zoltán Múzeum
és Népművészeti Központ, melynek az elmúlt
évben több mint hétezer látogatója volt. A kiállítás megnyitó sokszínűségét Turzó Boglárka népdallal, a Bajnóca és a Peszterce Néptánegyüttes
tagjai pedig tánccal gazdagították.
K.Zs.

Él a népművészet?
– kerekasztal beszélgetés
Az Él a népművészet címmel rendezett kerekasztal
beszélgetés résztvevői: néprajzkutatók, a népművészet lelkes támogatói és az érdeklődő közönség
arra kereste közösen a választ, hogy beszélhetünk-e
még napjainkban népművészetről. V. Szathmári
Ibolya néprajzkutató hozzászólásában történelmi
áttekintést adott a hagyományos paraszti kultúrában évszázadok alatt kialakult formáiról és az élő
tárgyalkotó művészet szerepéről, továbbéléséről,
annak a fejlődő világban szükségszerűen átalakult
formáiról. Kolozsvári István etnográfus kiemelte
a népművészeten belül a néptánc és a népzene értékközvetítő szerepét, napjaink számunkra idegen
kultúrájával szemben nemzeti értékeink erősítésének fontosságát. Ezt a gondolatsort fűzte tovább
Korompainé Mocsnik Marianna etnográfus is, aki
felhívta a figyelmet a magyar Szellemi Kulturális
Örökség nemzeti jegyzékében szereplő örökségvédő közösségek példaértékű tevékenységére, pl. a
mohácsi busójárás maszkos farsangvégi télűző szokására, a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek
tudására és a tevékenységére, a polgári hagyományokat tükröző halasi csipkevarrás több mint 110
éves hagyományára, vagy a mendei templomdíszítés tavaszköszöntő egyházi szokására. Kiemelte a
környezetünkben élő alkotó közösségek, pl. a furtai
Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület egész
falut megmozgató kezdeményezéseit illetve a Bihari Népművészeti Egyesület munkáját. Török Istvánné, az egyesület elnöke, rövid áttekintést adott
nemcsak a Berettyóújfaluban működő kézművesek
gazdag és szerteágazó munkájáról, hanem a megyei
tapasztalatokról is. A hallgatóság kérdései, a személyes beszélgetés és a rendezvénynek méltó helyet
adó, a 90 éves Kallós Zoltánt köszöntő kiállítás is
azt bizonyítja, hogy addig él a népművészet, ameddig éltetjük azt. S erre nemcsak igény, de éltető alkotó és követő közösségek is vannak.
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„Élni fogsz hazám, mert élned kell...”
Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt
az „Alapítvány a ’48-as hősökért”
(Kecskemét), amelyhez örömmel csatlakozott a Bihari Múzeum is.
Felhívásunkra 17 intézményből 268 rajz érkezett. A múzeum dolgozói nevében tisztelettel
megköszönöm azoknak a pedagógusoknak és
szülőknek a támogatását, akik felkarolták a
kezdeményezésünket és a nemzeti ünnepünk
előtti hetekben beszélgetéssel és biztatásukkal
segítették a gyerekek csodaszép munkáinak
megszületését. Bakonszegről, Berekböszörményből, Berettyóújfaluból, Biharkeresztesről,
Csökmőről, Esztárból, Komádiból, Nagyrábé-

ról, Szentpéterszegről és Zsákáról érkeztek alkotások.
Az ünnepélyes díjátadásra 2016. március 10én került sor a Bihari Múzeumban a díjak felajánlói és a zsűri tagjainak közreműködésével:
• Alapítvány a ’48-as hősökért - Mádai Tárnok
Tünde kuratóriumi elnök, Mádai Norbert és
Széll Gábor kuratóriumi tagok
• Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Berettyóújfalui Tankerülete
Kapornai Judit tankerületi igazgató
• Berettyó Kulturális Központ - Kocsis Csaba
zsűritag
• Bihari Múzeum - Csarkó Imre történész
A díjátadót követően a Tudástár - szabadegyetem mindenkinek program keretében
Korompai Balázs történész (Déri Múzeum -

Ybl-épületsorsokat bemutató
kiállítás a Fráter László-teremben
A Berettyó Kulturális Központ meghívására
március hónapban Berettyóújfaluban vendégeskedett a XIX. század neves építésze:
Ybl Miklós születésének bicentenáriumára
a Budapest Főváros Levéltára és a Budapes-

Épül a miniváros

ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészettörténeti Tanszéke által összeállított
kiállítás. A látványos tablók felidézték a Nemzeti Múzeumot körülölelő palotasor, valamint
az arisztokrácia szórakozási, testedzési és társasági életének helyet adó épületegyüttesek
születését, különleges építészeti megoldásait
és sorsukat a következő század viszontagságai
közepette.
Örömmel láttuk, hogy az érdeklődő felnőttek
mellett városunk iskolai csoportjai is szívesen
látogattak el a kiállításra. Családi napunkon
pedig az építőkockáké és a fantáziáé volt a főszerep, hiszen a gyerekek keze nyomán apró
városok születtek a nagy építész, Ybl Miklós
tiszteletére.
Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumvezető

