
Ülésezett a képviselő-
testület

Mundérba bújt 
történelem

Kenuztak is az európai mobilitási héten

A napirendek tárgyalását megelőzően 
a kulturált lakókörnyezetünkért pályá-
zat eredményhirdetésével kezdődött 
a szeptemberi képviselő-testületi ülés. 
Dr. Ökrös Zoltán a „Hajdú-Bihar Me-
gye Közigazgatásáért” emlékérmet ve-
hette át.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Az Európai Mobilitási Hét keretein belül szerveztek triatlont a helyi 
általános iskolásoknak. A szervezők a versenyszámok jellegéből adó-
dóan arra próbálják ösztönözni a fiatalokat, hogy a gyaloglást, kerék-
pározást válasszák a gépjárművel való közlekedés helyett.

Mesélő nemezek
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„Fuss magadért egy 
kört!” - 16 nap 
1600 kilométer

Édes mézelődés
Ötödjére tartották 
meg a bihari mé-
zes napot, melyen 
a szakmai progra-
mok mellett ezúttal 
is színes programok 
várták a művelődési 
házba érkezőket. 10 6
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A napirendek tárgyalását megelőzően 
a kulturált lakókörnyezetünkért pályá-
zat eredményhirdetésével kezdődött a 
szeptemberi képviselő-testületi ülés.
Balázs József bizottsági elnök elmondta, 13 in-
gatlan vett részt az idei kert és udvar szemlén, és 
valamennyien oklevelet vehetnek át. A helyszíni 
bejáráson résztvevő bizottsági tagok 
döntése alapján első helyezett Nagy 
Norbert Makó utcai portája lett. Má-
sodik Panker Zoltán, harmadik Papp 
Árpád László ingatlana lett.
Úgyszintén ünnepélyes pillanattal folytatódott az 
ülés, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elis-
merésének átadásával. Pajna Zoltán elnök egy 
nemrégen alapított elismerést, a „Hajdú-Bihar 
Megye Közigazgatásáért” emlékérmet mutatta be. 
Mint mondta, egy új terület elismerésével bővült 
a megyei önkormányzat által adható díjak száma, 
és így 25 évvel az önkormányzatiság kialakulása 
után lehetőség van a közigazgatásban eredményes 
munkát végzők megbecsülésére. A díjat - melynek 
átadására most került sor első alkalommal – Dr. 
Ökrös Zoltán főjegyző vehette át. Az elnök úgy 
fogalmazott, az 1991-óta tartó munkája hűen tük-
rözi elkötelezettségét az önkormányzatiság iránt.   
A napirendek ezúttal is az elmúlt időszakról szóló 
polgármesteri jelentéssel kezdődtek. Ennek kiegé-
szítéseként hangzott el, hogy a közvilágításhoz 

kapcsolódó villamos áram beszerzésre vonatkozó 
közbeszerzés eredményeként ajánlott ár a koráb-
bihoz képest 45%-os megtakarítást – mintegy 9 
millió forintot - jelent.
Jóváhagyták a képviselők a tizenöt 
éves időtávra vonatkozó víziközmű 
rendszer fejlesztési tervének felújítási 
és pótlási, valamint beruházási tervét. 
A napirend kapcsán szóba került a 
berettyószentmártoni városrészen tapasztalható 
ivóvíz minőség is. Bondár Sándor a szolgáltató 
képviseletében azt mondta, folyamatosan tisztít-
ják a rendszert, de ez az adott városrészen a veze-
tékek miatt nehézkes. A laborvizsgálatok alapján 
azt mondhatja, a víz minőségére vas és mangán 
tartalma csak esztétikai szempontból van hatással.
Támogatták a képviselők Szántai László javaslatát, 
miszerint a Táncsics téren alakítanak ki zöld pihe-

nőpontot. A megvalósítás pénzügyi 
keretét 350.000 Ft-ra emelték meg.
Döntöttek arról is, hogy az önkor-
mányzat 2017-re is meghirdeti a 
Bursa Hungarica pályázatot. A hát-

rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
támogatására létrehozott ösztöndíjrendszerhez, 
költségvetése terhére 5 millió Ft-ot nyújt a kép-
viselő-testület. A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2016. november 8. Elfogadták azt a határo-
zatot is, mely szerint Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata nyilvános pá-
lyázatot hirdet a BERÉPO Nonprofit 
Kft. ügyvezetői álláshelyének 5 éves 
határozott időre szóló betöltésére. 
A Berettyóújfalu-Berettyószentmárto-
ni Református Egyházközség presbi-
tériuma a református templom tetőszerkezetének 
felújításához kérte és kapta meg az önkormányzat 
támogatását. A most elfogadott előterjesztés sze-
rint 500.000 forinttal járul hozzá a munkához a 
képviselő-testület. A további költséget az EMMI 

által kiírt pályázaton elnyert, illetve az egyházke-
rület által nyújtott összegekből finanszíroznák. 
Három megoldási lehetőségről tájékoztatta a 

polgármester a testületet a 0490/1 
hrsz-ú ingatlan, a reptéri major meg-
közelíthetőségének kapcsán. A terület 
42-es számú főúthoz csatlakozó út-
burkolattal ellátott szakaszának egy 
része ugyanis a szomszédos ingatlan 

területére esik, mely egy korábbi adás-vétel okán 
magántulajdonba került. Az érintett szakasz (2800 
négyzetméter) visszavásárlása mellett felmerült az 
értékarányos cseréje, illetve a hiányzó útrész meg-
építése, melyhez megfelelő telekrész áll rendelke-
zésre. A hosszas tárgyalás folyamán abban több 
képviselő is egyetértett, hogy a telek-csere nem jó 
döntés, mert az csökkentheti annak későbbi hasz-
nálhatóságát. Szántai László megítélése szerint 
egy szélesebb, akár 70 méteres sávot is ki lehet-
ne alakítani - a jelen útszakasz visszavásárlásával 
együtt - és így egy esetleges jövőbeni fejlesztés 
mellett a szomszédos területek művelői számára 
is megfelelő lehet. Muraközi István szerint a vá-
ros szempontjából nem elsődleges érv vagy szem-
pont a szomszédos magántulajdonú földterületek 
megközelíthetősége. Gál László a napirend kap-
csán azt mondta, hogy a volt repülőtéri ingatlan 
bérbe adott épületeinél az állagmegóvásra is nagy 

figyelmet kellene fordítani. Végül az 
elfogadott indítvány szerint a testület 
felhatalmazta a polgármestert a vételi 
lehetőségek tárgyalására, valamint 
egy költségkalkuláció is készül egy új 
útszakasz megépítésére vonatkozóan.
Egy elfogadott határozat szerint az 

Aranytál Közhasznú Alapítvány részére 581.567 
Ft összegben nyújt támogatást az önkormányzat, 
mellyel a szervezet a berettyóújfalui óvodák és 
iskolák konyháinak eszközbeszerzéseihez járul 
hozzá. K.Zs.

