
Változások a szakképzési 
centrum életében

Kiállítás megnyitó
és kenyérszentelés

Újra néptáncfesztivál az államalapítás ünnepén 

Az elmúlt tanévben már az újonnan 
megalakult szakképzési centrumok 
irányításával működtek a szakképzési 
intézmények. Interjúnkban Pelyhéné 
Bartha Irén főigazgatót kérdeztük az el-
múlt évről, a centrum életét befolyásoló 
változásokról és az induló tanévről.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Törökország, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Izrael és Szenegál 
egy-egy tánccsoportja volt a vendége, a berettyóújfalui Bajnóca Nép-
tánc Egyesület pedig a házigazdája a II. Berettyó Nemzetközi Nép-
táncfesztiválnak. 

Megtalálták a Liget 
legszebbjét  
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Új csapat - új szezon

Az „Év Műhelye”
Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is ünnepélyes keretek 
között adták át a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége 
által alapított díjakat a Budai 
Várban augusztus 20-án a 
Mesterségek Ünnepén. Az „Év 
Műhelye” címet a Bihari Nép-
művészeti Egyesület nyerte el. 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
ünnepélyes keretek között adták át a 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
által alapított díjakat a Budai Várban 
augusztus 20-án a Mesterségek Ünne-
pén. Az „Év Műhelye” címet a Bihari 
Népművészeti Egyesület nyerte el. 
Ebből az alkalomból a szeptember 1-én megtar-
tott képviselő-testületi ülés elején köszöntötte 
Muraközi István polgármester az egyesületet. 
Elhangzott az is, hogy a tagok elismerése is gya-
rapodott, Sárközi Béláné derecskei 
szűrrátét készítő, népi iparművész 
„Király Zsiga-díjban” részesült.
A napirendek tárgyalása a pol-
gármesteri jelentéssel kezdődött. 
Muraközi István kiegészítésében arról számolt 
be, az építési engedélyek száma továbbra is 
emelkedik a városban. Az idén augusztus végé-
ig kiadott engedélyek száma (124) már 20%-al 
meghaladta a 2015-ös adatokat.
A még 2015-ben értékesítésre kijelölt Morotva 
Liget vételárából 8 millió Ft erejéig részteljesí-
tés történt. E tényről is olvasható beszámoló a 
polgármesteri jelentésben. Szántai László ehhez 
kapcsolódóan azt mondta, a szerződés szerinti 
határidőig nem történt meg a kifizetés, megíté-
lése szerint ez alapján fel is lehetett volna bon-
tani. A képviselő hozzátette, idén májusban tör-
tént egy módosítás, mely 2016. december 31-ig 
határozza meg a kifizetés dátumát.
A polgármester az ülésen elmondta, valóban 
módosították a szerződés ide vonatkozó pont-
ját, de lényeges, hogy részletteljesítést hatá-
roztak meg, melynek első kifizetése meg is 
történt. Véleménye szerint a képviselő-testület 
korábbi döntése az eladásról szólt, ezért a leg-
jobb szándékkal jártak el a módosításkor, mert 

a legfontosabb, hogy az összeg beérkezzen az 
önkormányzathoz. Ennek okán is fogadták el a 
vállalkozó kérelmét a teljesítés ha-
táridejének meghosszabbítására.
A városunkban már 2008-óta or-
vosi ügyeletet ellátó cég operatív 
igazgatója korábbi írásos beszá-
molóját a mostani ülésen szóbeli tájékoztatással 
is kiegészítette. Dr. Kiss Zoltán elmondta, 480 
orvossal 1 millió lakos számára működtetnek 
alap, illetve orvosi ügyeletet az országban. A 
Berettyóújfalu környéki településeken három 
központtal alakult ki ügyeleti rendszer, mely így 
nem terheli a háziorvosokat. Humánerőforrás 
tekintetében hiányuk nem volt az előző években 
és reményét fejezte ki, hogy a jövőben sem lesz, 
ezért a fiatal orvosok számára is próbálnak meg-
felelő lehetőségeket adni.  
Elfogadták azt a határozati javaslatot, mely az 

Önfenntartás Közalapítvány alapí-
tó okiratának módosításáról szólt. 
Ez alapján Gál Margitot jelöli ki 
az önkormányzat a kuratórium el-
nökévé.

Az első félév folyamán érkező bevételek, tá-
mogatások átvezetése okán módosításra került 
az idei költségvetési rendelet, így a 2016-os 
főösszeg mintegy 500 millió Ft-tal emelkedik. 
Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót is elfogadták. A dokumentum 
szerint a bevételek 52 %-os még a kiadások 56 
%-os teljesülése időarányosan megfelelő. 
Városunk a „Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatása” jogcímen támogatási igényt nyújt-
hat be. A pénzügyi irodavezető kiegészítéséből 
az is kiderült, hogy ez várhatóan 85 millió Ft 
működési hiány csökkentésére vonatkozik.
A zöld pihenőpontok kialakítására irányuló 
program második ütemének beadási határidejét 
szeptember 15-re hozta előre a testület, így az 
elbírálása és a kivitelezése is hamarabb történ-
het meg.
Döntöttek arról is, hogy a „Jedlik Ányos Terv” 
alprogramára támogatási kérelmet nyújt be az 
önkormányzat. Sikeres pályázat esetén 100%-
os támogatással nagy teljesítményű elektromos 

töltőállomások létesülhetnek a városban. 
Az ülés végén Szántai László arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a jelenleg zajló 
autópálya építésekből származó, 
esetleg kedvező áron megszerez-
hető földdel a Bem utca és a Csa-
logány utca által határolt erősen 

roncsolt terület rendezése megoldható lehetne. 

Rendkívüli ülés négy napirenddel
Négy napirend – köztük egy határidős pályá-
zat benyújtása – okán augusztus 15-én kép-
viselő-testületi ülést tartottak a városházán. 
Az első előterjesztés szerint Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata részt kíván venni ab-
ban a programban, melynek célja, hogy olyan 
közösségi terek, kültéri sportparkok épüljenek 
a helyi sajátosságok figyelembe vételével, 
ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el 
szabadidejét. Az elfogadott határozat szerint 
az öt 150 négyzetméteres 15 kültéri eszköz-
ből álló sportparkot a Csillag és Hold utcák 
sarkán lévő játszótéren, a Wesselényi-Budai 
Nagy Antal utca sarkánál, a Toldi utca BUSE 
pálya melletti zöldterületen, a Táncsics téren, 
valamint a szentmártoni posta mögötti terüle-
ten alakítanák ki.
Döntöttek arról is, hogy a Széchenyi István 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola vagyonkezelésébe adja az önkormány-
zat a bakonszegi majort, tanüzemet, azzal a 
céllal, hogy a gyakorlati képzés helyszíne 
legyen az iskola berettyóújfalui tagintézmé-
nyének. Az erről szóló szerződés szeptember 
1-től lép hatályba.
Egy furtai ingatlan megvásárlásával gondos-
kodik az önkormányzat – a lakástörvény erről 
szóló szakaszának megfelelően – egy életve-
szélyessé és ezáltal lakhatatlanná nyilvánított 
épületrész bérlőjének ideiglenes elhelyezéséről.
Arról is határoztak a képviselők, hogy a köz-
világítási célt szolgáló áram árának csökken-
tése céljából, tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rást indítanak villamos energia vásárlására. A 
legalacsonyabb villamos energia egységárat 
megajánló szolgáltatóval 2016. november 1-je 
és 2017. december 31-e közötti időszakra köt-
ne szerződést a város. K.Zs

Ülésezett a képviselő-testület
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Tisztelt Szülők! 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján  az étkező gyermekek részére 
járó kedvezményekről. 
Bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jo-
gosult
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermek 
• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
• az a gyermek, aki olyan családban él, amelyben tar-
tósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
• a három- vagy többgyermekes családban élő gyer-
mek
• az olyan családban élő gyermek, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) nettó összegének 130 %-át, azaz 

2016-ban a 95.960 Ft-ot,
• a nevelésbe vett gyermek
Általános iskolában ingyenes étkezésre jogosult
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő tanuló  
• a nevelésbe vett tanuló 
Általános iskolában 50%-os kedvezményű étke-
zésre jogosult
• a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló 
• a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló 
Középiskolában, kollégiumban ingyenes étkezés-
re jogosult: 
• a nevelésbe vett tanuló 
• az utógondozói ellátásban részesülő tanuló 
Középiskolában, kollégiumban 50%-os kedvez-
ményű étkezésre jogosult: 
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő tanuló 

• a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
• a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
A fenti csoportokba nem tartozó gyermekek étkezése 
után 100%-os térítési díjat szükséges fizetni.

A diétás étkezésre (cukorbetegség, gluténmentes 
diéta, különböző ételallergiák miatt) igényt tartó 
(szakorvosi igazolással rendelkező) gyermekek  
részére saját konyhánkon készített diétás étrendet 
biztosítunk. Új igény esetén kérjük hívják Kathóné 
Papp Éva élelmezésvezetőt (tel: 54/400-041).
Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel a fenti-
ekre vonatkozóan szívesen állunk rendelkezésükre 
az 54/402-004-es telefonszámon vagy személyesen 
a Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. sz. 1. emeletén talál-
ható irodában. 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
Közintézmények Szolgáltató Irodája

TÁJÉKOZTATÁS KÖZÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNYEKRŐL, DIÉTÁS ÉTKEZÉSRŐL

A zöld pihenőpontok 
program második üte-
mének beadási határ-
idejét szeptember 15-re 
hozta előre a testület.