Szóvarázs Kolompáréknál
A Szóvarázs és a www.boldogasszonyok.
hu szerzője négy hónappal előző könyvének
bemutatója után egy újabb kötettel jelentkezett. Bói Anna most bemutatásra kerülő
munkája szorosan kapcsolódik előző írásá-

hoz. A Szóvarázs legfontosabb gondolatait,
tanulságait és a gyermekvédelemben korábban szerzett tapasztalatait formálta egy meséskönyvbe. A kérdező és beszélgetőpartner
a könyvet lektoráló Pukoli Lászlóné volt,
aki régóta gyűjt cigánymeséket, emellett tehetségek
felismerésével,
fejlesztésével is foglalkozik. Unokája, Micura László pedig
a könyvből olvasott fel. A
szerző tervei szerint a mesék
hamarosan elérhetőek lesznek az interneten is, ahol az
egyik videómegosztón lesznek hallhatóak.
K.Zs.

Díjazottak a rajzversenyen

Debrecen) Tárgyak - dokumentumok - emlékmorzsák a ’48-as szabadságharc idejéből címmel tartott előadást bemutatva a szabadságharc
mind a mai napig féltve őrzött relikviáit.
Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumvezető

Isten szeretetének
története
Március 22-én Nagy Vilmos Isten szeretetének története Csittszentivánon című
könyvét mutattuk be Berettyóújfaluban a
Bihar Vármegye Galériában. Vendégeink
voltak: a szerző és Farkas Attila adventista
lelkész. Az adventista egyház a protestáns
reformációig vezeti vissza történetét. Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző
keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek
Jézus Krisztus második eljövetelében, erős
vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hitték, hogy a hét hetedik
napja a szombat. Nagy Vilmos könyvében
bemutatja, honnan származik. Csittszentiván
egy alig másfélezer embernek otthont adó
kis falu Székelyföldön. Valamikor a protestantizmus is gyökeret vert itt, és amikor az
adventüzenet a hírnökök útján ideérkezett,
be- és elfogadásra talált sok ember lelkében.
Ír az első szombatot ünneplő gyülekezetről,
akiknek tagjai történetüket, indulásuk körülményeinek emlékeit máig ápolják. Ez a kis
kötet visszatekintés az elmúlt száz év legfontosabb eseményeire, miközben bevonja
az olvasót, úgy, hogy az egykor élt hívő emberekkel együtt mosolygunk, és szinte látjuk
napok alatt felépülő templomukat.
Kocsis Csaba
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Megmutattuk, mit tudunk!

A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyv
tára ebben az évben is meghirdette olvasásnépszerűsítő könyvtári vetélkedőjét a berettyóújfalui
általános iskolák 3-4-5. osztályos tanulói számára, akik Berg Judit Rumini c. meseregényét olvasták el. Az első forduló feladatait 14 két vagy
három fős csapat oldotta meg. Közülük került ki

iskolánként a legtöbb pontot szerző csapat, melynek tagjai 2016. március 21-én 14 órától a szóbeli fordulón mérték össze tudásukat. A vetélkedőn
a Szélkirálynő, az egérhajó útját jelölték be a
térképen, villámkérdésekre válaszoltak, majd a
meseregényben szereplő tárgyakat szemlélhették
meg, és társították velük a szereplőket. Berg Judittal, a könyv írójával a Navigátor: kortárs gyermekirodalmi lexikon segítségével ismerkedtek.
A kreativitásukra is kíváncsiak voltunk, hiszen
a mű egyes cselekményeit kellett eljátszaniuk az
activity szabályainak megfelelően.
A jó hangulatú vetélkedőn Lackó Györgyné
könyvtárvezető és Szémánné Veress Gabriella
könyvtáros látta el a zsűri feladatát.
Eredmények: 1. hely: Balogh Noémi, Fábián
Lili, Vágner Lara (József Attila Általános Iskola)

Nők az irodalomban
Miklós Jutka és a holnaposok címmel
a Berettyóújfaluban született költőnő
életéről és verseiről tartott előadást
március 8-án délután a Sinka István
Városi Könyvtár olvasóinak Balog
Otilia, a Berettyóújfalui Arany János
Gimnázium tanára, Phd hallgató. A
könyvtár olvasóterme kicsinek bizonyult a vendégek fogadására, így
a Bihari Múzeum előadóterme adott
otthont a rendezvénynek.
Mitől válik valaki költővé? Hogyan
élt, alkotott Miklós Jutka, akinek
eredeti neve Milicer Júlia?
Ezekre a kérdésekre kaptuk meg a
választ.
Megismertük a jeles korabeli és kortárs női alkotókat, kiemelve azokat,
akikkel a közelmúltban Berettyóújfaluban találkozhattak az olvasók.
Miklós Jutka első versét tízévesen
testvérével együtt írta. Tizenhatéves,
amikor első verse megjelenik a Budapesti Naplóban. Rövid ideig élt
szülőfalujában. Nagyváradon 1908ban hetedmagával megalapította a
Holnap c. antológiát, melynek egyedül ő volt női tagja.
Élete során anyagi függetlenségre
törekedett. Az USA-ban, ahol úgy
érezte, hogy a rohanó életmód meg-