A szeptember 29-én a városházán megtar-
tott képviselő-testületi ülés abból az alka-
lomból különlegesnek számított, hogy ez 
volt az utolsó, amelyen Dr. Ökrös Zoltán 
jegyzőként vett részt, ugyanis nyugdíjas 
éveit kezdi meg.
A képviselő-testület és az önkormányzat köszöne-
tét fejezte ki a jegyzőnek, aki az elmúlt 25 évben 
összesen 571 testületi-ülésen vett részt. Ugyancsak 
boldog nyugdíjas éveket kívánt Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő is.
Dr. Ökrös Zoltán 1953. szeptember 26-án szüle-
tett. Berettyóújfaluban végezte az általános iskolát, 
majd a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 
érettségizett, 1972-ben. 1973 szeptemberétől 1976 
júniusáig a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem történelem-német szakos hallgatója volt, 

majd átiratkozott a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, 
ahol 1982-ben szerzett jogi diplomát. Három évig 
Zsákán termelőszövetkezeti jogi előadó, majd a 
Berstal Magyar Gördülőcsapágy Művek (korábbi 
nevén ELZETT Berstal Fémtömegcikk Vállalat) 
jogtanácsosa, 1990. december 31-ig.
Berettyóújfalu Képviselő-testülete nyilvános pá-
lyázat útján, 1991. január 1-jei hatállyal nevezte ki 
jegyzővé. A város első kinevezett jegyzőjeként az 
önkormányzatiság alapjainak lefektetésében, egy 
korszerű, az ügyek pontos intézése mentén hala-
dó, egyúttal minden tekintetben ügyfélbarát hiva-
tal kialakításában máig ható érdemei vannak. Az a 
tény, hogy Berettyóújfalu hagyományosan térségi 
központi szereppel rendelkező város, jóval össze-
tettebbé, szerteágazóbbá tette a jegyzői feladatokat 

is. Az önkormányzat egészen 
a közelmúltig nemcsak a he-
lyi kötelező feladatokat ellátó 
intézmények, hanem számos 
térségi hatókörű költségvetési 
szerv – általános, közép- és 
szakképző iskolák, szociális 
és egészségügyi intézmények, 
köztük a Gróf Tisza István 
Kórház, közfeladat-ellátó gaz-
dasági társaságok – fenntartója 
is volt egyben, így ezek törvé-
nyességi felügyeletét, szabá-

lyos működtetésük biztosítását is el kellett látnia. 
2011-től két évig körjegyzőként, majd 2013. feb-
ruár 13-tól ugyancsak két évig közös önkormány-
zati hivatal vezetőjeként Mezősas község jegyzői 
feladatait is ellátta, mely idő alatt nagymértékben 
konszolidálta az ott folyó munkát. 
A területi államigazgatás 2011. január 1-jei át-
alakulását megelőzősen számos hatósági ügy, az 
okmányirodai feladatok, a gyámhivatali teendők 
ellátásáért felelt. Napjainkban – főként a kórház 
jelenlétéből fakadóan – az anyakönyvi ügyintézés, 
valamint az elsőfokú építéshatósági feladatok ma is 
jócskán túlmutatnak a város határain. 
Az önkormányzati társulások életében is központi 
szereppel bírt és bír Berettyóújfalu. A számos fel-
adatellátó, illetve a többcélú önkormányzati társu-
lás székhelytelepülésének jegyzőjeként folyama-
tosan segítette munkaszervezetek tevékenységét, 
illetve munkaszervezet híján közvetlenül a berety-
tyóújfalui hivatal végezte/végzi el ezek napi ügy-
viteli teendőit. 
Berettyóújfalu 1990 óta minden választási rend-
szerben országgyűlési egyéni választókerületi köz-
pont, így a város jegyzője a helyi mellett a válasz-
tókerületi választási iroda vezetője is, így ma már 
Hajdú-Bihar megye 82 települése közül 41-ben 
koordinálja az esedékes országgyűlési képviselő- és 
önkormányzati választások, illetve népszavazások 
lebonyolítását. Dr. Ökrös Zoltán 2002 óta viseli a 
címzetes főjegyzői címet.

Ülésezett a képviselő-testület

Nyugdíjas éveit kezdi önkormányzatunk jegyzője
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az önkormányzat 
2017-re is meghir-
deti a Bursa Hun-
garica pályázatot

...a telek-csere nem 
jó döntés, mert az 
csökkentheti an-
nak későbbi hasz-
nálhatóságát

a Táncsics téren 
alakítanak ki zöld 
pihenőpontot
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A hagyományokat folytatva, ám ezúttal a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
adták át a tragikusan fiatalon, 2006-ban 
elhunyt Pálfi István európai és magyar 
képviselőről elnevezett Pálfi István-díjat.