„az építési engedélyek 
száma továbbra is 
emelkedik a városban”
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Magyarország népművészeti egyesületei 
számára a Budai Várban, az augusztus 
20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó Mester-
ségek Ünnepe a legjelentősebb rendezvény.
A Bihari Népművészeti Egyesület ez évben is 
képviselte Berettyóújfalut és a környező tele-
püléseket ezen a rangos seregszemlén. Harminc 
kézműves 14 féle mesterséget mutatott be. Az 
évente megrendezésre kerülő eseményen min-
dig van egy kiemelt téma, amelyet a kilátogató 
érdeklődők megismerhetnek, pl. fazekasság, 
szövés, kovács műhelyek, csipkekészítés. Ebben 
az évben a kiemelt téma a játék volt. Az egye-
sület a  hagyományos  góré köré, a kukorica 

felhasználás folyamatához kapcsolta  és építette 
fel a tevékenységeket. A góré, mint babaszoba a 
rongyszőnyegekkel,  a régi babaszekrénnyel, az 
edényekkel,  mérleggel, a „főzés lehetőségével”, 
a kóróból készült állatokkal kiváló játszóhelyet 
biztosított a gyermekek és szüleik számára. 
Olyan meghitt, barátságos környezet volt ez, ahol 
szívesen időztek a családok. Készültek a csutka-
babák, rongylabdák, rongybabák és a gyerekek 
nagy örömmel fedezték fel a kukoricamorzsolás 
élményét. A nagy sikert elismerés kísérte, hiszen 
az „ Év Műhelye„ díjat egyesületünk kapta meg. 
Mestereink míves portékái is kiérdemelték a  lá-
togatók, és a szakmai bizottságok elismerését.
A NESZ által alapított „Király Zsiga  Díjban” 

Sárközi Béla Józsefné, szűrrátét készítő népi 
iparművész részesült, több évtizedes magas szín-
vonalú munkájáért.
Örülünk az eredménynek! 
 Bihari Népművészeti Egyesület vezetősége

Az elmúlt tanévben – a még 2015. július 
1-jén életbe lépett rendelet szerint – már 
az újonnan megalakult szakképzési cent-
rumok irányításával működtek a szakkép-
zési intézmények. Az új rendszerben ösz-
szesen 44 Szakképzési Centrumot hoztak 
létre országszerte, megyénkben a debrece-
ni mellett városunkban alakulhatott meg 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, 
mely összesen 10 településen 12 tagintéz-
mény munkáját koordinálja, irányítja. 
A következő interjúban Pelyhéné Bartha Irén fő-
igazgatót kérdeztük az elmúlt évről, a centrum 
életét befolyásoló változásokról és az induló 
tanévről.
Az egy éve megalakult Berety-
tyóújfalui Szakképzési Centrum 
a debreceni szakképző iskolák 
kivételével a megye valamennyi 
intézményének központja lett. Az 
első feladatok egyike a központ 
felállítása és az intézmények munkájának össze-
hangolása lehetett. 
A szakképzés átalakulásának fontos része volt a 
szerkezeti megújulás. A szakképzési centrumok 
magalakulása és elmúlt éves működése a közok-
tatás sikertörténete. Nem csak a változás lebo-
nyolítása volt gördülékeny, hanem az is beiga-
zolódott, hogy ebben a formában sokkal inkább 
biztosított a helyi munkaerő-piaci igényekhez 
igazodó szakképzés. A szakképzési centrumok a 
nappali rendszerű képzések mellett a felnőttok-
tatás és –képzés fontos központjaivá váltak. 
Az elmúlt tanév szeptemberében és február-
jában tíz tagintézményünkben, 18 szakmában 

közel 400 fiatal és felnőtt kezdte meg tanulmá-
nyait az általában kétéves ingyenes felnőttok-
tatás valamelyikén. A gazdaság szereplőivel, a 
vállalkozásokkal, a kereskedelmi és iparkama-
rával, továbbá a helyi önkormányzatokkal is 
sokkal szorosabb együttműködést sikerült ki-
alakítanunk az elmúlt időszakban. A strukturális 
átalakulást tartalmi megújulás követte. A szak-
gimnáziumi képzés bevezetésével lehetségessé 
vált, hogy a jövőben a tanulók az érettségi bizo-
nyítvány megszerzésével egy időben piacképes 
szakmai végzettséget is szerezzenek. 
A szakképzési centrumok megalakulásakor egy 
fontos szempont volt az intézmények nagyobb 
önállósága, a jövőbeni gördülékenyebb munka. 

A szakképzési centrum a tagintéz-
ményeivel együtt egy önálló költ-
ségvetéssel rendelkező többcélú 
intézmény. A tagintézmény-ve-
zetők a szakmai önállóságuk mel-
lett igen nagymértékű gazdasági 
önállósággal is rendelkeznek, az 

iskolájuk gazdálkodásában aktívan részt vesznek. 
Már a kezdetektől kincstári kártyával rendelkez-
nek, ami segíti őket a napi működés zavartalansá-
gának biztosításában.
Nehéz feladatnak ígérkezett, hogy több mint 
5000 diák és 600 alkalmazott tartozik a cent-
rumhoz. Nagyságát jól mutatja, hogy a 100 ki-
lométerre lévő Polgáron is van tagintézménye. 
Hogyan tudtak helytállni ebből a szempontból?
Az előbb említett önállósággal együtt a szo-
ros kapcsolattartás is fontos célunk volt. Az 
intézmények a törődés és odafigyelés jele-
ként értékelték a lehetőség szerinti gyakori in-
tézménylátogatásokat, mely a főigazgatóság 

munkatársaitól sokszor 
áldozatos munkát köve-
telt. A tanév során részt 
vettünk iskoláink jeles 
eseményein, rendezvé-
nyein, betekintést nyerhettünk az adott iskola 
mindennapjaiba, megismerkedtünk az ott folyó 
oktató-nevelő munkával, illetve az ott dolgozó 
kollégákkal egyaránt. 
Vezetői megbízása után öt évre főigazgatói ki-
nevezését is átvehette, amihez ezúton is gratulá-
lunk. Irányítása alatt melyek lehetnek az új tan-
év legnagyobb kihívásai, melyek a legfontosabb 
feladatok?
Köszönöm a jókívánságot, igyekszem az ed-
digiekhez hasonlóan legjobb tudásom és lel-
kiismeretem szerint vezetni a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrumot. A 2016/17-es tanévvel 
kapcsolatban fontos változás, hogy  a Berettyó-
újfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi 
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 
is a centrum tagintézményévé vált. Az új fenn-
tartóhoz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 
kerülése az iskolának biztosítéka annak, hogy 
a több évtizedes hagyományokkal rendelkező 
oktatási intézményben a gimnáziumi képzés 
megtartása mellett a nagy múltú egészségügyi 
és közgazdasági képzés továbbra is biztosítva 
legyen. Fontos stratégiai feladat a későbbiekben 
is a szakképzés népszerűsítése, a beiskolázás vo-
lumenének a növelése, valamint a felnőttoktatás 
és – képzés széleskörűvé tétele.
Centrumunk is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 
„az élethosszig tartó tanulás” lehetősége – kor-
tól függetlenül – mindenki számára elérhetővé 
váljék. K.Zs.

Sikerek a Mesterségek Ünnepén 
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Változások a szakképzési centrum életében

„az Arany János Gimná-
zium, Egészségügyi Szak-
képző és Közgazdasági 
Szakközépiskola is a cent-
rum tagintézményévé vált”

A balesetek elkerülése érdekében új 
gyalogos átkelőhelyet építettek a Szabó 
Pál Kollégium és a szemközti járda kö-
zötti szakaszon.
A város hosszú évek után most - saját költség-
vetéséből - az Arany János Gimnázium közelé-
ben a 47. számú főúton gyalogos átkelőhelyet 
alakított ki. Az átkelő helyét a Közlekedési 
Felügyelőség jelölte ki, a buszöböl és a kö-
zépiskola közelségének figyelembevételével. 
A beruházás részét képezte még egy új köz-

világítási oszlop kiépítése, a kerékpárút ezen 
szakaszán pedig egy négy méter széles gyalo-
gos járda kialakítása is, továbbá tartalmazta az 
ároklefedéseket, átereszek építését, valamint a 
szükséges burkolati jelek felfestését is.
A kivitelezési munkák befejeződtek, mely-
nek műszaki átadás-átvétele 2016. augusztus 
18-án megtörtént. A kivitelező a városunkban 
működő Berettyó-Útép Kft. volt, aki már több 
útépítéssel kapcsolatos beruházást valósított 
meg. A gyalogátkelőhely közel 9 millió Ft-ba 

került az önkormányzatnak, amivel ismét egy 

balesetveszélyes csomópontot sikerült bizton-

ságosabbá tenni. 

Új gyalogos átkelő a gimnáziumnál
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A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 
a helyi és megyei önkormányzat támoga-
tásával idén is megszervezte a Bihari Tér-
ség és Régió Nyugdíjasainak Kulturális és 
Baráti Találkozóját. 
Az idén 10. évfordulóját ünneplő rendezvényt 
július 15-én tartották a berettyóújfalui Bihar 
Termálliget  Strand- és Termálfürdőben. A ren-

dezvényen megjelent 37 település nyugdíjas 
szervezete közül 25 lépett színpadra hagyo-
mányőrző produkcióval.
A jubileumi találkozót egész napos program-
sorozat övezte. A délelőtti regisztrációt kö-
vetően az eseményt elsőként Pikó Gyuláné 
a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének 
elnöke köszöntötte. Elmondása szerint a ta-
lálkozó nemcsak hagyományőrzésre ad lehe-
tőséget, hanem új barátságok kialakulására is. 
Ezt bizonyítja, hogy évről-évre több csoport 
érkezik és már nemcsak a környező telepü-
lésekről, hanem Nagyváradról is. Muraközi 
István polgármester, a rendezvény fővédnö-

ke megköszönte az időseknek, hogy félretéve 
mindennapi gondjaikat, eljönnek rendszeresen 
az eseményekre, és közösségi hangulatot te-
remtenek. Kiemelte, hogy tiszteletre méltó ez 
a pozitív hozzáállás a részükről.
Az estig tartó csoportos táncok és egyéni elő-
adások között volt, aki népdalcsokrot énekelt, 
volt olyan egyesület, amelyik színdarabbal ké-
szült. Napközben a szépkorúak igénybe vehet-
ték a strandfürdőt és a Magyar Vöröskereszt 
Berettyóújfalui Területi Szervezetének pre-
venciós sátrát, ahol vércukorszint és vérnyo-
másmérésre is volt lehetőség.  L.Cs.

Több mint egy évig tartó vizsgá-
lat és fejlesztés után egy különle-
ges szigetelési rendszer helyszíni 
próbája indult útnak júliusban a 
Bihari Múzeum pincéjében. 
Az 1875-ben készült épület alag-
sorának falai igazi extrém hely-
zet elé állították a Xella kutatási 
szakemberit, hiszen a folyamatos 
só-terhelés és nedvesség csak bel-
ső szigetelési eljárással kezelhető. 
Július elején a mintavételek és fej-
lesztési szakaszok után már a hely-
színi munkák kezdődhettek meg. 

A múzeum pincéjében egy koráb-
ban kijelölt falrészen egy speciá-
lis ragasztóanyaggal helyezik fel 
a szigetelő lapokat. A fejlesztést 
végző mérnök, Dr. Oliver Kreft a 
helyszínen kísérte figyelemmel a 
munkát.  Kérdésünkre válaszolva 
azt mondta, az itt tapasztalható 
extrém helyzet és sóterhelés miatt 
más szigeteléssel nem megoldható 
a fal megvédése. Azt is elmondat, a 
multipor terméküket ehhez a hely-
zethez alkották meg, persze folya-
matos laborvizsgálatokkal vizsgál-
ják a körülményeket. A több mint 
egy éve indult termékfejlesztés 
utolsó folyamata a nedvesség és a 
hőmérséklet változások miatt mi-
nimum egy évig fog tartani, ez idő 
alatt mintavételezésekkel vizsgál-
ják a szigetelés állapotát. K.Zs.