öli a nyugalomra vágyó költőt, fényképész lett. Berlinben a filmrendezés
vonzotta. A II. világháború idején,
amikor Hitler hatalomra jutott, Párizsban rendezett be fényképész műtermet. Belga származású férje, aki
mérnökként dolgozott, gázmérgezést
kapott, rákos beteg lett. Marokkóba
költözve reménykedtek a klímaváltozás jótékony hatásában. Férje
halála után sem tért haza Magyarországra.
A költőnő öt versét a növendékek tolmácsolták, majd a tanárnő összegezte a versek legfontosabb gondolatait,
hangsúlyozva a hosszú és tartalmas
életű Miklós Jutka merész célkitűzéseit és az azokért megtett emberfeletti célkitűzéseit, választ adva a
feltett kérdésre is: Uram, miért teremtettél nőnek? Azért, hogy végig
menjen a maga által választott úton
ezer nehézségen át, az olykor borzasztó körülményeket és veszélyeket
maga mögött hagyva a XX. század
előmodernizációs kihívásaihoz alkalmazkodva. Művelt, határozott
személyiség volt, aki fotográfusként
is maradandót alkotott. Ő használt
először mesterséges fényt. Verseiből a kortalanság árad. Egy igazi,
modern, önálló egzisztenciát újrateremtő nő volt, aki a kaleidoszkópban
tekintve meglátta a holnapot.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával
valósult meg.
Lackó Györgyné könyvtárvezető

2. hely: Kun Attila, Molnár Viktória, Tóth Réka
Csilla (Hunyadi Mátyás Tagiskola)
3. hely: Huber Nicole, Huli Lilla, Matolcsi Antal (Széchenyi István Tagiskola)
4. hely: Bíró Eszter, Gombos Luca, Györgyfi
Zétény (Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola)
5. hely: Bozsódi Bettina, Bozsódi Erika, Topa
Zsófia (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Minden csapat oklevelet kapott, és munkájukért
az Alföldi Nyomda által felajánlott ajándékkönyveket vették át. Az első fordulóban résztvevő
csapatok pedig emléklapot kaptak.
A gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak
ezúton is gratulálunk.
Vezendiné Borbély Margit
gyermekkönyvtáros

Üss rést a gyenge
pontokon!
Kozicsek Péter olvasónk kezdeményezésére 2015. június 20-tól
a Sinka István Városi Könyvtár biztosítja a helyet a sakk szakköri foglalkozásoknak azzal a céllal, hogy Berettyóújfaluban
minél több tanuló szeresse meg a sakkot. Távolabbi céljai között szerepel, hogy a gyerekek versenyszerűen foglalkozzanak
ezzel a sporttal, s Berettyóújfaluban is jöjjön létre sakk szakosztály. A szakkörvezető előző lakóhelyén NB II-es igazolt játékos
volt. A szerda délutáni és a szombat délelőtti alkalmakon 12-14
gyermek (kezdő és haladó) vesz részt. A két kezdő és a haladó
kiscsoportban lehetőség van arra, hogy a gyerekek játék közben
gyakorolják a tanultakat, próbára tegyék tudásukat, egymással versenyezzenek.
Köszönjük Kozicsek Péter
lelkesedését, szorgalmát és
türelmét.
Vezendiné Borbély Margit
gyermekkönyvtáros

Kacagásaink Újfaluban is
Kacagásaink címmel adta közre emlékiratait Gálfalvi György
marosvásárhelyi író, szerkesztő. A Holnap Kulturális Egyesület és a Noran Libro gondozásában megjelent kötet Nagyváradon március 17-én, március 18-án Budapesten (Örkény István
Könyvesbolt), március 19-én pedig Berettyóújfaluban mutatták
be a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A szerző beszélgetőtársa visszatérő vendégünk, Szűcs László, a kötet szerkesztője volt. A szerző dedikált is a könyvbemutató után. „Gálfalvi
György több mint négyszáz oldalas műve tíz, különböző időben keletkezett, s különböző műfajú részben foglalkozik a szerző életének és több évtizedes szerkesztői pályájának fontosabb
mozzanataival. Többek közt végigköveti a hatvanas évektől
1989 decemberéig azokat az
ügyeket, amelyeket a szerző
megfigyelési dossziéjának
több ezer oldaláról sikerült
rekonstruálni.”
Kocsis Csaba
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Búcsú vitéz Kurucz Sándor nemzetőr
dandártábornoktól
Berettyóújfalu
város elismert
p o l g á r a i n a k
sorában különleges helyet foglalnak
el az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
50. évfordu
lóján Emlékéremmel kitüntetett egykori berettyóújfalui szabadságharcosok. Az évek
haladtával egyre kevesebben lesznek mindazok, akiknek az élő emlékezete őrzi az akkori
eseményeket, akikre ma már úgy tekinthetünk,
mint történelmünk alakítói. Közéjük tartozik
Kurucz Sándor nemzetőr dandártábornok, aki
türelemmel viselt betegség után február 14én hunyt el. Kurucz Sándor 1935. augusztus
8-án született Berettyóújfaluban, református
vasutas családban. 1955-ben, a sorkatonai
szolgálatának teljesítésére, Miskolcra vonult
be. A forradalom kitörésekor – miután a fel-