Az ünnepségen Magyar Levente, gazdaság-
diplomáciáért felelős államtitkár megemlékezett 
a közgazdász és humán menedzsment területen 
diplomát szerzett Pálfi Istvánról, aki végzett-
ségének köszönhetően különös érzékenységet 
tanúsított a határtérségek gazdasági és szociális 
problémái iránt. – Érdeklődése és elhivatottsá-
ga arra predesztinálta, hogy európai parlamenti 
képviselőként az európai területi társulásokról 

szóló európai uniós rendeletet előkészítő bizott-
ság munkájában aktívan részt vegyen. Szenve-
délyességének és elhivatottságának köszönhető, 
hogy az Európai Uniónak sikerült megalkotnia 
az európai területi társulás sajátos jogintézmé-
nyét, mely az országhatárok elválasztó hatása 
csökkentésének egyik legmegfelelőbb eszköze 
– fogalmazott az államtitkár. A továbbiakban 
Magyar Levente arról beszélt, hogy a határ men-
tiség sokszor egyenlő a gazdasági és szociális 
értelemben vett perifériára szorulással, elmara-
dással. A magyar kormány Pálfi István munkás-
ságát is folytatva, arra törekszik, hogy a határ 
mentiségből előnyt kovácsoljon, így számunkra 
a nemzethatárokon túli együttműködés kiemelt 
fontosságú – közölte az államtitkár. 

A két kitüntetett kapcsán elmondta, a Pálfi Ist-
ván-díjjal olyan személyeket jutalmaztak, akik 
napi munkájuk során fáradhatatlanul dolgoznak 
a határok elválasztó jellegének felszámolásán, 
hisznek a kohéziós politikában, szem előtt tart-
ják a nemzethatárokon átnyúló regionális és tér-
ségi szemlét fontosságát, ezzel folytatva Pálfi 
István örökségét.

Kiss Antal, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium közvetlen brüsszeli forráskoordinációért 
felelős miniszteri biztosa, felidézte az egykori 
harcostárssal közös munkálkodását, egyúttal le-

szögezte: nagyon súlyos terhet kapnak a kitün-
tetettek, hiszen Pálfi István örökébe lépni nem 
könnyű. – 2006-ban egy 40. évében járó ember 
távozott, de még életében megélhette, hogy az 
Európai Unió megalkotta az európai térségi te-
rületi társulások jogintézményét. Pálfi István és 
lengyel képviselőtársa, Jan Olbrycht, határtalan 
Európáról álmodtak. Pálfi István tudatosan ké-
szült minden napjára, minden hetére, mert cél-
ja volt szűkebb pátriájával, régiójával. Legyen 
élete követendő példa mindannyiunk számára! 
– zárta beszédét Kiss Antal. 

A Pálfi István-díjat ezúttal is egy külföldi és 
egy magyar szakpolitikus kapta: Peter Zinggl, 
Burgenland Tartományi Kormányhivatal terve-
zési főosztályvezetője, valamint Horváth Niko-
letta, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
határon átnyúló együttműködéseinek koordiná-
tora. Az osztrák kitüntetett a díjjal járó pénz-
jutalmat a nagydobronyi (Kárpátalja) árvaház 
javára ajánlotta fel.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Kettős évfordulót ünnepeltek 
szeptember 23-án reggel a Szé-
chenyi István Tagiskolában. 
Megemlékeztek Széchenyi Ist-
ván születésének 225. évfordu-
lójáról, valamint arról, hogy 
az intézmény 20 évvel ezelőtt 
vette fel a „legnagyobb ma-
gyar” nevét.
Az ünnepi alkalomra az iskola je-
lenlegi „lakói” műsorral 
készültek, énekeltek és 
idézeteket olvastak fel 
Széchenyitől, aki a ma-
gyar politikai élet egyik 
legkiemelkedőbb és 
legjelentősebb alakja, 
kinek nevéhez a magyar 
gazdaság, a közlekedés, 
a külpolitika és a sport 
területén végrehajtott 
reformok sokasága fű-
ződik. Az épület bejá-

ratánál meghatódva helyezték el 
koszorújukat a régi diákok, köztük 
Vitányi István országgyűlési képvi-
selő is, aki szívesen emlékezett visz-
sza diákéveire. Mészárosné Kovács 
Ildikó, a tagintézmény vezetője el-
mondta, milyen felemelő érzés volt, 
amikor felvette az intézmény Szé-
chenyi nevét, azóta is hagyományo-
san minden évben megemlékeznek 
erről a jeles eseményről.   SKGy

Ötödik alkalommal adták át a 
Pálfi István-díjat
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Ünnepi megemlékezés a
Széchenyi István Tagiskolában

Az emléknap zárásaként és a pillanat 
megörökítéseként az iskola diákjai fát 

ültettek az intézmény udvarán. 

Előzetes megbeszélésre várta az 
önkormányzat azokat a vállalko-
zókat, akik részt vennének a Be-
rettyóújfaluban menetrend szerinti 
helyi autóbuszjárat elindításában, 
üzemeltetésében. Az előzetesen 
meghirdetett konzultációt a város-
háza kistermében tartották, melyre 
két helyi vállalkozás képviselője 
érkezett. Sólya László a városfej-
lesztési iroda vezetője elmondta, 
az önkormányzat a pályázat ki-
írásáról szóló döntés meghozatala 
és a pályázati felhívás részletes 
feltételeinek meghatározása előtt 

szeretné felmérni, hogy a szolgál-
tatók részéről van-e érdeklődés a 
buszjárat üzemeltetése iránt. A 
megbeszélésen elhangzott, a busz-
megállók számának növelésével 
és több járat párhuzamos elindí-
tásával és az utazási szokásokhoz 
igazodó menetrenddel lehetne 
gaz daságosan működtetni a helyi 
járatot. Dr. Ökrös Zoltán főjegyző 
a tárgyalás végén azt mondta, az 
elhangzott észrevételek figyelem-
bevételével indulhat el egy közös 
gondolkodás az esetlegesen ki-
írandó pályázat kapcsán. K.Zs.