Mint ismert, a magyar kormány népsza-
vazást kedvezményezett a kényszerbete-
lepítés ellen. A referendumra azért van 
szükség, mert Brüsszel arra tett javasla-
tot, hogy az Európai Unióba érkező be-
vándorlókat kötelező jelleggel, egy előre 
meghatározott kvóta alapján osszák szét 
a tagállamok között. A jelenlegi ütem sze-
rint 5 év alatt egy szegednyi embert kí-
vánnak Magyarországra telepíteni.
Mindenekelőtt nem árt tisztázni, hogy miért 
volt fontos kiírni a népszavazást. A betelepítési 
kvóta elutasításnak az a fő oka, hogy az növeli 
a terrorveszélyt. Mára bebizonyosodott: a ter-
roristák tudatosan használják fel az ellenőrzés 
hiányát arra, hogy elvegyüljenek a bevándor-
lók tömegében. Senki nem tudja megmondani, 
hogy hány terrorista érkezett pontosan eddig a 
migránsokkal együtt, s hányan érkeznek folya-
matosan, azaz napjainkban is. A brüsszeli vagy 
a párizsi (sajnos a sor tovább folytatható) me-
rényletek bebizonyították, hogy a bevándorlás 

és a terrorizmus között szoros összefüggés van.  
A kötelező betelepítés veszélyezteti továbbá a 
kultúránkat és szokásainkat is, hiszen az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, a bevándorlók sem 
a törvényeinket, sem a hagyományainkat nem 
tartják tiszteletben. A brüsszeli bürokraták úgy 
gondolják, a bevándorlás jó lehetőség a népese-
dési és a munkaerő-piaci problémák kezelésére. 
Hazánk kormánya azonban a népességcsök-
kenést családtámogatással, a munkaerő-piaci 
gondokat hazai munkaerővel oldaná meg, a 
kényszerbetelepítések helyett pedig a határok 
védelmére van szükség.
A bevándorlás az egész kontinenst érintő prob-
léma, csak 2015-ban 1.5 millió migráns jött 
Európába; közülük 400 ezren Magyarországon 
keresztül érkeztek. Nem túlzás tehát azt állítani, 
hogy valóban Magyarország, egyszersmind Eu-
rópa jövője a tét.
A magyar kormány álláspontja világos: csak a 
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének 
együtt élni és kivel nem. Az Ön, a Mi megkér-
dezésünk nélkül senkit nem telepíthetnek be 
Magyarországra – az országunk jövőjét meg-

határozó döntés nem a brüsszeli hivatalnokoké, 
hanem kizárólag a magyaroké.
Nagyon fontos, hogy a népszavazás sikeres és 
eredményes legyen: egy sikeres népszavazás 
súlyt adhat Magyarország álláspontjának, mely 
után az Európai Bizottságnak lépnie kell valamit. 
Az Európa 20 országában végzett egyik köz-
vélemény-kutatás szerint a polgárok több mint 
fele támogatja a határok lezárását. A visegrádi 
négyek (melynek Magyarország mellett Szlo-
vákia, Lengyelország és Csehország is tagja, a 
négy országnak összesen 65 millió állampolgá-
ra van) álláspontja egyértelmű: minden állam-
nak lehetősége és joga van népszavazást tartani 
az ország jövőjét érintő kérdésekben.
Elsőként a magyarok mondhatnak véleményt 
arról, hogy akarják-e a betelepítést.  A népsza-
vazáson egyrészt egyértelmű üzenetet küldhe-
tünk Brüsszelnek, másrészt példát mutathatunk 
a többi tagállamnak, hogy igenis mindenkinek 
meg kell hallgatnia az emberek szavát. 
Arra kérem Önöket, jöjjenek el szavazni októ-
ber 2-án, s utasítsák el a betelepítési kvótát!

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

Bihari Térség és Régió Nyugdíja-
sainak Találkozója 

Különleges szigetelési rend-
szert tesztelnek

Magyarország és Európa jövője a tét október 2-án!
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
a gyermekvédelmi törvény előírása-
inak megfelelve 2016. június 16. és 
2016. augusztus 19. között a bölcsődés 
gyermekek részére 5 napon, az óvodás 
gyermekek részére 40 napon (az intéz-
mények zárva tartásának napjain), va-
lamint az iskolások részére 47 napon 
keresztül biztosította a nyári szünidei 
ingyenes étkezést. Az idei évben jog-
szabályi változás miatt kevesebben 
voltak jogosultak (a hátrányos és a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek) az ingyenes étkezés igénybevéte-
lére. A jogosultak közül 239 gyermek 
részére igényelték a szülők/törvényes 
képviselők az étkezést. 
Az Önkormányzat az ételek elkészíté-
sével, az ebéd adagolásával a Közin-
tézmények Szolgáltató Irodáját bízta 
meg. Az idén is két helyen került sor az 
ételek átadására-átvételére. Az étkezé-
si időszak végén ismételten egy rövid 
kérdőív kitöltésére kértük a szülőket, 
hogy értékelésükkel, észrevételeikkel 
segítsék munkánkat, hiszen mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy az étkezők 
elégedetten vegyék igénybe szolgálta-
tásainkat. A kérdőíveket kitöltés után 

névtelenül lehetett leadni az átvételi 
helyeken. A válaszadók értékelték 
az ételek mennyiségét, ízletességét, 
tartalmát és változatosságát. A „telje-
sen elégedettől”, az „egyáltalán nem 
elégedettig” négy lehetőség közül vá-
laszthattak, és vártuk a válaszok szö-
veges indoklását is. A gyermekek két-
harmadára vonatkozóan visszaérkezett 
kérdőívekben túlnyomórészt elégedett 
válaszokat fogalmaztak meg. A meny-
nyiség, a változatosság és a tartalom a 
válaszadók több mint 90%-a számára 
volt teljesen vagy részben megfelelő, 
az ízletességgel a válaszadók 80%-a 
volt megelégedve. 
Ebben a tanévben még két alkalommal, 
az iskolai őszi (2016. november 2-4-ig, 
3 munkanapon keresztül), illetve téli 
szünet (2016. december 22 – 2017. 
január 2-ig, 7 munkanapon keresztül) 
idején biztosít az Önkormányzat in-
gyenes étkezést az iskolás gyermekek 
részére. Az igénybevételi lehetőségről 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően az 
érintettek előzetesen értesítést kapnak. 
Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Közintézmények Szolgáltató Irodája

A nyári szünidei gyermekétkeztetés tapasztalatai
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Az óvodai nevelési év kez-
detére, augusztus 22-re el-
készültek azok a parkolók 
az intézményeknél, melyek 
megépítéséről még a júniu-
si képviselő-testületi ülésen 
határoztak. 
Az óvodák környékén a reggeli 
és délutáni órákban sok helyen 
nehézkes volt a szabályos meg-
állás, ezen a helyzeten javíthat 
a most elkészült 20 új parkoló. 
A Rákóczi tagóvodánál a meg-
álló helyek számának bővítése, 
az óvoda előtt található burkolt 
csatorna lefedésével volt megold-
ható. A Széchenyi tagóvoda előtt 
a buszmegállóhelyek elbontása, 
illetve az útpadka leburkolása 
után lehetőség nyílt további 10 
szabványos parkolóhely kialakí-

tására. A bölcsőde előtt néggyel 
tudták növelni a várakozóhelyek 
számát. A parkolókat valamennyi 
helyszínen térburkolattal látták 
el. A több mint 40 raklap térkő 
a városban működő közmunka 
program keretében készült. A be-
ruházás összköltsége meghaladta 
a 10 millió forintot. Az Eszterlánc 
tagóvoda előtti út, és parkolóinak 
kialakítását, illetve a csapadékvíz 
elvezetést korábban pályázati for-
rásból akarta megvalósítani az ön-
kormányzat, de az eredmény okán 
ezt is - várhatóan alacsonyabb 
műszaki tartalommal – saját költ-
ségvetésének terhére készíti el az 
önkormányzat. A Radnóti utcai 
óvoda parkolási gondjait várható-
an a korábban benyújtott új szék-
hely óvoda építésére vonatkozó 
pályázat oldja meg. K.Zs.

2016 szeptemberétől újra visszakapja 
a nevét a berettyóújfalui mezőgaz-
dasági szakképző iskola. De ki volt 
Brózik Dezső? 
Egy felvidéki községben, Túrócligeten 
született 1884-ben, édesapja evangéli-
kus lelkész volt. Az állami tanítókép-
ző, majd a gazdasági szaktanítóképző 
elvégzése után Berettyóújfaluban 
kezdte meg pályafutását 1905-ben. 
Településünk képviselő-testülete ek-
kor hozta létre a községi gazdasági 
népiskolát, mindazon tanköteles 13–
15 éves gyermekek számára, akik az 
elemi iskola elvégzése után más, fel-
sőbb iskolába nem jártak.  1905-ben 
még csak egy bérelt szűk helyiségben 
zajlott a tanítás, gyakorlóterületül a 
községi faiskolát kapták meg, amelyet 
kertészetté alakítottak.1907-ben épült 
fel egy tanterem, melyben Brózik De-
zső egyedüli tanerőként foglalkozott a 
diákokkal. 
Berettyóújfalu 1911-ben elrendelteúj 
iskolaépületek felépítését, ám az el-
készült tervek megvalósítását meg-
akadályozta a világháború kitörése.  
Az 1912-ben igazgatóvá kinevezett 
Brózik Dezső bevonult katonának, az 
iskola katonai járványkórház lett, a 
gyakorlókert elpusztult. A háború éve-
iben szaktanítónővel működő iskola 
gyakorlóterülete 1921-ben az akkor 
még épülő laktanya mellett kapott he-
lyet. 1926-ban rendelte el Berettyóúj-
falu az iskola felépítéséta Debrecenbe 
vezető út mellett, és következő év jú-
niusára el is készültek az új épületek. 
A terveket az a debreceni építészmér-
nök, Csanak József készítette, aki az 
ugyanazon év őszén átadott levente-
házat, illetve a következő évben meg-
induló kórház épületeit is tervezte. A 
tanintézmény teljes mértékben telepü-
lési költségvetésből, állami támogatás 
nélkül épült fel, így a berettyóújfalui 
gazdasági népiskola „teljes joggal és 
méltán községi intézmény, melyre 
büszke is a község minden lakosa. 
„Nem sok ilyen jól felszerelt, példá-
san felszerelt, példásan működő isko-
lája van az országnak” – olvashatjuk 
Brózik korabeli beszámolójában.
A gazdasági népiskolában a tanulók 
három évfolyamon, nemek szerinti 
megosztásban vettek részt az oktatás-
ban. A télen heti tíz-, nyári félévben 
ötórányi tantermi óra mellett háziipari 
tanfolyamokon (kosárfonás, seprűké-
szítés, drótszövetkészítés, a lányok-