ső katonai vezetés a laktanyákból hazaküldte
a katonákat – Ő is hazatért Berettyóújfaluba.
1956. október 28-án, amikor Nagy Imre elismerte, hogy „a népfelkelés a magyar nép jogos forradalma volt”, legfontosabb feladattá a
közbiztonság megteremtése vált. A forradalom
lázában élő országunkban – a belső rend fenntartására – szinte minden nagyobb településen
megalakultak a nemzetőrségek. Kurucz Sándor
is – példamutatóan teljesítve a Haza által elvárt
kötelezettségét – jelentkezett városunk nemzetőrségébe, ahol a Járási
Tanács védelmét látta el. A szabadságharc leverésére vonuló Vörös Hadsereg egységeinek
feltartóztatására, többen javasolták a Berettyóhíd felrobbantását. Ő egyike volt azoknak, akik
megakadályozták ezt, mert tapasztalt katonaként tudta, hogy a gépesített szovjet hadosztályokat, a helyi nemzetőr szakasz úgysem tudná
feltartóztatni. A forradalom leverése után, Kádár bábkormányának hatóságai letartóztatták, s
börtönbüntetésre ítélték. Felmentése és szabadulása után Budapestre ment, ahol a Lipót Táv-

beszélő Üzem telefonszerelőjeként dolgozott,
majd családot alapított. A rendszerváltás után
rehabilitálták, s Király Béla vezérezredes, a
nemzetőrség főparancsnoka elismerte a forradalom alatti helytállását, s 1991-ben a Köztársaság Elnökétől 56-os Emlékérmet vehetett át.
Nemzeti elkötelezettségéhez híven, aktív tagja
volt az újjászerveződött Magyarok Világszövetségének is. A forradalom 40. évfordulóján,
a Honvédelmi Minisztériumban átvehette a
Forradalom és a Szabadságharc Hőse kitüntetést is.1995-ben vonult nyugállományba, majd
1997-ben belépett az 1956 Magyar Nemzetőrségbe. 2007-ben – az I. világháborúban elhunyt Kurucz Imre nagyapja révén – jogosulttá
vált a vitézi cím viselésére is, melyet a Debreceni Nagytemplomban ünnepélyes keretek
között kapott meg.
Lelki és szellemi öröksége legyen mind
annyiunké, a kiállíás és a hűség örök leckéje és
üzenete és az új nemzedékek számára.
Kolozsvári István

Emlékezés Kökényesi Antalra
Január 27-én, súlyos, de türelem- munkaszervezetek működésének elősegítésé- téssel ismerte el
mel viselt betegség után elhunyt ért. Több mint 25 éve saját alapítású ügyvédi tevékenységét,
irodában dolgozott, mellyel az első évektől melynek méltadr. Kökényesi Antal ügyvéd.
Dr. Kökényesi Antal több mint négy évtizeden
át szolgálta Berettyóújfalu közösségét. A ´80as évek első feléig az ÁFÉSZ egyik meghatározó munkatársa. Vendéglátóipari gyakorlatához felsőfokú szakképesítést is szerzett,
majd pedig munka mellett jogi végzettséget.
Ezt követően vállalta el a Városi Tanács VBtitkári tisztségét. Sokat tett a rendszerváltás
előtti években az átalakulást szolgáló jogszabályok gyakorlati megvalósításáért, a városi

kezdve sokat segített a helyi és környékbeli kis- és középvállalkozások elindulásában,
boldogulásában. Az ügyvédi iroda lehetőségei
szerint jelentős, figyelemre méltó közcélokat
is támogatott. Ezekkel a támogatásokkal, adományokkal és társadalmi szerepvállalással
a gazdasági élet mellett jó szolgálatot tett a
város kulturális és sportéletének fejlesztéséért. A képviselő-testület 2006. évi 157. számú
határozatával Berettyóújfalu városért kitünte-

Általános iskolai beiratkozás
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal idén is
meghatározta az 1. évfolyamra történő beiratkozás
időpontját és a körzethatárokat.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által meghatározott időintervallumon belül a KLIK Berettyóújfalui Tankerületében az általános iskolákba való
jelentkezés az alábbi időpontokban valósul meg:
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
• 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
• 2016. április 15. (péntek) 8-18 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanító igazolás.
• óvodai szakvélemény
• tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a

Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői
felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (3.
számú melléklet)
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási
hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már
hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának
kell bejelenteni.
A hirdetmény és a körzethatárok az alábbi linken
elérhető:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/
hirdetmenyek?page=9
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?type=410#!
DocumentBrowse

tása a következő
mondattal zárul:
Dr. Kökényesi
Antal élete, tevékenysége és
elkötelezettsége,
a város iránti
szeretete és hűsége közismert, elismerésre
méltó.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Felhívás
Kulturális és sportpályázatok 2016
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága 20-21/2016. (III. 08.)
számú határozataival pályázatot hirdetett berettyóújfalui, valamint a városban tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2016.
évi kulturális, illetve sporttevékenységének
támogatására.
A pályázati felhívás, valamint adatlap letölthető a www.berettyoujfalu.hu honlap bal oldali menüsorának Helyi pályázatok rovatából.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető Kolozsvári István kulturális menedzsertől az 54/505-412 telefonszámon és
a kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail
címen. A pályázatok benyújtási határideje:
2016. április 15.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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„Szemétfesztivál”
a Berettyóújfalui Civil Udvarban
A Szélső Érték Kör Egyesület a Zöld
Kör szakmai közreműködésével a „Zöld
Bihar” programsorozat záró eseményeként rendezte meg a két napos „Szemétfesztivált”. A Civil Udvarban otthonra
talált, a hazai hulladékgazdálkodással
és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálást célzó
program vetélkedőkkel, kiállításokkal,
bemutatókkal, rajpályázattal és koncertekkel vált teljessé.
A rendezvény két napján a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jóvoltából

a nyereményekkel gazdagított vetélkedők
mellett kipróbálható volt a gyerekek kedvence, a kukásautó is.
A „Hulladékból termék” című kiállításon a
látogatók tárlatvezetésen keresztül ismerhették meg a környezetvédelem, újrahasznosítás, komposztálás témaköreinek legfontosabb és a saját életükben is alkalmazható
fogalmait, praktikáit.
Napjainkban egyre nő az érdeklődés környezetünk állapota iránt, így a kiállítást és
a fesztivált létrehozók szerint ezzel a rendezvénnyel is hozzásegíthetik a Bihari térségben élőket a tudatosabb vásárláshoz, a
környezettudatos szemléletmódhoz és az ezt
szolgáló cselekvéshez. Bemutatásra kerültek különleges megoldások, újrahasznosított
termékek, kreatív alkotások, amelyeket min-

dennap használunk, vagy használhatunk, és
amiről nem is gondolnánk, hogy az esetleg
egy általunk már haszontalannak tűnő hulladékból készült.
Az esti programok folyamán a Parola Egyesület Skatepark csarnokában fellépett Juhász
Éva, a Havaria Honkakka, az Éva Presszó és
a Hollywoodoo együttes is.
K.Zs.

hirdetés

Rövid hírek
A csónakázótóba rejtette a lopott kerékpárokat az a berettyóújfalui férfi, aki egy helyi lépcsőházból két egymást követő napon
lopott el bicikliket. A rendőrségi adatgyűjtés folyamán március
29-én állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy a csónakázó
tóban két értékes kerékpárt látnak, amelyeknek nem tudják, hogy
kik a tulajdonosai. Miután a bejelentő a tóból kiszedte a bicikliket, bevitte azokat a rendőrkapitányságra. A beszerzett információk alapján a nyomozók azonosították és a rendőrkapitányságra
előállították azt a 28 éves helyi férfit, aki a megalapozott gyanú
szerint a bűncselekményt elkövette. A rendőrök gyanúsítottként
hallgatták ki a férfit, aki beismerő vallomást tett.
A Sinka István Városi Könyvtár tavaszi szünidei szöszmötölésre várta az érdeklődő gyereket. Március 24-én és 25-én délelőtt
9-től 12 óráig húsvéti ajándékkészítés, kézműveskedés és könyvtári rejtvényfejtés gazdagította a nap programját.
Március 5-én, közel 40 fő részvételével gyalogtúrára indult a
Bihari Természetbarát Egyesület. A program a „Gyalogolj a vízért! „címet kapta, amelyen a túrázók a táv megtétele előtt megismerhették a Sárrét vízi világát, és a Berettyó folyó árvíz szabályozási munkálatait. A résztvevők közül, 11-én 11 km-es távot
teljesítettek, a többiek pedig 23 km-t tettek meg.
A Bihari Népművészeti Egyesület „Ünnep-elő” húsvéti
kézműveskedést szervezett a tavasz körúti Alkotóházban: kalácssütés, tojás díszítés és csuhé kiegészítők készítése várta a kreatív
alkotókat.
hirdetés

Köszönet

A Bihari Útkereső Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazon személyeknek, akik a 2014. évi adójuk 1%-ával támogatták
az alapítványt. A NAV-tól visszajuttatott 110.948 Ft-ot az alapítvány
céljainak megfelelően közösségi programok szervezésére és a szociális
problémával küzdő, hátrányos helyzetű családok támogatására fordította. Az alapítvány adószáma: 18997745-1-09
Szilágyiné Sebestyén Éva a kuratórium elnöke