Megbeszélés a helyi buszjáratról

A 2016. október 2-án
megtartott népszavazás

berettyóújfalui eredményei:

Választó-
jogosultak 

száma

Szavazáson 
megjelentek

Érvényes 
szavazatok 

száma
Igen Nem

száma  aránya száma  aránya száma  aránya száma  aránya

12 231 5 381 5 075 88 4 987 43.99% 41.49% 1.73% 98.27%
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Negyedik alkalommal rendezte meg Csa-
lád-barát napját a BERÉPO Nonprofit 
Kft. Fényes-Házában, a már hagyomány-

nyá vált eseményen az idősek hozzátarto-
zóit látták vendégül.
A nyílt napon a zeneiskola növendékei és 
pedagógusainak műsorát láthatták az érdek-
lődök. Felléptek a Hunyadi Mátyás tagiskola 
harmadikos tanulói, akik különböző hangsze-
res műsorokat, és népdalokat állítottak össze. 
Az intézménybe ellátogatott családtagjaik, 
szeretteik számára a lakók is előadással ké-
szültek, ahol megmutathatták tehetségüket. 
A szünetben a Real Team Duó szolgáltatta a 

zenét, valamint Török Laura és Németh Ma-
rietta, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tanulói népdalcsokrot énekeltek. A színpadon 
a Peszterce néptánccsoport, és a Berettyóparti 
Seniorok ropták. A műsorokat követően tom-
bolasorsoláson és vacsorán vehettek részt a 
látogatók. Az idősek életében nagyon fontos 
szerepet tölt be a család, a barátok, éppen 
ezeknek a kapcsolatoknak a támogatása, elő-
segítése érdekében szervezik meg minden év-
ben ezt a programot.  SKGy

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 184/2016. (IX. 29.) önkor-
mányzati határozatában döntött arról, hogy 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók („A típusú pályá-
zat), valamint a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok („B” típusú pályázat) 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében, az EPER-Bursa 
rendszerben történő rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2016. november 08.
(Az EPER- Bursa rendszer a https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhe-

tő el.) A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes.
A pályázati kiírások szövege Berettyóúj-
falu Város hivatalos honlapjáról (www. 
berettyoujfalu.hu) tölthető le, a „Helyi pá-
lyázatok” menüpont alatt. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázatot hirdet a BERÉPO Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének 
5 éves határozott időre szóló betöltésére. 
A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „BERÉPO Non-
profit Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani 
Berettyóújfalu Város Polgármesteréhez címezve (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u. 17-19.). A pályázat benyújtásának határideje: 2016. ok-
tóber 31. A pályázat teljes kiírása a www.berettyoujfalu.hu oldalon az 
„Álláspályázatok” menüpont alatt érhető el.
A pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te bírálja el a benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek 
eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.  

Családi nap a Fényes-Házban

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

AKTUÁLIS
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TÁJÉKOZTATÁS
a lakossági hulladékgyűjtés változásairól

Szeptember utolsó hetében valamennyi berettyóújfalui háztartásba eljuttat-
tuk a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatóját a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás 2016. július 1. óta hatályos változásairól.
A tájékoztatóhoz mellékeltünk egy nyilatkozatot, melyben arról nyilatkozhat-
nak, hogy milyen méretű gyűjtőedényt kívánnak a továbbiakban használni.
Amennyiben ez a tájékoztató nem jutott el Önhöz, azt munkanapokon átvehe-
ti a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letöltheti a www.
berettyoujfalu.hu honlap baloldali menüsora Polgármesteri Hivatal/Letölthe-
tő dokumentumok menüpontjából.       Berettyóújfalu Város Önkormányzata

„Dallamgyöngyikékre”
fűzve, férjjel fűszerezve 
(Zenés Show-ma) 
Ahogyan az életben oly sok dolog spontán 
születik, ez az új műfaj is így jött létre. 
A lényege, hogy körülbelül másfél órában, 
a saját életemről fogok mesélni. Tele szto-
rikkal, de hogy ne legyen l’art pour l’art, 
azaz önmagáért való, az adott szakaszból, 
elmondott szövegből levonok egy fontos-

nak tartott, másokat is segítő alapigazsá-
got, konzekvenciát, bölcseletet, esszenciát. 
Majd ezután jön egy témába illő zeneszám, 
amit a férjem – Lőrincz György, aki nem 
csak hallgatja a sokszor vele kapcsolatos 
történeteimet is, de időnként kommenteli 
is- kísér szaxofonon. 
Úgyhogy lesz őszinte színvallás, bölcselet 
és tanulság, sőt, esetenként élet-tanítás is, 
zene, nevetés, mélyülés, elgondolkodtatás, 
önirónia, játék, felszabadító és tanító szóra-
koztatás. 

hirdetés

hirdetés
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A KLIK Berettyóújfalui és Derecskei 
Tankerületei, a Múzeumi Oktatási Mód-
szertani Központ és a Berettyó Kulturális 
Központ – Bihari Múzeum immár hagyo-
mányosan múzeumi évnyitóra hívták Be-
rettyóújfalu és térsége oktatási intézmé-
nyeinek vezetőit, képviselőit.
Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igaz-
gatója, mint a program házigazdája, a rendez-
vény múltját felidézve kiemelte az iskolák és a 
múzeum jó kapcsolatát.
Majd Dr. Vitányi István országgyűlési képvise-
lő köszöntőjében megerősítette, hogy érdemes 
élni a múzeum kínálta lehetőségekkel, hiszen az 
új ismeretátadási forma az iskolában már meg-
szerzett tudás elmélyítését segítik. 
A város, mint fenntartó, örömmel támogatja 
a múzeum kezdeményezéseit – hangsúlyozta 
Muraközi István polgármester – köszöntőjében, 
hiszen rendezvényeivel a város kulturális életét 
színesíti, gazdagítja.
Ezt erősítette meg Kapornai Judit tankerületi 
igazgató is, arra bíztatva az iskolák igazgatóit, 

hogy a múzeum kínálatából mindenki válassza 
ki az iskolájának legmegfelelőbb programcso-
magot, foglalkozást és keressék a kapcsolatot a 
múzeummal.
Ünnepi pillanat részesei is lehettünk, hiszen 
ezúttal elismerések átadására is sor került. 
Megköszönve a múzeum pedagógiai kezdemé-
nyezéseinek támogatását, elsőként Kapornai 
Judit tankerületi igazgató részesült A Bihari 
Múzeumért elismerésben, majd az elmúlt évek 
leghűségesebb múzeumlátogató pedagógusai: 
Fábiánné Kiss Gabriella és Siteri Róbert  a Dió-
szegi Kis István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusai vehették át a dí-
jat Kállai Irén igazgatótól.
A Bihari Múzeum munkatársainak: Szémánné 
Veres Gabriella irodalomtörténész, Csarkó 
Imre történész, Korompainé Mocsnik Marian-
na etnográfus-múzeumpedagógus tájékoztatói-
ból megismerhették a pedagógusok a múzeum 
különböző korosztályok számára összeállított 
foglalkozásait. Tájékoztatást kaptak a Múzeu-
mi Oktatási Módszertani Központ munkájáról, 
kiemelve az a’la carte internetes felületet, vala-

mint  a Múzeumok Őszi Fesztiváljának országos 
pályázatait és helyi kezdeményezéseit. Múzeu-
munk kínálatát kiegészítette még Ferenczyné 
Csáki Annamária múzeumvezető jóvoltából a 
Karacs Ferenc Múzeum is, várva az érdeklődő 
tanulócsoportokat Püspökladányba is.
Most már a pedagógusokon a sor, hogy éljenek 
a felkínált lehetőségekkel. Nálunk már áll a jel-
képes híd, amely az oktatást és a múzeumi életet 
összeköti.