nak szövés, 
varrás, ké-
z i  m u n k a 
és egyéb 
ház  tartási 
ismeretek) vettek részt a diákok. A 
tanfolyamokhoz szükséges alapanya-
gokat az iskola maga termelte meg. A 
tanulói létszám évfolyamonként 100-
120 fő volt a két világháború között, 
ennél kisebb szám csak a háborús 
években születettek esetében figyel-
hető meg.
Brózik Dezsőnek köszönhetjük tehát, 
hogy Berettyóújfaluban létrejött, és 
országosan ismertté vált a gazdasági 
népiskola. Az intézmény fennállásá-
nak közel 40 évében berettyóújfalui 
fiúk és lányok ezrei, zömükben föld-
műves szülők gyermekei sajátították 
el a korszerű gazdasági ismereteket. 
Ráadásként az iskola jövedelme, a sa-
ját gazdaság (a kertészet és később az 
állattenyészet is) bevétele teljes mér-
tékben fedezett minden költséget, így 
Berettyóújfalu községnek nem kellett 
a fenntartáshoz hozzájárulnia. Mind-
emellett Brózik Dezső rendszeresen 
publikált a Gazdasági Népiskola c. 
folyóiratban, sőt 1923 és 1928 között 
szerkesztette is azt, így az országos 
lap településünkön jelent meg ebben 
az időszakban. Gazdasági tanfolyami 
jegyzetek címmel tankönyvet is írt. 
Választott tagja volt Berettyóújfalu 
képviselő-testületének és Bihar vár-
megye törvényhatósági bizottságának. 
Kezdeményezésére alakult meg 1907-
ben a Berettyóújfalui Kosárfonók Szö-
vetkezete, majd ennek utódjaként a 
Hitelszövetkezet. A Hangya Szövetke-
zet igazgatósági tagja, a Bihari Újság 
szerkesztője is volt. Számos, e helyen 
felsorolhatatlan társadalmi tevékeny-
sége között irányította a községi fásí-
tási munkákat.
A berettyóújfalui gazdasági népisko-
la 1940-ben átalakult mezőgazdasági 
középiskolává, Brózik Dezső további 
életútja még kutatások tárgyát képezi. 
Sírjára a rákospalotai temetőben si-
került rábukkannunk, valószínűleg a 
fővárosban hunyt el 1967-ben. A be-
rettyóújfalui gazdasági oktatás orszá-
gosan elismert szakembere nevét a 90-
es évektőlméltán viselte településünk 
mezőgazdasági iskolája, és örömmel 
hirdetjük: mostantól az intézmény újra 
emléket állít nagy elődjének ily mó-
don is. KSM

Könnyebb és szabályos 
parkolás az óvodáknál

Múltba tekintő
Ki volt Brózik Dezső?
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Június 29-én különleges esemény-
re gyűltek az emberek a Bessenyei 
György Szakközépiskola kultúr-
épülete körül. Történt ugyanis, hogy 
néhány volt diák úgy döntött felidézi 
a kezdeti Zalkás éveket, és szeretné-
nek találkozni a diáktársaival, volt 
tanáraival. Megadták a módját, már 
a regisztrációnak is, hiszen pezsgős 
fogadás után léphetett be mindenki 
az iskola épületébe. Gáthy Attila 
tagintézményvezető ünnepi beszé-
dében köszöntötte a megjelenteket, 
majd ismertette az iskola történetét. 
A Móni Zsuzsa tanárnő által veze-
tett szervező bizottság köszöntője 
már elkezdett könnyeket csalni a 
szemekbe. Különösen akkor lett 
„sírós” a hangulat mikor színpadra 
szólították, vagy egyenként 
köszöntötték egykori taná-
raikat. Sajnos számos egy-
kori pedagógus már nincs 
az élők soraiban, róluk kü-
lön emlékeztek meg. 
Vidámabban folytatódott a 
találkozó, mert a volt diá-
kok műsorral készültek és 
megtáncoltatták, megne-
vettették a megjelenteket.

Az iskola és a kollégium épületének 
bejárása, a tablók nézegetése már 
igazi „Zalkás” hangulatot teremtett, 
nyüzsgött az iskola.
Emlékfa ültetés következett. „A fa 
hirdesse mindörökre a kezdeti Zal-
kás évek dicsőségét!”
Nagy beszélgetések, könnyes visz-
szaemlékezések, vidám történetme-
sélések, jó hangulat, evés – ivás, és 
éjszakába nyúló tánc jellemezte az 
estét. Láthatóan mindenki jól érezte 
magát és egyetértett abban, hogy ezt 
a találkozót innentől rendszeresen 
meg kell rendezni. 
A szervezők ezúton is köszönetüket 
fejezik ki a Móló panziónak, és Kiss 
Albert egyéni vállalkozónak a ren-
dezvény támogatásáért.  R.S.

Zalkás vén diák találkozó

A szépség és a hagyomány kiállítása 
Büszke gyönyörűség címen mutatták be 
Rácz Erika, ötvös, népi iparművész éksze-
reit és Finta Sándorné Ildikó, díszmagyar 
ruhakészítő munkáit a Bihari Múzeum ki-
állítótermében, július 27-én. 
Korompainé Mocsnik Marianna, a Bihari Mú-
zeum vezetője úgy fogalmazott, a szépség és a 
hagyomány kiállítása a mostani alkalom, az ér-
tékes ékszerekből és ruhákból áradó különleges 
hangulattal. 

Rácz Erika berettyóújfalui születésű, a nép-
művészet ifjú mestere ékszerei tervezésénél a 
népművészeti hagyományokat tekinti kiinduló 
alapnak. A fémművesség és a ruhakészítés mű-
faja tökéletesen kiegészítette egymást a mostani 
tárlaton, úgy ahogy a mindennapok munkájában 
is. A két alkotót ez köti össze, Finta Sándorné 
díszmagyarkészítő ruhái is Erika gombjaival 
készülnek. A kiállítás ebben a formában első al-
kalommal nyitotta meg kapuit, ám hagyomány-

teremtő céllal, amit folytatni kell - mondták 
a szervezők. A kiállított művek – ékszerek és 
díszmagyar ruhák –szeptember 17-ig tekinthe-
tőek meg a Bihari Múzeum kiállítótermében. 

 K.Zs.
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Törökország, Bosznia-Hercegovina, Olaszor-
szág, Izrael és Szenegál egy-egy tánccsoport-
ja volt a vendége, a berettyóújfalui Bajnóca 
Néptáncegyesület pedig a házigazdája a II. 
Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztiválnak. A 
három napos ezúttal is gazdag programot kínáló 
rendezvény a városi Szent István Napi ünnepnek 
is kiemelkedő része.
Mint a Mozi Galériában megtartott sajtótájékoz-
tatón is elhangzott, az együttesek, tánccsoportok 
az itt töltött idő alatt több alkalommal lépnek fel 
és az idei rendezvény, hasonlóan az elmúlt évi-
hez folytatja hagyományteremtő szándékát. 
A csoportok az augusztus 18-i gálaesten, a más-
napi utcai felvonuláson, a Szent István téren és 
a Bihar Termálligetben is felléptek. Augusztus 
20-án pedig a jubiláló 50. Debreceni Virágkar-
neválon is bemutatkoztak.

A sportcsarnokban megtartott esti gálán idén is 
teltház előtt léphettek fel a táncosok. Köszön-
tőjében Bulcsu László, a megyei önkormányzat 
alelnöke, aki tavaly zsűritagként is részese le-
hetett a fesztiválnak, úgy fogalmazott, az ehhez 
hasonló rendezvények adnak rangot Berettyóúj-
falunak és Biharnak, és viszik jó hírét. Muraközi 
István polgármester, a rendezvény fővédnöke 
köszöntőjében azt mondta, örömteli, hogy olyan 
rendezvényen lehetünk, ami újra megtölti a vá-
ros sportcsarnokát, ez a fesztivál és a szervezők 
sikerét jelenti.

Ünnep fesztiváli hangulatban
Táncosok lepték el Berettyóújfalu utcá-
it augusztus 19-én a II. Berettyó Nemzetközi 
Néptáncfesztivál folytatásaként rendezett utcai 
felvonuláson. A fellépők több helyszínen mutat-
ták be nemzetük kultúráját, fesztiváli hangulatot 
teremtve ezzel városunkban.
A rendezvények a Szent István téren folytatód-
tak, ahol az Ének Iskolája 2014-es szereplői, és 
a Budapesti Operettszínház művészei közremű-
ködésével operett- és nótaműsort láthattak az 
érdeklődők. A programsorozat folytatásaként a 

Megasztárból jól ismert Fekete Dávid szórakoz-
tatta a közönséget, az előadást követően pedig 
az énekessel való közös fotózásra is lehetőség 
nyílt. A két tánccal teli nap megkoronázásaként 
kezdetét vette a nemzetközi néptánc gála, ahol 
a fellépőket szakmai zsűri értékelte. A produk-
ciók befejezése után a résztvevők emléklapokat 
vehettek át, és kiderült, hogy az idei év nyertese 
a Bosznia-Hercegovinából érkező csoport lett. 
A közönség tetszését a törökök és a szenegáli-
ak nyerték el. A hangulat fokozásaként Zoltán 
Erika lépett a színpadra, akiről már 1986-ban ki-
derült, hogy nemcsak szerelemre, hanem a zenei 
pályára is született, ezt bizonyítja színvonalas 
színpadi produkciói mellett a több mint másfél 
millió eladott hanghordozó is. A 4 for Dance 
2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az általuk 
nagy tiszteletben tartott magyar néptánc autenti-
kus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még 
izgalmasabbá, és így egy önálló stílust hozzanak 
létre. A csapat népszerűsége azóta is töretlen, 
hiszen a 4 for Dance értéket közvetít, kultúrát 
táplál, és mindezeket a mai kor szellemében, sok 
humorral fűszerezi, és tette mindezt Berettyóúj-
faluban, a Szent István Napi rendezvényen is. 
Az est végül tűzijátékkal zárult.

Bosznia-Hercegovinából érkező népzenészek adták 
meg az alaphangulatát a Magyarok menedéke Török-
honban című kiállítás megnyitójának, melyet a Berety-
tyó Nemzetközi Néptáncfesztivál tavalyi győztesének, 
a török néptánccsoport tiszteletére rendeztek. A Török 
Nagykövetség és a Yunus Emre Intézet közös tulaj-

donában lévő tárlatot Kopócs János nyitotta meg, aki 
érdekes történeteket mesélt az egykor törökhonban élő 
magyarokról. A kiállításon bepillantást nyerhettünk 
Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen vagy éppen Bem Jó-
zsef törökországi életébe. A kiállítás szeptember 25-ig 
tekinthető meg a Mozi Galériában. 