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. április

Berettyóújfalui programok
Bihari Múzeum
Múltunk emlékei - néprajzi szakkör álta-

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Április 11. 14.30-kor költészet közi mail art és Kiss Zoltán air

napi rendezvényünk a Járási Hivatal Fráter László termében
Vendégünk: Vári Fábián László,
József Attila-díjas költő. Közreműködik a Körömvirág együttes
Április 12. 19 óra: Dumaszínház – Dombóvári István önálló
estje
Április 15. 14 óra: „Ahol a
fény is sötét volt” - Megemlékezés a holokauszt áldozatainak
emléknapján a Széchenyi István
Tagiskola tanulóinak közreműködésével a Bihari Múzeum
udvarán
Április 16. 08.00-12.00 Bolhapiac. Megunt, kinőtt, jó állapotú
holmijait eladhatja, elcserélheti
nálunk a Bolhapiacon! Árusok
jelentkezését várjuk személyesen vagy a 402-014 telefonon.
Április 30. TANKCSAPDA
koncert – kapunyitás 19.00 óra
Május 6. 17.00 Határok nélkül
– Anyák napi nótagála Rendező:
Szabó Lajos
Május 7. 08-12 Bolhapiac

KIÁLLÍTÁSOK
Április 11–május 11. ORI-

GAMI VÁNDORKIÁLLÍTÁS a
Bihar Vármegye Képgalériában,
április 11-én 17 órakor bemutató
foglalkozás, április 12-én 15 órakor kiállítás megnyitó
Április 20. 17 óra Szamár,
kecske, paripa című nemzet-

brush kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja Vass Tibor, a Spanyolnátha irodalmi
folyóirat szerkesztője. A kiállítás megtekinthető 2016. május
12-ig hétköznapokon 8 és16 óra
között.

MOZI GALÉRIA

F. Nagy Piroska fotóriporter
FÉNY-KÉP-SZÍN-KOR című
kiállítása 2016. május 1-ig látogatható.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Április 13. 14 óra A Berettyó

parti Nyugdíjasok Egyesülete
költészet napi megemlékezése
Április 19. 16.30 óra ÉDES
Egyesület egyesületi napja
Április 27. 14 óra A Berettyó
parti Nyugdíjasok Egyesülete
közgyűlése
Május 3. 16 óra Tájak-KorokMúzeumok gyűlése
Május 4. 14 óra A Berettyó
parti Nyugdíjasok Egyesülete
anyák napi ünnepsége
Minden kedden 14 órától a Be
rettyóparti Nyugdíjasok Egye
sülete Népdalkörének próbája.
Minden szerdán 15.30 órától
a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesülete Seniorok tánccsoport

próbája
Kedd-csütörtök 15 órától egész
ségmegőrző torna az Erdélyi
Gábor teremben

lános iskola 5. osztályosai részére
• időpontok: április 1., április 8., április 15.,
április 29, május 6. (péntek) 15 óra
Segítünk, hogy segíthess! - múzeumi önkéntesek képzése
• téma: irodalom. Időpontok: április 4., április 11., április 18., április 25.
• téma: adattár - fotótár. Időpontok: május 2.,
május 9.

Tudástár - szabadegyetem mindenkinek
programsorozatunk keretében
• Bihari nagyapám - Beszélgetés Keresztúri
Mária költővel (Debrecen)
• április 14-én, csütörtökön, 15 órakor

3276 expedíciós nap, a múzeumalapító
geográfus újraolvasva - időszaki kiállítás
• Balázs Dénes, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítója, 130 országra kiterjedő utazásai során kimagasló eredményeket ért el a
karsztvidékek, a sivatagok, az őserdők, a jég
világa és a vulkánok tanulmányozásában. A
kiállítás ezeken a tematikus egységeken végighaladva mutatja be a világjáró geográfus
munkásságát és életútját.
• megnyitó: április 19. (kedd) 14 óra
• a kiállítás megtekinthető: 2016. július 23-ig
Táncház a Bihar Néptáncegyüttessel a
Retro Klubban (Dózsa György u.48.).
• időpont: április 22-én, pénteken, 19 órakor
Családi délután: Vándorúton Afrikában
• Keresd a választ! - játékos kvíz a Balázs
Dénes geográfust bemutató kiállításhoz kapcsolódóan • afrikai maszk készítése • arcfestés - Amit a törzsi jelekről tudni érdemes!
• időpont: április 23. (szombat) 14-16 óra
• Ezen a napon 10-16 óra között a múzeum
kiállításai ingyenesen látogathatók.

Sinka István Városi Könyvtár

Tourinform Iroda

április 12.

A Bihar-Sárrét Turisztikai Fórum

13.30 „Tavaszt zeng a levegő
is” szavalóverseny a berettyóújfalui általános iskolák alsó
tagozatosai számára
15.00 „Tavaszt zeng a levegő
is” szavalóverseny a berettyóújfalui általános iskolák felső
tagozatosai számára

április 13.
15 óra: Zelk Zoltán: A három

NÓTAEST

HATÁROK NÉLKÜL
2016. május 6.
(péntek) 17 óra

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Jegyek elővételben igényelhetők:
06-54-500-022

Belépőjegy: 2000 Ft

Apróhirdetés
Jó minőségű vályog igény szerinti méretben megrendelhető!
e-mail: sattila68@gmail.com. Tel.:
06-20-991-1070

nyúl - rajzpályázat eredményhirdetése. (A kiállítás megtekinthető 2016. május 14-ig.)