Korompainé Mocsnik Marianna
múzeumvezető

„Ismerjük meg a választható szakmákat 
térségünkben” címmel és céllal szervezett 
pályaorientációs fórumot a Hajdú-Bi-
har Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szeptember 27-én.
A szakképzési centrum Bessenyei György Szak-
középiskolájának dísztermébe az általános isko-
lák intézményvezetői, pedagógusai mellett az 
érdeklődő szülőket is várták. 
A gazdaság versenyképesség-javításának alapja a 
jó szakemberképzés, ezért a kamara már több éve 
pályaorientációs tanácsadással járul hozzá a 7-ik, 
8-ik osztályosok tájékoztatásához.
Simonyi Réka pályaorientációs tanácsadó kö-
szöntőjében elmondta, a kamara szervezésében 
három éve tartó pályaorientációs tanácsadás 
legfontosabb feladata, hogy különböző pályavá-
lasztási tájékoztatókkal, üzemlátogatások szerve-
zésével és pályaválasztási rendezvényekre való 

invitálással megkönnyítse a fiatalok szakmavá-
lasztását és motiválja őket. 
Az átalakulóban lévő szakképzési rendszer vál-
tozásairól tartott előadást Pelyhéné Bartha Irén, 
a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum főigazgatója. Mint 
mondta, nagyon fontos, hogy 
a végzős általános iskolások, 
osztályfőnökeik, a pályavá-
lasztás előtt álló tanulók tá-
jékozottak legyenek. A szak-
képzés elmúlt évben kezdődő 
tartalmai és szerkezeti átalakí-
tásairól is volt szó a főigazgató 
előadásában. Arról is beszélt, 
mire kell figyelni a megfelelő 
szakma és intézmény kivá-
lasztása folyamán. A fórumon 
a szakképzési centrum mind-

három berettyóújfalui tagintézményének vezetője 
is bemutatta a következő tanévben induló kép-
zéseket, de volt szó a tanulószerződésekről és a 
hiányszakmákról is. K.Zs.

A Molnár Balázs Emlékháznál mondott ünnepi 
beszédet Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, a nép-
rajztudós halálának 20. évfordulója alkalmából. 
A megemlékezésen jelen volt a néprajzkutató 
fia is, aki meghatódva állt a Dr. Molnár Balázs 
portrédomborműves emléktáblájának ünnepé-
lyes avatásán. 
Molnár Balázs 1915-ben született Komádiban, ki-
magasló tehetsége, és szorgalma révén, a református 

egyház segítségével tudott tovább tanulni. 1937-ben 
ment Budapestre, ahol a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem hallgatójaként néprajzot is tanult. Molnár 
Balázs néprajzi vizsgálatai a hagyományos paraszti 
életmód minden szegmensére kiterjedtek. A néprajz-
tudós élete nagy álmát, hogy elkészítse szülőfaluja 
monográfiáját, sajnos nem érte el. Komádi városának 
képviselő-testülete a Molnár Balázs-emlékévek meg-
hirdetéséről és megvalósításáról szóló tervezet meg-
szavazásával a városban tudja összegyűjteni az oda 
tartozó anyagokat. A páratlanul gazdag, javarészt 
még feldolgozatlan életmű adhatja az alapját Ko-
mádi és környéke történetének és hagyományainak 
bemutatásának. 
Az emléktábla leleplezését követően a néprajztudós 
munkásságát bemutató kiállítást Kolozsvári István 
nyitotta meg. A tárlatot Komádiban, a Közösségi 
Ház nagytermében tekinthették meg az érdeklődők.  
A tablókiállítás anyaga a Bihari Múzeum 2. járási 
múzeum projektjének keretében készült el az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával. SKGy

Molnár Balázs emlékére

VIII. Bihari Múzeumpedagógiai évnyitó

Milyen szakmát válasszunk? - térségi pályaorientációs fórum

AKTUÁLIS
5

Dr. Molnár Balázs portrédombor-
műves emléktáblájának - Kurucz 
Imre szobrászművész alkotásá-
nak - ünnepélyes avatása.
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2016. szeptember 9-én a Berettyóújfalui József 
Attila Általános Iskola felsősei közül 18 tanuló 
Kovács Zoltánné és Bukusné Tóth Lívia peda-
gógusok vezetésével kerékpártúrán vettek részt. 
Az úti cél a határ menti kapcsolatok ápolásának 
jegyében a Pecze-parti Párizs, Nagyvárad volt. 
A lelkes kis csapathoz csatlakozott iskolánk volt 
diákja, Szatmári Orsi; intézményünk két admi-
nisztrátora, Körtvélyesi Henrietta és Noveczki 
Szabina és a Bihari Természetbarát Egyesület 
részéről Nagy Sándor. 
Nagyvárad központját a természeti szépségek-
ben bővelkedő Körös menti kerékpárúton kö-
zelítettük meg, ahol vadkacsákat és hattyúkat 
is láthattunk. A bicikliket egy helyi iskolában 
hagyva, gyalogosan, az Ady Líceum egyik ta-
nárnőjének segítségével tekintettük meg a város 
magyar vonatkozású emlékeit; a Szent László 
templomot, a Szent László teret, a Fekete Sas 
palotát, az Ady emlékmúzeumot, a Szigligeti 
Színházat és Ady kedvenc kávéházát.
Megtettünk majdnem 90 kilométert! A gyerekek 
kitűnően helyt álltak, és alig várják, hogy meg-
szervezzük számukra a következő kerékpártúrát. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Bukusné Tóth Lívia és Kovács Zoltánné 