Augusztus 20-án egy tavaly útjára indult 
kezdeményezést követve ebben az évben 
is ünnepi szentmisére várták az itt élőket 
a római katolikus templomba, melyet Rá-
kóczi Jenő plébániai kormányzó celebrált.  
A plébános arról szólt, hogy a Szent István ki-
rálytól kapott hitbeli örökséget nemcsak őrizni, 
de építeni is kell. Államalapításunk megemléke-
zésén azt is elmondta, hogy ez a feladat az ösz-
szes Kárpát– medencében élő magyarnak szól.
A délelőtt további részében a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház galériájában kiállítás megnyitó 
és kenyérszentelés folytatta az ünnepet. Hege-
dűs Péter és barátai zenei bevezetőjét követően 
Bónácz János alpolgármester szólt államalapító 

Szent István király ünnepén. Azt mondta, ez a 
nap annak a hagyománynak a kezdete, amely 
Magyarország történetét összekapcsolta Európa 
és a világ történetével. Szent Istvánt nemcsak 
államalapítónak tekintjük, hanem szövetségépí-
tőnek is – folytatta - hiszen azzal, hogy megala-
pítója lett az önálló Magyarországnak, egyúttal 
építője lett a keresztény Európának is. „Augusz-
tus huszadika tehát erről a kettős hagyomány-
ról, erről a kettős kötelezettségről szól.” Az al-
polgármester jelenünk feladatai között említette, 
hogy „a múlt leckéit megtanulva, erős jelent 
építve tekinteni bátran a jövőbe, és felelősen, 
utódainkra gondolva cselekedni.”
Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves „A 
lélek zsoltárai” című kiállítását Dénes Zoltán 

egyetemi tanár nyitotta meg. A galéria falain lát-
ható művek az alkotó fő munkái, melyek szent-
jeinkről való ábrázolásokat, lélekábrázolásokat 
és az emberi boldogság pillanatait örökítik meg. 
A kenyérszentelést Rákóczi Jenő plébániai 
kormányzó és Zolcsák Miklós görög-katolikus 
parókus végezte el. L.Cs. – K.Zs.

Újra néptáncfesztivál az állam-
alapítás ünnepén 

Magyarok menedéke Törökhonban 

Kiállítás megnyitó és kenyérszentelés
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Megtelt a Szent István tér

A színpadon - pontosabban felette -
a 4 For Dance

A szervezők köszönetüket fejezték ki 
a fesztivál támogatóinak
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Debreceni Népi Együttes – 
Pulykakakas csoport 
A Debreceni Népi Együttes 1950 tavaszán 
alakult azzal a céllal, hogy összegyűjtse és 
műsorában feldolgozza az alföldi magyar 
néphagyományokat, dalokat, táncokat. A 
Pulykakakas csoportot az együttes 12-15 
éves táncosai alkotják. 

Izrael
A Debrecen testvérváros-
ából, Rishon LeZion-ból 
érkező együttes táncai 
különleges ötvözetét ad-
ják a hagyományos izrae-
li kör- és esküvői táncok, 
haszid, közel-keleti tán-
coknak. 

Bajnóca Néptánc Egyesület
A Bajnóca Néptánc Egyesületet 2009-ben 
alapították Berettyóújfaluban. A csoport 
vezetője Turzó Renáta. Az egyesület fő 
célja, hogy bemutassák és népszerűsítsék 
Magyarország és a Kárpát-medence gaz-
dag népi kultúráját és táncait. 

Baraboly
A református iskolában néptáncoló gye-
rekeiktől kedvet kapó szülők és az ötletre 
nyitott tanárok egymásra találásából szü-
letett a csoport. A koreográfiát színpadra 
állította az együttes művészeti vezetője 
Tatár Árpád.  

Olaszország
Az olasz tánccsoportot 1965. május 1-jén alapította a folklór 
néhány „szerelmese”, akik szerették volna a hagyományos 
tánc örökségét megélni és terjeszteni. Táncukat leginkább 
harmonikával, és feldíszített csörgődobbal kísérik. 

Szenegál – Ballet Camara Tár-
sulat 
A szenegáli társulatot egy több generációs 
művészcsalád alapította 1964-ben, akik 
világszerte képviselik és népszerűsítik 
Szenegált fergeteges táncukkal. 

A Bosznia-Hercegovinából 
érkező tánccsoportot 1949-
ben alapították, számos or-
szág fesztiválján felléptek. 
A csoportnak jelenleg 9 ko-
reográfiája van, melyekhez 
hagyományos népi viselet és 
zenei eszközök tartoznak.

A török néptáncegyüttest 2004-ben alapították Bursában. A csoport 
célja, hogy köz-
vetítse a török 
kultúrát a gene-
rációk között. Az 
együttes rendsze-
res résztvevője a 
törökországi és 
nemzetközi fesz-
tiváloknak.

Bosznia-Hercegovina – Ivan Planina Tánccsoport

Törökország – Osmangazi Néptánc Együttes
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Rövid hírek

A Zenés Nyári Esték programsorozat záró 
estéjén, a Körömvirág Együttes varázsolt vi-
dám hangulatot a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház udvarára. Kocsis Csaba énekmondó, gi-
táros, ifj. Miczura Károly prímás és Szászné 
Ökrös Beáta, énekes szolgált műsorral.

Minden év július elején emlékeznek meg Semmelweis 
Ignácról, az „anyák megmentőjéről”. Idén  a Gróf Ti-
sza István Kórház ünnepségén, a magyar egészségügy 
napja alkalmából az orvosi előléptetéseket, dolgozói el-
ismeréseket adták át.

A zenés nyári esték rendezvénysoro-
zat harmadik fellépője, július 9-én, 
Gerendás Péter, Liszt Ferenc-díjas 
előadóművész volt. Zenéjére jellemző 
a latin hangzás és lírai dallamok.
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18. Országos Felnőtt Csuhéfonó 
és Kézműves Alkotótábor

8

A Bihari Népművészeti Egyesület felnőtt 
alkotótábora immáron nagykorú lett, 
idén 18. alkalommal gyűltek össze a kéz-
művesség iránt érdeklők a Tavasz körúti 
alkotóházban. 
Július utolsó hetében naponta 15-25 fő szor-
goskodott. Az idén Dunakesziről, Budapestről, 
Hajdúszoboszlóról, Hencidáról, Komádiból, 
Furtáról, Tépéről, Püspökladányból, Nagykere-
kiből és természetesen Berettyóújfaluból voltak 
zömmel pedagógusok, óvónők, tanítónők, és más 
érdeklődők, akik meg akarták ismerni a kézmű-
ves technikákat. A hat nap alatt számos mester-
ség rejtelmeibe pillanthattak be az érdeklődők. 
Hétfőn többfajta mesterségből kaptak ízelítőt: 

Nagy Magdolna szövő, népi iparművész segít-
ségével szőhettek, Pelbártné Zöld Klárával szal-
maékszereket és díszeket készítettek, Tolnai Irén 
vezetésével csuhéból és gyékényből gyártottak 
figurákat, virágokat. Nagy Andrea segítségével 
nemezeltek különböző használati tárgyakat, és 
még mézeskalácsot is díszítettek a nap második 
részében. Évek óta a kosárfonás a legnépszerűbb 
foglalkozás, melyet 4 napon át a derecskei alko-
tók, Szatmári Ferenc népi iparművész, s ifjabb 
Szatmári Ferenc, a népművészet ifjú mestere 
vezettek. Segítségükkel számos kis és nagy ko-
sár, tálca készült el. Gál Attila népi iparművész a 
bőrművesség egyes technikáival ismertette meg 
az érdeklődőket. Magyar Zita fazekas, a népmű-
vészet ifjú mesterének irányításával agyagedé-
nyeket korongoztak a táborozók.
Az idén is, ahogy minden évben délelőtt és dél-
után is legalább háromféle kézműves tevékeny-
ségből választhattak a táborozók. Csütörtökön 
este népi ételekről szóló előadás, hurkatészta 

leves, valamint gombóta kóstoló színesítette a 
programot. Kedden egész napos szakmai tanul-
mányutat szerveztünk Nagyváradra és az Ér-
mellékre. Nagyváradon, a várban kézműves al-
kotókkal találkoztunk és megtekintettük néhány 
kiállítást, többek között a nemrégiben átadott vár-
múzeumot is. Az Ottományi kúriában közel 100 
faragott, fonott széket, számos népi, és nemesi 
használati tárgyat láttunk. Kéri Gáspárnak, az Év 
tájházvezetőjének Gálospetri tájházán kívül rövid 
látogatást tettünk testvérvárosunkban Margittán 
is egy székfonó mester családjánál.
Támogatónk most is – ahogy évek óta mindig – a 
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Nép-
művészeti Kollégiuma, s a Népművészeti Egye-
sületek Szövetsége volt.
Ahogy ez egy igazi alkotótáborban szokás, pénte-
ken és szombaton kosárnyi alkotással a karjukon 
búcsúztak egymástól a résztvevők: „JÖVŐRE 
VELETEK UGYANITT!” Találkozunk a 19. Al-
kotótáborban!

Kállai Irén táborvezető

A Gyermek Alkotótábor nyitó reggelén, 2016. 
június 27-én, jól ismert környezet fogadta 
azokat, akik már jártak a Bihari Népművé-
szeti Egyesület Alkotóházában.  Fonal hal-
mok a szövőszékek körül, csillogó  gyöngyök 
a beárnyékolt teraszon, melegedő kemence a 
tűzzománcos műhelyben, keveredő  levendu-
la és viasz illat a gyertyaöntés előkészületei-
nél, sorakozó szerszámok és színes bőr táblák 
a bőrös műhelynek berendezett filagóriában. 
Érkeznek a kis kézművesek, ki most először, 
ki sokadjára. Mind-mind csillogószeműek, 
tettre készek. Az első nap az ismerkedésé, a 
régi barátokkal való találkozás öröméé. So-
kan már a tavalyi táborzáró óta tervezgetik, 
mi mindent fognak készíteni idén.  A második 
nap különleges, hiszen vendégeket várunk. 
Szülőket, nagyszülőket, testvéreket, rokono-

kat, barátokat, hadd 
próbálják ki ők is 
milyen öröm alkot-
ni, kézműveskedni. 
Dúskálunk a prog-

ramban: formálódik a fazekaskorongon az 
agyag, készül a cirok seprű, nyisszan az olló 
a szűrrátétes minták körül,  csattan a kisostor, 
tekeredik a kelt tészta a kukorica kóró köré, 
készül a kürtös kalács. A harmadik napon, a 
kiránduláson sem unatkozunk, Hortobágyon 
a sugár szemöldökű Sós Pista betyár nyomát 
kutatjuk  pusztán, istállók környékén, csárda 
pincéjében.  A negyedik napon kicsit pihen-
ni kell. Lassítani,  beszélgetni, nevetgélni, 
emlékeket felidézni, mesélni mi történt az 
előző tábor óta eltelt időben. Persze a kezük 
nem tétlenkedik, készül a vessző szappan-
tartó, gyapjú tarisznya, sós perec, bicskatok, 
gyöngynyaklánc. Az utolsó napon mindenki 
izgatott, hiszen mennyi mindent kellene még 
csinálni: a megkezdett tárgyakat befejezni, 
a kiállítást berendezni, kóstolgatni a frissen 
kisült mézeskalácsot, gondolkodni a fejtörő-
kön, „a mesterek kérdez, inas válaszol” felad-
ványokon. No és persze tervezgetni, hogy mit 
fogunk csinálni jövőre.