április 20.
14 óra: „Fényes szellők”:
NÉKOSZ ’46 - A népi kollégiumi mozgalom és nyomai
Biharban - konferencia

április 25.
13 óra: Felolvasónap Janikovszky Éva műveiből

2016. május 3-án 10 órakor a Makk Kálmán
Moziban kerül megrendezésre a Berettyó Kulturális Központ, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében.
A fórum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a bihari és sárréti önkormányzatoknak, turisztikai szolgáltatóknak a TDM megalakulásának feltételeiről, turisztikai pályázatokról, a LEADER program
aktualitásairól, illetve a budapesti és debreceni
utazási kiállításon való megjelenés tapasztalatairól. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Határidő: 2016. április 22.
e-mail: berettyoinfo@gmail.com

Majálisra tervezzük…
2016. május 1. BUSE pálya
Zenés ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral
Délelőtt: Kispályás labdarúgó bajnokság.
Főzőverseny. Sütisütő verseny.
Az Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Közös főzés Varga Izabellával és R. Kárpáti Péterrel
A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Népdalkörének műsora
Helyi csoportok fellépése
13.45 Operettműsor
14.30 A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Senior tánccsoportja
14.40 A Bajnóca és a Bihar néptáncegyüttes műsora
15.40 Gólyalábasok, óriásbábosok vásári komédiája
16.30 Risi László műsora
17.00 A székelyhídi Stihl Timbersports favágóinak bemutatója
Szárvendégeink: 19.30 Palcsó Tamás
21.00 Kerozin koncert
Végleges program a plakátokon! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Születés
2016. március

1. Pántya Tünde (Pántya Péter - Szabó Anikó)
22. Takács Imre (Takács Imre - Muzsnai Bernadett)
22. Juhász Lili (Juhász Péter - Gyarmati Veronika)

Elhunytak
2016. február

23.
19.
27.
26.
28.

Szilágyi Imréné (Hati Zsófia) (1948.)
Süle Sándor (1937.)
Kökényesi Antal (1948.)
Lisztes Imre (1957.)
Lisztes József (1929.)

2016. március

1.
5.
7.
14.
20.
29.
29.

Nagy Józsefné (Derecskei Mária) (1932.)
Daróczi Sándor (1939.)
Nagy Bálint (1931.)
Nagy Béláné (Varga Gyöngyi) (1955.)
Varga Istvánné (Szilágyi Juliánna) (1953.)
Sas Károlyné (Magyari Róza) (1939.)
Molnár Istvánné (Szőnyi Zsófia) (1935.)

Felhívás!
2016. május 1. MAJÁLIS a BUSE pályán
Borsos Lajos emlékére megrendezendő MájusFakanál főzőverseny
Várjuk családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok
jelentkezését, akik vállalkoznak népi ételek főzésére. A főzőverseny résztvevői az általuk hozott alapanyagokból és eszközökkel
dolgoznak! Nevezési díj nincs, a helyszíni főzéshez a tűzifát a
szervezők biztosítják. Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli.
A főzőverseny eredményhirdetése 13 órakor lesz, a legjobb csapatok értékes díjban részesülnek.

Süti-Sütő verseny: Édes vagy sós?
A Süti-Sütő verseny célja a különböző házi sütemények bemutatása, megismertetése, a nagymamák féltve őrzött receptjei alapján
készült sütemények megkóstolása. Kérjük, hogy saját készítésű
süteményekkel nevezzenek! Készítendő mennyiség min. 12 db
vagy adag süti! A verseny eredményhirdetése 13 órakor lesz, a
legfinomabb sütik készítői értékes díjakban részesülnek.

Kispályás futballtorna
2016. május 1-jén 9-13 óra között kispályás focitornát rendezünk,
melyre várjuk amatőr csapatok jelentkezését! Nevezési díj: 1500
Ft/csapat. Eredményhirdetés: 13 óra. Jelentkezés: Nagy Csaba 0630-414-7076

Jelentkezési határidő: 2016. április 25.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Nadányi Zoltán Művelődési Ház Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 54/500-022, 54/402-014
Email: nzmh.ujfalu@gmail.com

Árusok jelentkezését várjuk a majálisra!
2016. május 1. Berettyóújfalu BUSE pálya

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Szerkesztő: Kogyilla Zsolt
Olvasószerkesztő: Kocsis Attila
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén
A lap a Berettyó Kulturális Központ
Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637
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Bajnokok a berettyóújfalui focista lányok
A női labdarúgásnak több évtizedes tradíciója és
nagyon szép múltja van városunkban. Számos országos-és nemzetközi hírnévvel a hátuk mögött,
1975 óta működnek folyamatosan és sikeresen.
Az elmúlt évek eredményei is azt mutatják, hogy a
jelen és a jövő is tartogat még sok szép eredményt,
fényes érmeket és kupákat az egyesület számára. Az
utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektet a Mezei-Vill FC
a női szakosztálynál is, amit jól példáz, hogy az U17es gárda korosztálya legjobb csapata lett Hajdú Bihar
megyében.
A múlt héten befejeződött bajnokságba hét csapat
nevezett. A pontvadászat első számú esélyese a debreceni Olasz Focisuli volt, de a Hajdúszoboszlóra is
figyelni kellett, mely együttes nagyon jól szerepelt
az eddigi bajnokságokban. Komoly ellenfélnek ígérkezett a Nyíradony, Balmazújváros és Hajdúsámson
is, valamint a szintén nagy utánpótlásbázissal, NBI-es
felnőtt női futsal csapattal rendelkező Hajdúböszörmény csapata is. A tízfordulós bajnokságot végül öt
pont előnnyel, kilenc győzelemmel a berettyóújfalui
csajoknak sikerült megnyerniük, annak ellenére, hogy