AKTUÁLIS

Berettyóújfaluba is befutottak annak a 
kezdeményezésnek a résztvevői, melynek 
keretében az egészségért dolgozók körbe-
futják Magyarországot. 
A „Fuss magadért egy kört!” 1600 kilométeres 
váltófutás 10. napján a Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet arra szeretné felhívni a figyelmet, 
hogy az életmódváltást az alapoknál kell kezde-
ni. A sportcsarnoki állomáson a váltókhoz csat-
lakozott Ónodi-Szűcs Zoltán, egészségügyért 
felelős államtitkár is. Az esemény moderátora 
Kovács István Kokó volt. Gui Angéla, az Egész-
ségfejlesztési Intézet kommunikációs vezetője, 
az országos futás főszervezője a 16 napig tartó 
figyelemfelhívás célját úgy fogalmazta meg, 
azért futnak, hogy meghallják az üzenetüket. 
Azt mondta, az egészségtelen életmód miatti ko-
rai halálozás közel fele megelőzhető lenne, ha 

másképpen élnénk. Magyarország rengeteg em-
beri évet veszít el egy esztendő alatt a dohány-
zás, mozgásszegény életmód és az egészségtelen 
táplálkozás miatt. A dohányzás következtében 
21 percenként, a mozgásszegény életmód miatt 
35 percenként, az egészségtelen táplálkozás mi-
att pedig 10 percenként veszítünk el valakit.
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős ál-
lamtitkár a stafétát átvéve vállalásában ígéretet 
tett arra, hogy a 7-ik emeleti irodájába naponta 
egyszer lift nélkül megy fel. Az egészség megőr-
zése és értékként kezelése a legfontosabb – tette 
hozzá. Szemléletváltásra van szükség, és azon 
kell dolgozni, hogy egészségesen éljünk - ami 
mint mondta - személyes felelősségünk is.  
A Berettyóújfaluban is működő Alapellátás-fej-
lesztési Modellprogram iskolai sportvetélkedőt 
és családi sportnapot is szervezett erre a nap-
ra. A rendezvényen elhangzott, az alapellátók 
abban is segíthetnek, hogy miként maradjunk 
egészségesek. 
A négy éve indult, az alapellátás fejlesztésével 
foglalkozó modellprogram koordinátora, Dr. 
Cséki János elmondta, az egészségállapot fel-
mérés mellett hangsúlyos eleme a projektnek 
az egészség megőrzéssel és fejlesztéssel kap-

csolatos preventív szemlélet tudatosítás. Ennek 
jegyében csatlakoztak az országos futáshoz.
A sportnap résztvevőit természetesen Kovács 
István Kokó is köszöntötte és a hasznos taná-
csok mellett egy-egy közös csoportképpel is 
gazdagodtak a gyerekek. Az olimpiai és világ-
bajnok bokszoló a futással teli napok mind a 16 
megállóján jelen van. 
A futók némi pihenő után folytatták útjukat, a 
Komádi– Berettyóújfalu – Hajdúböszörmény 
közötti 110 kilométeres szakaszt az alapellátási 
igazgatóság munkatársai háziorvosok, fogorvo-
sok teljesítették váltóban.

K.ZS.

„Fuss magadért egy kört!”
– 16 nap 1600 kilométer

Biztonságos közlekedés kerékpárral

6

Nagyváradi kerék-
pártúra

Játékos órákat tölthettek a helyi KRESZ-
parkban azok az általános iskolások, 
akik ellátogattak a Kerékpáros totó és 
ügyességi versenyre, melyet a Bihari 
Természetbarát Egyesület szervezett az 
Európai Mobilitási Hét programjaihoz 
csatlakozva.
A két éve átadott parkban a gyerekeknek le-
hetőségük nyílt az elméleti tudásukat kipró-
bálni a gyakorlatban is, ebben a rendőrség 
munkatársai segítették a diákokat. A program 
célja az volt, hogy a gyerekek megszerzett tu-
dásukat a gyakorlatban is hasznosítsák, ezál-
tal biztonságosan tudjanak közlekedni.
Szintén a mobilitási hét keretein belül szer-
veztek triatlont a helyi általános iskolások-
nak. A három számból álló versenyen először 
a „rókavadászatot” kellett teljesíteni, ahol a 
kihelyezett matricákból kellett minél töb-
bet megtalálniuk a csapatoknak. Ezt követte 

egy terepfutás, majd a Csónakázó tavon egy 
kenuval haladva gyűjtötték össze a vízbe do-
bott labdákat. Az első három helyezett helyi 
őstermelőktől vásárolt húskészítményekből, 
mézből, lekvárokból összeállított ajándékot 
vehetett át. A szervezők a versenyszámok 
jellegéből adódóan arra próbálják ösztönözni 
a fiatalokat, hogy a gyaloglást, kerékpározást 
válasszák a gépjárművel való közlekedés he-
lyett. SKGy

Nadányi Zoltán
Művelődési Ház

Bérlet (3 előadás): 7.500 Ft

Jegy: (egy előadás): 2.800 Ft

2016. november 8. 19 óra
A KAKTUSZ VIRÁGA
2017. február 20. 19 óra

NEJEM A NETEN
2017. március

ANCONAI 
SZERELMESEK

Berettyóújfalu, 2016. október 29.
9 órától a Bella Costa Étteremben

(Dózsa Gy. u. 28.)