Dr. Halászné Nagy Andrea táborvezető

Jubilált a Bihari 
Honismereti Tábor
A Bihari Múzeum idén 40. alkalommal rendez-
te meg a Bihari Honismereti Tábort július 24. 
és 29. között. A nyári program rendezését a 25 
esztendeje önállóvá váló civil szervezet, a Bi-
hari Múzeum Baráti Köre segíti. A szálláshely 
ebben az évben is a létavértesi Bihari Jurtatábor 
volt, a szakcsoportok a környéken végezték 
szakmai munkájukat: a természetjárók az Iri-
nyi-arborétum és a kokadi Daru-láp élővilá-
gával ismerkedtek, míg a néprajzi szakcsoport 
nagyszüleink játékait és a hajdani leányélet 
szokásait kutatták. A bihari túra útvonala ez-
úttal Berettyóújfaluba vezetett: a Bihari Múze-
um és a herpályi Csonka torony megtekintése 
után Nagykerekiben, a Bocskai-várkastélyban 
vettünk részt akadályversenyen. A tábort már 
7. esztendeje a nagyváradi Tanoda Egyesület 
segítségével bonyolítjuk le, így az idei 28 tá-
boros közel fele most is a határon túli Biharból 
érkezett, de érkeztek diákok többek között Ba-
konszegről, Berettyóújfaluból is. A honismereti 
tábort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Dr. Krajczárné Sándor Mária
táborvezető

Nyári tábor a horgásztávon
A Berettyó Munkás Horgász Egyesület július 4. és 8. között szervezte meg fiataloknak 
szóló egyhetes horgásztábort.  Az egyesület már kilencedik alkalommal várta a termé-
szetkedvelő gyerekeket, hogy beavassák őket a horgászat rejtelmeibe. A tábor első napján 
a résztvevők balesetvédelmi tájékoztatást kaptak, majd az elméleti ismeretek elsajátítása 
után a horgászat vette kezdetét. Papp Gábor táborvezető elmondta, sok a visszatérő diák, 
van, aki évek óta visszajár horgászni. Az újonnan résztvevők pedig a tábor végén levizs-
gáznak, és ha betöltötték a tizenötödik életévüket, hiteles bizonyítványt kapnak erről. A 
tábor fő célja most is a horgászat megismertetése, természet megszerettetése, és az, hogy 
a gyerekek a szabadban töltsék vakációjuk nagy részét. 
Az utolsó napon, pénteken az általuk fogott halakból finom halászlé készült, amivel a 
szülőket látták vendégül.  Jövőre új kalanddal várják a fiatal érdeklődőket és a visszaté-
rőket egyaránt. L.Cs. 

Időutazás a középkorba
Kardfogatás, íjászat, lovagi próbák, vásári forgatag, kincsvadászat és 
számos más izgalmas program részesei lehettek azok a gyerekek, akik 
augusztus második hetében részt vettek a Bihari Múzeum középko-
ri táborában Zsákán. Az agyagba álmodott remekművek elkészítése 
után a Rhédey kastélyban megalakult Fazekas céh soraiba fogadta a 
jelentkezőket és a „jogutód” Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara jóvoltából inas- és mesterlevelet, valamint további mun-
kájukhoz ajándékokat kaptak a céhgyűlés résztvevői, vagyis a táboro-
zó hazai, Nagy-Britanniából, Németországból és Kanadából érkező 
gyerekek. A tábor zárásaként Nagy Lajos király várába, Diósgyőrbe 
látogattunk el, hogy immár korhű környezetben ismerhessük meg e 
történelmi kor életmódját, hétköznapjait.

Korompainé Mocsnik Marianna táborvezető

Kisostor és kalácsillat

XXII. Gyermek alkotótábor
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Az ifjúsági hetet 3. alkalommal szerveztük meg 
gyülekezetünk ifjúságának, július második he-
tében, délutánonként. Ezen a héten hitünk nagy 
hőseivel ismerkedtünk meg közelebbről. 
Kálvin János, Luther Márton, Károli Gáspár és 
Albert Schweitzer életével, munkásságával. 
Délutánjainkat közösségi programok is kiegészí-
tették, amik nagyon változatossá, és hangulatossá 
tették az együtt töltött időnket. Voltunk a stran-
don, sport játékokat játszottunk, a Szász tanyára 
kerékpár túrát szerveztünk, megnéztük a kálvinis-
ta Rómát – Debrecen városát, abban is kiemelke-
dő helyen a Nagytemplomot, majd közös hetünket 

bográcsozással zártuk. Az ifjúsági héten résztve-
vő gyerekek a később július 4. hetében szervezett 
Vakációs Bibliahéten is részt vettek, mint segítők. 
A Vakációs Bibliahetet immár 12. alkalommal 
szerveztük meg. Ebben az évben témánk volt: 
Egy Igazi Hős Ábrahám. A téma adta lelki tar-
talmak mellett, bővítettük ezeket a napokat is kü-
lönféle közösségi programokkal. Volt hit és erő 
próbáló közösségi sport, játék, kézműves játékok, 
kirándultunk Zsákára a Rhédey kastélyba, a Cson-
ka toronyhoz. A hét zárásaként Templomunkban 
a gyerekekkel és szüleikkel hálát adtunk ezért az 
áldott hétért, és megköszöntük a segítőknek a hét 

megvalósulásáért tett erőfeszítésüket. Ezen felül 
is köszönünk minden nemű segítséget, és támo-
gatást. „Mert a jókedvű adakozót szereti és meg-
áldja az Isten.”
  Berettyóújfalui Református Egyházközség

Igazi időutazáson vehettek részt azok a gye-
rekek, akik a Bihari Múzeum történelmi tá-
borában kapcsolódtak ki a nyári szünetben. 
A szervezők Géza fejedelem és Szent István 
korát választották úti célul, így egészen idáig 
repítették vissza az érdeklődőket.

A táborozók kézműves foglalkozásokon, kirán-
dulásokon vettek részt. Régi magyar mondák 
felelevenítésével, korabeli ruhák készítésével 
idézték meg a múltat, és ezeket magukra öltve 
„vettek részt” Szent István koronázásán. A tábor 

egyik érdekessége volt, hogy még Ománból ér-
kezett gyerekek is részt vettek a programon. A 
szervezők abban bíznak, hogy a dramatikus játé-
kokkal, vetélkedőkkel színesített történelmi uta-
zás felkeltette 
a gyerekek ér-
deklődését, ez-
által közelebb 
kerültek e rég-
múlt időkhöz. 

SKGy.

Kamera előtt és mögött egyaránt kipró-
bálhatták magukat azok a gyerekek, 
akik részt vettek a nyári Mozis Tábor-
ban. Idén először rendezte meg hagyo-
mányteremtő szándékkal a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház mozira épülő 
táborát, ahol az érdeklődök bepillantást 
nyerhettek a kulisszák mögé, hogy köze-
lebb kerüljenek a filmek világához.
A gyerekek kivételesen nemcsak az előadást te-
kinthették meg a moziban, hanem a vetítő gép-
házba is bemehettek, ahol megnézték, hogyan 
dolgozik a mozigépész, és milyen volt a régi, 
szalagos filmtekercs. A tábor programjai kö-
zött kézműves foglalkozások és kirándulások is 
szerepeltek, valamint a gyerekek figyelemmel 
kísérhették a Berettyó Televízió stábjának mun-
káját is, láthatták, hogyan készül el egy riport, 
és részt vehettek egy fogatáson is. SKGy.

Júliusban egy hétre ezen a nyáron is benépesült a 
gyermekkönyvtár az olvasótábor lakóival, akik ol-
vasás közben a képzelet szárnyán keltek vándorút-
ra Nils Holgerssonnal, a törpévé varázsolt lusta és 
gonosz svéd kisfiúval, aki Vemmenhögből Már-
ton gúnárral és a vadludakkal Lappföldre utazott. 
A számos megpróbáltatást, kalandot átélt Nils vé-
gül szülei örömére megjavult, kedves, talpraesett 
gyerekként tért haza, aki nem bántja többé az álla-
tokat. Nemcsak Nils kalandjait kísértük nyomon. 
A kézműves foglalkozáson Márton gúnár és Akka 
figurája, a Bihari Múzeumban pedig a Sárrét vízi 
világával való megismerkedést követően a vizes 
élőhely egyik lakója, a béka készült el. Minden 
táborlakó egész héten büszkén viselte a lúdtollal 
megírt kitűzőjét. Az időjárás ezen a nyáron is ke-

gyes volt hozzánk, így nem maradt el a strandolás, 
a szabadtéri játék sem. A József Attila-lakótelep 
játszóterén a népi játékok mozgatták meg a gyere-
keket. Biharugrán a Madárvárta tanösvényt jártuk 
végig, ahol megismerkedtünk a környék állat- és 
növényvilágával. Ezalatt fejünk fölött zsákmány-
ra vadászó réti sasok köröztek, a vízparton tol-
lászkodtak a nyári ludak. A magaslesről a bihari 
hegyeket is megcsodáltuk.
A Szabó Pál Irodalmi Emlékház udvarán a ha-
talmas diófa hűvösében hallgattuk meg vendég-
látónk előadásában az író Szegődött bér, osztott 
konc című meséjét, melynek tanulsága ma is érvé-
nyes: Szorgalommal, kitartó munkával elérhetjük 
célunkat. Nagy élményt jelentett a poéta hangját 
megörökítő felvétel meghallgatása, melyben a 

Móricz Zsigmonddal való találkozását meséli el. 
Felüdültünk a játékkal színesített zenei és ének 
foglalkozáson is. Péntek délután a vetélkedőn sok 
érdekességet tudhatott meg mindenki a madarak-
ról, valamint a vándorló állatokról. 
Reméljük, a huszonnégy táborlakó, akik közül 
többen visszatérő résztvevők, jövőre is szívesen 
csatlakoznak hozzánk a következő Olvasótábor 
lakójaként.   Lackó Györgyné könyvtárvezető

Programokban, és élményekben gaz-
dag hetet tudhatnak maguk mögött azok a 
székelylengyelfalvi diákok, akik idén Berety-
tyóújfaluba látogattak. A két testvértelepü-
lés közel 10 éves kapcsolatának erősítése, és 
a gyermekek kikapcsolódásának elősegítése 
hozta létre azt a kezdeményezést, amely révén 
Berettyóújfalu önkormányzata minden évben 
vendégül látja a székelylengyelfalviakat, hogy 
megismerjék városunkat.
Idén a rengeteg program között ellátogattak a 
moziba, és sikerült kipróbálni az italbringát is.      
A hét zárásaként közös vacsorával búcsúztat-

ták a vendégeket, majd az éjszaka folyamán le-
hetőségük nyílt megtekinteni a Berettyó parton 
a csillaghullást. 

Ifjúsági hét - Vakációs hét
a Berettyóújfalui Református Egyházközség szervezésében

Időutazás Szent István korába

Felvételek a
Mozis Táborból

Vándorúton Tornyosfellegi Akka csapatával

Vendégek testvértelepülésünkről

A záró vacsorán Muraközi István polgármester 
köszöntötte a gyermekeket.