az MVFC csapatában több U-15-ös korosztályú leány
is játszott az U-17-es lányok között. A hét együttes
közül mi rúgtuk a legtöbb (58) gólt és mi kaptuk a
legkevesebbet is (13), így plusz negyvenötös gólkülönbséggel zártuk a bajnokságot. Külön érdem a
csapatra nézve, hogy a bajnokság gólkirálynője is az
MVFC-ből került ki Petrik Szilvia személyében, sőt,
a képzeletbeli dobogó alsóbb fokaira is „Mezeis” lányok állhatnának fel, Kelemen Anett és Milák Nelli
holtversenyben végeztek a második-harmadik helyen.
A fiatalabbak is kimagasló teljesítményt nyújtottak
a magasabb korosztályú játékosok között, melynek
eredményeképpen két játékos, Berki Zsanett és Tani
Cintia is meghívást kapott a régió válogatott keretébe.
Ezek az eredmények is mutatják, hogy jó úton jár a
női labdarúgás Berettyóújfaluban és az elmúlt több,
mint 40 éves sikeres szereplés folytatódik, reményeink szerint még több évtizeden át.
Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a bajnoki cím
elérésében kiemelkedő szerepe volt Mezei Józsefnek,
az MVFC elnökének, aki minden feltételt megteremtett a tehetséges fiatalok számára, hogy részt vegyenek
a bajnokságban. A lányok igazolták, hogy megérdemlik a sok segítséget, meghálálták a beléjük fektetett bizalmat, melyet ezúton is köszönnek!
A csapatot Kecskésné Füredi Andrea és Kecskés Richárd készítette fel és edzi évek óta, segítségükre volt
ebben Tóth Tamara is. A hölgyek az aranyérmeket
az MVFC férfi NB1-es csapatának következő hazai
mérkőzése előtt veszik majd át, ám pihenni addig
sem fognak, hiszen gőzerővel készülnek a hamarosan
rajtoló műfüves bajnokságra.
MVFC U-17 lány csapat

Jó rajt a versenyévad kezdetén
A Piruett megkezdte az idei versenyévadját, és bár még
nincs vége, máris számos dobogós és különdíjas eredménnyel büszkélkedhetnek.
Januárban Budapesten az AMITA Országos Táncversenyen a berettyóújfalui gyerek korosztályos versenyzők
szereztek egy ezüst és bronz érmet. Ezt követően március 5-én a Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetségének országos pontszerző versenyén szereztek 2
arany, 4 ezüst, egy bronz és 4 negyedik helyezést. Március 20-án a Ritmuscsapatok Országos Bajnokságán 3
arany, 3 ezüst és egy negyedik hellyel, valamint a felnőttek 4 különdíjjal is gazdagodtak. Legjobb csoport,
legjobb duó, legjobb show és a szervezői különdíját
hozták haza a lányok. Április 2-án Nyíregyházán került megrendezésre a Revolution Dance Cup országos

Forogjon a két Kerék! – rendezvénysorozat

2016. április 12. (kedd)

Kezdés: 19.00
Belépőjegy: 2.500 Ft
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Tel.: 54/500-022, 54/402-014

2016. április 20. 16:30 Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Nemzetközi Mail Art és Kiss Zoltán Air Brush
festő kiállítása

DUMASZÍNHÁZ

Dombóvári István
önálló estje

minősítő versenye, ahol 8 aranyat 2 ezüstöt és 4 különdíjat kaptak a berettyóújfalui lányok. Megállás nincs,
hiszen áprilisban minden hétvégén versenyre mennek,
és ezt folytatják május-júniusban is, amikor is Európa
Kupával fogják befejezni ezt a tanévet.
Gyerek versenyzők: Nagy Fruzsina, Nagy Sára, Pap
Panni, Nagy Blanka, Gál Petra, Lakatos Tamara, Balázs Tamara
Junior versenyzők: Kártik Kata, Holopovics Dorottya,
Major-Pucsok Luca, Daróczi Sára, Csarkó Gréta, Varga Hanna, Szücs Nóri, Bokor Noémi, Pataki Zsófia
Felnőtt versenyzők: Holopovics Zsófia, Ötvös Eszter,
Háló Csenge, Mokánszki Dóra
Felkészítő és koreográfus Simonyi Kitty sporttáncok
mestere és 4x nívódíjas táncpedagógus

2016. április 21. 17:30 Civil Udvar

Két keréken a Világ körül!
című előadás
2016. május 1. 11:00-16:00
BUSE pálya

Játssz ma! – játékos
vetélkedők a Majálison
További információ:
Szántai Anikó 06-54-402-014