Versenyzők regisztrációja 8 órától. 
A helyszínen nevezni korlátozott 

számban lehet. 
Díjazás: Kupa, érem, 
oklevél, különdíjak.
További információ:
Szabó Lajos:
06-30-928-4749

„Berettyó Sakkverseny”
hirdetés

hi
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KULTÚRA

Mikor augusztusban kicsomagoltuk a Magya-
rok menedéke törökhonban című kiállítást, 
egy teljes falat szenteltünk a rodostói emlé-
keknek a Mozi Galériában. Már akkor elhatá-
roztuk, hogy neves szakemberek részvételével 
Mikes Kelemen halálának 255. évfordulója 
alkalmából városunkban is megemlékeztünk. 
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház által szervezett 
eseményen Béke Csaba  lantművész, énekmondó, 
kobzos, tekerőlantos, gitáros, a várak, várjáté-
kok, régi-zenei fesztiválok, templomok, tabernák 
vándorzenésze megidézte II. Rákóczi Ferencet 
és korát, s a régi dallamokat lanton, ciszteren és 
tekerőlanton kísérte. Rácz Anikó őt ábrázoló fest-
ményét vehette át műsora jutalmául, az ajándé-
kozáson jelen volt az alkotó is. Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész Mikes Kelemen munkásságát 
méltatta: „Ha igaz, hogy a kézírás a lélek grafi-
kai tükre, akkor Mikes Kelemen idegenségben és 
otthontalanságban tanúsított hitéről, hűségéről és 
helyt-állásáról, nemkülönben tisztességéről, tar-
tásáról és tisztaságáról csak szuperlatívuszokban, 
a legnagyobb elismerés hangján emlékezhetünk 
meg. A nagy fejedelemnek, II. Rákóczi Ferenc-
nek bizonyosan nem volt hívebb embere Mikes-
nél. Amiként hitelesebb krónikása, őszintébb el-
siratója és gyászoló se igen akadt.” Seres István 
turkológus előadásában a bujdosók életéről több 
érdekességgel is szolgált: „Rákóczi halála után az 
idősebbik fia, József vette át az emigráció vezeté-

sét. Bár a fiatal herceg még 1738 őszén elhunyt a 
Duna menti Csernavodában, kíséretének francia, 
magyar és olasz tagjai ugyancsak Rodostóban 
telepedtek le, akárcsak a hozzá átpártolt császári 
katonaszökevények egy része. A fejedelemmel 
érkező bujdosó kurucok kihalása után, az 1740-
es évektől már fokozatosan az újonnan jött emig-
ránsok és azok leszármazottjai alkották a magyar 
közösséget. Mikes Kelemen 1761. október 2-án 
bekövetkezett halálával II. Rákóczi Ferenc utolsó 
kísérője távozott el az élők sorából. Az elkövet-
kező két évtizedben azok a bujdosók is kihaltak, 
akik Rákóczi József sikertelen betörési kísérletét 
követően telepedtek meg Rodostóban. Utoljára 
Mikes Törökországi leve-
leinek a hazajuttatója, a 
matuzsálemi kort megélt 
egykori gályarab, a magya-
rul élete végéig tökéletesen 
beszélő Horvát István hunyt 
el 1799-ben, állítólag 120 
éves (!) korában. Ő volt 
az utolsó, még Magyaror-
szágon született rodostói 
emigráns.” A rendezvény 
Mikes kelemen szobránál 
ért véget, ahol Búza Barna 
alkotásánál a résztvevők el-
helyezték a megemlékezés 
koszorúit.

Kocsis Csaba

Megemlékezés Mikes Kelemenről

Berettyószentmárton templomkapui is 
megnyíltak a Templomok éjszakáján: 
idén ugyanis már második alkalom-
mal csatlakozott Berettyóújfalu az Ars 
Sacra Fesztiválhoz.

A rendezvény célja a remény jeleinek fel-
mutatása a kultúrában, a művészet eszkö-
zeivel segíteni Európát, hogy visszataláljon 
keresztyén gyökereihez.
A Nyitott Templomok Napján a Bihari Mú-
zeum szervezésében indult egy csoport, hogy 
megtekinthessék a berettyószentmártoni re-
formátus és római katolikus templomot, il-
letve bepillantást nyerhessenek a városrész 
hitéletének történelmébe.  Idén ünnepeljük 
Szent Márton születésének 1700. évfordu-
lóját, ezért is esett a szervezők választása 
a berettyószentmártoni templomok bemu-
tatására. Mindkét templom a XIX.- század 

elején épült, így ezen egyházi épületek épí-
tészeti stílusjegyeit is össze lehetett vetni a 
látogatás alkalmával. Az ingyenes fesztivál 
programjait országszerte képző- és iparmű-
vészeti kiállítások, koncertek, színházi és 
irodalmi előadások, tárlatvezetések, gye-
rekprogramok színesítették. SKGy

Vitéz Kádár István hősies önfeláldo-
zása előtt tisztelegtek a Bihari Múze-
umban 2016. szeptember 22-én. Az 
ünnepi délutánon, amit Muraközi 
István polgármester köszöntője nyi-
tott meg, felelevenítették Kádár Vi-
téz híres csatáját, ami igazi népi hős-
sé tette az egykori katonatisztet. 
A megemlékezés aktualitását az 1658. szept-
ember 20-23. között lezajló csata és a Bihari 
Múzeum, Bihari értékek sorozatának ötödik 
múzeumpedagógiai füzete, a „Vitéz Kádár 
István és kora” bemutatója adta. A rendez-
vényen az érdeklődők mellett jelen voltak 
a Borosjenői Kádár István Hagyományőrző 

Íjász Egyesület, valamint a Berettyóújfa-
lui Arkadas Baranta SE tagjai. A múzeumi 
programot követően a jelenlévők megko-
szorúzták városunk főterén álló, vitéz Ká-
dár István lovas szobrát, ezzel tisztelegve a 
hős emléke előtt. 
A témáról és kor-
szakról általános 
iskolások felső ta-
gozatosai részére 
múzeumpedagógi-
ai foglalkozás ve-
hető igénybe.