A gyerekek a Berettyó 
Televízió szerkesztői, mű-
  sorkészítői munkáját is
     megismerhették
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3,8 km úszás, 180 km bicikli, majd a ma-
ratoni táv – 42,2 km- lefutása. A Vasem-
ber próba hihetetlen megpróbáltatás, de 
vannak, akik képesek rá. Ezen kevesek 
közé küzdötte be magát Berettyóújfalu 
vasembere: Dobi Béla.
Július 30-án rendezték a „Nagyatádi Extre-
man”versenyt, mely Magyarország hosszú távú 
országos triatlon bajnoksága. Az idén 676 egyéni, 
és 260 csapat indulója volt az óriási megmérette-
tésnek. Nemcsak egyéni, csapat érdekeltsége is 
volt Berettyóújfalunak, hiszen a csapatok közt sze-
repelt a „B-team” is. A Berettyó-team (tagjai: Dobi 
Lili, Dobi Gergő, Kiss Zoltán Gyula és Bisi Tamás) 
a nagyon előkelő 10. helyezést szerezték meg.

Honnan indul a történet?
4 éve indultam első triatlonversenyemen, és 3 éve 
teljesítettem először a féltávot. Tavaly november 
30-án egy beszélgetés közben fogadalmat tettünk 
a fiammal. Ő megpróbál saját korcsoportja leg-
jobb 8 versenyzője közé bekerülni, én pedig meg-
csinálom az „Ironman”-t. 
Együtt edzettünk. Nem ők edzenek velem, én 
edzek velük, hiszen jobb időket tudnak, mint én. 
Gergő csapat-úszáseredménye kimagasló volt, 
olyannyira, hogy a 3,8 kilométeres távot 53 perc 
alatt úszta le, így a 3. helyen adta át a stafétabotot 
csapattársainak. A 260 csapat közül végül a 10. 
helyen végeztek a 10 óra 4 perces teljesítmény-
nyel. 
Konkrét számokat, távokat tudsz mondani a fel-
készülésről?
Kifejezetten erre a versenyre nyolc hónapja 
kezdtem meg a felkészülést. Heti 6 napban 8-10 
edzés szerepelt. 2000 km-t futottam, 2500 km-t 
bicikliztem és közel 300 km-t úsztam. A család 
támogatása mellett a párom türelme és segítsége 
is nélkülözhetetlen volt. 
Mi történt magán a versenyen?
Az országos bajnokság napján a program korán 
reggel kezdődik. A Nagyatád melletti Gyékényes 
bányatavánál sorakoztak fel a versenyzők tudás 
szerint, ki mit akar úszni. Aki gyengébb időt ter-

vez magának, az hátrábbról indul.
A rajtjel egy igazi ágyú ágyúdöreje – reggel 7:30-
kor. Az első szám az úszás. Ezt 1 óra 29 perc alatt 
tudtam le, mellyel a középmezőnyben jöttem ki a 
vízből. Következett a bicikli, egy 180 km-es táv 
megtétele. 5 óra 57 perc kellett a végrehajtáshoz, 
ez már az első harmadba sorolt. 30,2 km/h átlagot 
sikerült bicikliznem. 
A végső próba a maratoni táv lefutása. Teljesen 
jó állapotban vágtam neki, ezt viszont kicsit el-
szúrtam. Összességében 12 órán belül szerettem 
volna teljesíteni, de a futás 4 óra 37 perces ideje 
gyengébb, mint vártam magamtól. Az öltözködé-
sekkel, és felszerelésváltásokkal együtt végül 12 
óra 19 perc alatt végeztem. A versenyt 539 egyéni 
induló fejezte be, én a 232. lettem.  A legjobb idő 
az idén 8 óra 25 perc volt. 
Tudomásom szerint te vagy az első berettyóújfa-
lui Ironman.
Én sem tudok másról. Mégsem csak a saját ered-
ményemnek örülök. A csapat eredménye fan-
tasztikus, és ehhez Gergő fiam és Lili lányom is 
nagyban hozzájárult. Gergő végül az országos 
triatlon ranglista serdülő korcsoportjának a 12. 
helyére küzdötte fel magát, úgy hogy korcsoport-
jában első éves. Lili az országos gyerek triatlon 
ranglista 3. helyezettje.  R. S.
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Szép lányokban, és jó hangulat-
ban idén sem volt hiány a Bihar 
Termálligetben, ahol már negye-
dik alkalommal választották meg 
a Liget Szépét egy fergeteges buli 
keretében.
A szervezők szórakoztató progra-
mokkal készültek az egész család 
számára, melyek garantálták a kel-
lemes kikapcsolódást, és természe-
tesen újdonságokkal is meglepték az 
érdeklődőket. 
A műsor két házigazdája Papp Máté, 
és Éden Apolka voltak, akik igyekez-
tek jó hangulatot teremteni a színpa-
don. Idén a zsűri tagjai között, sztár-
vendégként Liszter Sándor kapott 
helyet, aki a délután folyamán mik-
rofont ragadott, és a közönség nagy 
örömére, dalra is fakadt. A szervezők 
a legkisebbekre is gondoltak, hiszen 
a Liget Szépe választása előtt 11 órá-
tól Tompeti és Barátai szórakoztatták 
a gyerekeket. Amíg a lányok átöl-
töztek a következő fordulókra addig 
Leroy bűvész eltüntetett egy hölgyet, 
akinek épségben sikerült kimásznia 

a varázsdobozból. A Liget Szépe 
döntősei először sportos, hétköz-
napi ruhában, majd fürdőruhában, 
végül elegáns öltözékben vonultak 
fel a színpadra. Idén újításként egy 
kommunikációs fordulót is bevezet-
tek, ahol megszólaltatták a lányokat, 
hogy ezzel is közelebb hozzák őket 
a közönséghez. A döntősökre a Ter-
málliget Facebook oldalán lehetett 
szavazni, de minden strandra érkező 
belépője mellé kapott egy szavazó-
lapot, melyre ráírhatta, szerinte ki a 
legszebb 2016-ban.
A Liget Szépe címet ebben az évben 
Juhász Boglárka nyerte el, aki a kö-
zönségdíjat, és a Facebook-díjat is 
magáénak tudhatta, az udvarhölgyek 
pedig Orbán Kitti, és Makrai Éva 
lettek.  A díjátadást követően tovább 
folytatódott a show, és a Garami Fun-
ky Staff zenekar Nikával adott közös 
koncertet, mely remek zárása volt a 
nyáresti programnak. A rendezvény 
ideje alatt a Magyar Vöröskereszt is 
várta az önkéntes véradókat a Bihar 
Termálligetben. SKGy

Új csapat - új szezon
A motiváció és a türelem szellemében kez-
dődik az új évad a Mezei Vill Futsal Klub 
életében. Turzó József vezető edzőt az el-
múlt szezonról és a 2016-2017-es futsal 
idény célkitűzéseiről kérdeztük. 
Mint elmondta, a tavalyi év nem sikerült annyira 
jól, mint ahogy az előző évek. Ezt mindenképpen 
csalódásként élték meg, de gyorsan értékelték az 
akkori helyzetet és próbáltak előre lépni. „Három 
külföldi játékosunk volt az elmúlt szezonban és saj-
nos rájöttünk, hogy nem tudunk a mi anyagi lehe-
tőségeinkkel olyan külföldi játékost igazolni, akik 
erősítést jelentenének, ezért tőlük megváltunk.”
Sajnos az élet úgy hozta, a szezon kezdete előtt 

három játékosuk is távozott. A keletkező létszám-
hiányt helyi és környékbeli fiatalokkal pótolták 
pótolni, ennek köszönhetően idén már hat új fia-
tallal kezdődik meg a munka a Pálfi István csar-
nokban. A keret tagjai lett Kondás Kristóf, Ko-
vács István, Nagy Dániel, Nagy Bence, Magyar 
Szabolcs és Vékei  Nándor 
„A most kezdődő szezonban teljesen más szerep, 
teljesen más munka vár ránk. Építkezünk, és úgy 
gondolom két dolog fontos ebben az évben: ez 
a motiváció és a türelem!” Az elmúlt évekhez 
képest egy sokkal jobb csapatszellem kezd ki-
alakulni és ez talán átlendítheti az MVFC-t, egy 
nehezebb időszakon - tette hozzá a tréner.  Úgy 
fogalmazott a felkészülés során a profi hozzáál-
lást ugyanúgy megköveteli, de elfogadja, hogy 
szakmailag lassabban haladnak és ez új helyze-

tet teremt az építkezésben. Turzó József szerint a 
Szent István napi futball tornán - ahol az erősebb 
Székelyudvarhely ellen léptek pályára -, olyan hi-
bákat követtek el, melyek a tapasztalat és a rutin 
hiányának köszönhetőek, de ezeket a következő 
időszakban meg lehet szerezni. „Úgy gondolom, 
hogy változtak a célkitűzések, de mindenképen 
sok munkával be tudunk, kerüli a felsőházba” – 
mondta az edző.
A bajnokság szeptember 9-én indul, a berettyóúj-
faluiak a győri Bőny-Szavill Consulting csapata 
ellen lépnek hazai pályára. Turzó József szeretné, 
ha sikerülne úgy szerepelni az első fordulóban, 
hogy minél hatékonyabban teljesítsék azt, amit 
tudnak védekezésben és támadásban egyaránt.

A BMSE 2016. augusztus 1-5. között 
második alkalommal rendezte meg 
kézilabda utánpótlás táborát a 8-12 
éves lányok és fiúk számára.
47 gyermek részvételével kezdődött 
meg hétfőn a tábor, így a tavalyi 19-es 
létszámot messze túlszárnyaltuk. Nem 
hirdettük, nem reklámoztuk, hiszen az 
előzetes felmérések alapján a rendsze-
resen kézilabda edzésre járók jelezték, 
hogy mindenféleképpen részt vesznek 
a táborban. Így lett a vége 47. A létszám 
növekedése és a szeptemberi bajnok-
ságra való készülés fényében a lányok, 
a fiúk és a kapusok külön edzésen 
vettek részt. A lányok Kovács Ferenc, 
a fiúk Varga Gábor, a kapusok pedig 
Maróthy György edzők irányításával 
végezték a délelőtti erőnléti, labdás, 
ügyességi feladatokat. A hé-
ten Nagyné Makra Erzsébet 
tanárnő segítette az edzők és 
az én munkámat. Délutánra 
mindig jutott valamilyen kül-
sős program, strandoltunk, 
bicikliztünk, kalandparkoz-
tunk, moziztunk.  
Vidám, mozgalmas hetet 
tudhatunk magunk mögött.

A fenti idézettel tettük közzé közös-
ségi oldalunkon a tábor utolsó napján 
készült videót, mely azt igazolja, hogy 
a gyerekekben van akarat, elszántság. 
Keményen végig dolgozták a hetet, de 
ez csak az eleje annak az útnak, melyre 
a gyermekbajnokság kezdetekor fog-
nak rálépni.
Szeptembertől a korosztályos gyer-
mekbajnokságokban lehet bizonyítani, 
lehet folytatni az elkezdett munkát. 
Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bíz-
ták gyermekeiket erre a hétre, reméljük 
jó visszajelzést kaptak tőlük.
A nyár további részére jó pihenést kí-
vánunk mindenkinek, szeptember-
ben találkozunk.
Balázsné Szabó Mária - szakosztályvezető

Megtalálták a Liget legszebbjét  „Ahol akarat van, ott út is van.”
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

KLUBFOGLAL-KOZÁSOK
Szeptember 7. 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület 
egyesületi napja, vendég: Muraközi István polgármester 
Szeptember 27. 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesü-
let egyesületi napja keretében Fogyasztóvédelmi Fórumot tart.
Szeptember 30. 10.00 órától ILCO-klub
Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjas Egye-
sület Népdalkörének próbája
Minden szerdán 15.30 órától a Berettyópart Nyugdíjas Egye-
sület Senior Tánccsoport próbája
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna az Erdélyi 
Gábor teremben
2016. október 27. 18 óra: Soma-Summárum - „Dallamgyön-
gyikékre” fűzve, férjjel fűszerezve (Zenés Show-ma) Soma 
mamagésa műsora

Több, mint 40 program a 
III. Szélső Érték 
Természetbarát

Kulturális Találkozón
Idén harmadik alkalommal rendezi meg a berettyóújfalui 
Szélső Érték Kör Egyesület a Szélső Érték Természetbarát 
Kulturális Találkozót. A nagysikerű programsorozat helyszíne 
idén szeptember 16-17-én is a Szent István tér. A legutóbbi 
rendezvényt 2014-ben a Novavilla2010 Nonprofit Kft.-vel 
karöltve a Nemzeti Kulturális Alap és Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának támogatásával sikerült lebonyolítani. A 
kétévente megrendezett találkozó 2016-ban a Berettyó Kul-
turális Központ együttműködésével, városunk támogatása és 
a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. adománya jóvoltából 
valósulhat meg. 
Ez a fesztivál alapvetően arról szól, hogy a zenei, kulturális, 
környezetvédő, hagyomány- és egészségmegőrző programok-
kal megmutassuk emberi értékeinket, kimozdítsuk a fiatalokat 
a monitorok mögül, hogy megtapasztalják a valós közösségi 
élet értékeit. 
Esténként két színpadon (MÓLÓ és BUBORÉK színpad) 
fellépő zenekarok és több neves előadó jóvoltából idén is 
nagyon jó hangulat ígérkezik. Fellép többek között Sub Bass 
Monster a hazai Rap/HipHop/Ragga kultikus alakja, vagy a 
nagyszínpad idei győztese a Bohemian Betyars, a műfajában 
országosan is ismert és elismert Fankadeli, de itt lesz a zene és 
a költészet ízléses ötvözője az egyre népszerűbb Kávészünet, 
az igazi fesztiválhangulatot garantáló Skafunderz, egyesüle-
tünk zenekarai az Éva Presszó, a Benzin és természetesen a 
fiatalabb reménységek, a feltörekvő, szintén értéket közvetítő 
és képviselő zenekarok is. A találkozóra jellemzően fontos 
szerepet szánunk a hagyományőrző és a családi programok-
nak is. Kézműves foglalkozásokkal, népzenei előadásokkal, 
Moldvai táncházzal, a Szeredás együttes közreműködésével 
gyermekműsorral és gyermek-táncházzal és a Körömvirág 
együttes családi programjával is készülünk. A színes, ember-
közeli zenei paletta mellett a rendezvény másik fő/alap pillére 
a „Biharicum” kiállítás, mely keretében esélyt és lehetőséget 
biztosítunk a bihari tehetségeknek, legyenek ők akár ép vagy 
akár fogyatékkal élő képzőművészek, valamint a „Van e öt-
leted a megelőzésre?” c. hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
rajzpályázat díjazott képeit is bemutatjuk. 
A természetbarát rendezvény alap koncepciója egészségünk, a 
természet és környezetünk védelme, így természetesen zöld- 
és egészségmegőrző programokkal is várjuk az érdeklődőket. 
A rendezvény a Szélső Érték Kör, a Berettyó Kulturális Köz-
pont, a helyi önkormányzat és számos civil szervezet példaér-
tékű összefogása, mely kulturált és tartalmas kikapcsolódást 
kínál a Berettyóújfaluban és a bihari térségben élők számára.  

Papp Zsolt SZÉKE elnök

Országos Könyvtári Napok
a Sinka István Városi Könyvtárban

2016. október 3-9.  Részletek a plakátokon, a honlapon.

Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek 
Egyesülete és Bihari Mézlovagrend

szakmai találkozója, méz- és
eszközvására kulturális program

2016. szeptember 24.
10.30 Palotás a Berettyó Parti Seniorok 

előadásában
10.40 Bakonszegi népdalkör műsora
10.50 Cha-cha-cha a Berettyó Parti Seniorok 

előadásában
11.00 Kisbunda magyar népmese a József 

Attila Általános Iskola színjátszóinak 
előadásában

11.30 Hegedűs Zoltán és barátainak zenés 
műsora

12.00-13.00 A Berettyó Rádió műsora és 
helyszíni bejelentkezése. 

13.00 A szerepi Hamvas Népdalkör műsora
13.20 Tombola
13.30 Furta Show Tánccsoport és a Rengő 

Néptánccsoport műsora
14.00 A Komádi Színjátszó Kompánia előadá-

sa
14.30 Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 

Iskola hastánccso-
portjai

15.00 A Gáborjáni Hagyo-
mányőrző Együttes 
műsora

15.30 Tombola

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum
Segítünk, hogy segíthess! - múzeumi 
önkéntesek képzése
• szept. 12.(hétfő) 15.00 – természettudomány
• szept. 19.(hétfő) 15.00 – képzőművészet
• szept. 26. (hétfő) 15.00 – numizmatika
• okt.     03. (hétfő) 15.00 – múzeumpedagógia
• okt.     10. (hétfő) 15.00 – közművelődés
Tudástár – szabadegyetem mindenki-
nek programsorozatunk keretében 
• Megérint a múlt - Beszélgetés Balázs Lajos 
erdélyi néprajzkutatóval a beszélgetést veze-
ti: Füredi Józsefné nyug. tanárnő szeptember 
8-án, csütörtökön, 15.00
Büszke gyönyörűség - időszaki kiállítás 
• Rácz Erika ötvös, a népművészet ifjú meste-
re és a Tafota Szalon közös kiállítása
Megtekinthető: szeptember 17-ig
Családi délután: Emlékezzünk!
• Az Ars Sacra Fesztivál keretében közös ke-
rékpáros és gyalogos kirándulást szervezünk 
Berettyószentmártonba, ahol a református és 
a római katolikus templom megtekintésével 
bepillantást kaphatunk a városrész hitéletének 
történelmébe. Mindkét templom a XIX.- század 
elején épült, így összevethetjük a templomok 
építészeti jegyeit is. Időpont: szeptember 17. 
(szombat) 14-16. Ezen a napon 10-16 között 
a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.
„Felemelé Kádár szemeit az égre …”
• Vitéz Kádár Istvánra emlékezünk rendezvé-
nyünkkel, aki 1658. szeptember 20-23. között 
vívta legendás csatáját a Berettyó folyó men-
tén, közel a mai Berettyóújfaluhoz.
program: Csarkó Imre történész előadása, a 
Kádár vitézre emlékező múzeumpedagógiai 
füzet bemutatása, koszorúzás a szobornál
időpont: szeptember 22. (csütörtök) 17.00
Nézz be hozzánk! – a Múzeumok Őszi Feszti-
váljának városi nyitó programja 
• A múzeum munkatársai különböző korok 
viseletét felöltve, műtárgymásolatokkal fel-
szerelkezve a város főterén, iskolákban és 
óvodákban népszerűsítik a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja Berettyóújfaluban megrendezésre 
kerülő programjait.
időpont: szeptember 27. (kedd) 8.30 – 15.30
Mundérba bújt történelem – időszaki 
kiállítás
megnyitó: szeptember 29. (csütörtök) 16.30   a 
kiállítás megtekinthető: 2016. november 19-ig

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Munkatársak: Bíró Klaudia, Kocsis Attila, Nagy Sándor, 

Szentannay Mátyás (fotó), Lőrincz Csilla (gyakornok)
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
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Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
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Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
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Bihari Hírlap

Születés
2016. július
14. Rácz Hanna (Rácz András Gyula - Meszesán Rita)
21. Fekete Bence (Fekete András - Eszenyi Katalin)
30. Biró Nóra (Biró Zoltán János - Hizó Julianna)
2016. augusztus
4. Tóth Bence (Tóth Csaba - Sütő Ágnes)
7. Hajzer András (Hajzer András - Végh Ivett Nikolett)
9. Csörsz Péter (Csörsz Péter - Szoboszlai Erika)
18. Miklós Marcell (Miklós Adrián - Varga Lilla)
18. Barta Zalán (Barta Barnabás - Gáll Enikő)
18. Nagy Máté (Nagy Zoltán - Bende Anita)

Házasságkötés
2016. június
29. Pethő Mihály Zoltán - Karácsony Flóra
2016. július
9. Borsa Péter Tibor - Tószegi Vivien
16. Simon Kai - Varga Dóra
20. Mező László - Veres Csilla
23. Madar Ferenc - Matolcsi Adrienn
2016. augusztus
6. Guth Pál - Balázs Beáta
10. Csercsa Péter - Cser Tímea Noémi
13. Nagy Miklós László - Oláh Emese
27. Markovics János - Nagy Orsolya

Elhunytak
2016. június
28. Varga Ferencné (Kocsis Erzsébet) (1933.)

28. Törzsök Gyula (1933.)
2016. július
6. Nagy Péter (1938.)

7. Karácson Istvánné (Sindel Rozália) (1932.)

7. Nagy Imréné (Molnár Katalin) (1934.)

8. Furka Albertné (Mos Ida) (1937.)

13. Miklovics Sándorné (Balogh Erzsébet) (1928.)

14. Nagy Matild (1955.)

17. Szabó Sándorné (Marozsán Irén) (1952.)

24. Trapp András (1973.)

26. László Józsefné (Máté Katalin) (1954.)

28. Rácz Gáborné (Veres Ilona) (1941.)

29. Balog Terézia (1950.)

30. Pap Sándor (1967.)

31. Lele József Istvánné (Veres Anikó ) (1958.)

31. Balázs Károlyné (Papp Etelka) (1936.)
2016. augusztus
1. Hegyesi Lajosné (Veres Irén) (1930.)

1. Szabó Sándorné (Papp Ágnes) (1925.)

4. Csarkó János Lórándné (Bácsó Margit) (1937.)

8. Mihucza Tivadarné (Dézsi Margit) (1926.)

8. Szabó Pálné (Jónás Ilona) (1938.)

24. Nagy Gyula (1931.)

29. Lakatos Anna (1975.)
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 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket
jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: 06 1 801 7931               

…és van Invitel! 
160832-FI1