Csarkó Imre

Ars Sacra Berettyóújfaluban

Önfeláldozó hazafiasság
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A berettyóújfalui zsidó hitközség legtöbb lelket 
(közel 1000 fő) a 19. század elején számlált. Élén 
ebben az időben korának elismert hittudósa, Blum 
Ábrahám (Amram) állt, aki 1834-ben Hajdúsám-
sonban született neves rabbicsaládba, édesapja 
Blum Ignác (Reb. Isaac Jakob Blum), a hajdútele-
pülés rabbija volt.
Blum Amram tanulmányait több híres rabbinál 
végezte, köztük Szófer Mózes pozsonyi főrabbi 
jesivájában.1858-ban nevezték ki Álmosd (más 
források szerint Almás) rabbijának, hat esztendő 
múlva Hegyalja-Mádra került. A mádi közösség 
ekkor gazdag és a kor egyik legszebben fejlődő 
közössége volt. Blum Amram jesivát működtetett 
itt, amely rövid időn belül az ország egyik legneve-
sebb iskolájává vált. 1881-től két éven át a huszti 
zsidó közösséget vezette.
1883-ban a berettyóújfalui közösség kérésére el-
foglalta az itteni rabbiszéket. Halálig irányította 
az újfalui közösséget, ahol főrabbiként a térség 
meghatározó vallási vezetője volt, odavonzva a 
környék kisebb településeinek zsidó közösségeit 
is. Tanításait az Amerikában ma is használatos, ha-
zánkban ritkaságnak számító BészSeorim c. gyűj-
teményben jelentette meg. Kéziratainak nagy része 
a vészkorszakban megsemmisült. Berettyóújfa-
lui szolgálata alatt épült fel a régi zsidó templom 
helyén a napjainkban is álló zsinagóga 1903-ban, 
Weiszman Béla nagyváradi építész tervei alapján.
Blum Amram felesége Heller Záli volt, népes 
családjukból több gyermeke is rabbinak tanult. 
Berettyóújfaluban született fia, Blum Ben Cion 
(Béla), akit 1929-ben szintén településünk főrab-
bijának választottak.
Rabbi Blum Amram 1907. szeptember 5-én, azaz 
5667. Elul hó 26-án, csütörtökön adta vissza a lel-
két a Teremtőnek. Síremléke a berettyóújfalui zsidó 
temetőben van. Halálának évfordulójáról (jahrzeit) 
megemlékezve Horovitz Tamás, a Debreceni Zsi-
dó Hitközség elnöke nyitott kiállítást közösségük 
tárgyaiból a Bihari Múzeum nagytermében. A 
megnyitó után a hagyományoknak megfelelően 

kádissal emlékeztek 
a temetőben. 
A múzeumi tárlat 
díjmentesen tekint-
hető meg október 
12-ig hétköznap 
9-16 óra között.

KSM

Múltba tekintő
Blum Amram,
Berettyóújfalu csodarabbija

Blum Amram 
főrabbi síremléke 



2016. október
8

MOZAIK

Sinka – Arany – Ady emléktúra

„Mese, mese, meskete, minden hétre egy mese”

Mesélő nemezek...
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Arany János Gimnáziumának tanulói és 
két pedagógusa, a Bihari Barangolók, va-
lamint a Nadányi Zoltán Olvasókör tag-
jai a Sinka István Városi Könyvtár dolgo-
zóival Sinka – Arany – Ady emléktúrára 
indultak 2016. szeptember 22-én.
A gimnázium előtti parkban levő Arany János-
szobornál Lackó Györgyné könyvtárvezető 
ismertette a programot és a kirándulás célját, 
támogatóját. Szémánné Veres Gabriella bemu-
tatta a szobor történetét, felhívta a figyelmünket 
a nagyszalontai szoborral való hasonlóságára és 
különbözőségére. 
A buszon Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeo-
lógus által összeállított ötletes kvíz segítségével 

áttekintést kaptunk Nagyvárad történetéről, ne-
vezetességeiről, irodalmáról. A helyes válaszért 
jutalom is járt: egy szem karamella vagy cukorka. 
Nagyváradon az eklektikus stílusú Ady Endre 
Emlékmúzeum épületében – ahol a háború előtt 
a „Müllerei” néven ismert cukrászda működött, s 
a költő is gyakran vendégeskedett – Imre Zoltán, 
a múzeum igazgatója érdekesen idézte fel Ady 
nagyváradi éveit, munkásságát, bohém éjszakai 
életét, Lédával való kapcsolatát. 
A szerkesztőségi szoba íróasztalánál magunk 
előtt láttuk Adyt, ahol írja nagy botrányt kavaró 
cikkeit. A tárgyak, a bútorzat a régi kávéházak 
hangulatát idézte.
A vitrinekben bemutatott anyagot negyedévente 
cserélik, hisz a múzeum Adyra vonatkozó irodal-
mi anyaga és emlékeinek gyűjteménye igen gaz-
dag. Most kéziratokat, rajzokat, illusztrációkat, 
fényképeket, különböző tárgyakat láthattunk. A 
sétálóutcán Kecse Gabriella, a Szacsvay Imre Ál-
talános Iskola aligazgatója, a nagyváradi Tanoda 
Egyesület elnöke kalauzolt bennünket számos ér-
dekességet mesélve az épületek történetéről.
Nagyszalontán a református templomot körül-
vevő hatalmas szoborparkban megkoszorúztuk 
Arany János és Sinka István szobrát. Előtte a 
„Rásüt az esthajnal” és a „Hazai tájak: bocsánat!” 
c. verseket olvastuk fel közösen. 

Az Arany János Emlékmúzeum igazgatója, Dar-
vasi Zoltán a törökdúlás után ide telepített hajdúk 
védelmi célokat szolgáló ún. „Csonkatornyában” 
interaktív, újszerű tárlatvezetéssel mutatta be a 
nagy költő életét, munkásságát illusztráló kiál-
lítást. Ezután elsétáltunk Zilahy, Sinka szülői 
házához, majd az Arany János szülőháza helyén 
épített tájházhoz. 
A kirándulás utolsó állomása Geszt volt, ahol 
Arany János a „Domokos napra” c. versét írta, s 
ahol öt hónapon át Tisza Domokos házitanítója 
volt. A világosi fegyverletétel után kapott itt ál-
lást, otthont, kenyeret, megbecsülést és szerete-
tet. Minderről a parkban álló nádfedelű kis ház is 
tanúskodik, ahol az Arany János Emlékház őrzi 
a nagy költő emlékét. Geszt a Tiszák ősi fészke, 
ami két miniszterelnököt is adott az országnak, 
Tisza Kálmánt és fiát, Tisza Istvánt.
A kastély jelenleg az Arany János Általános Isko-
lának ad helyet. Örömmel újságolta az intézmény 
vezetője, hogy az épület állami tulajdonba került, 
így van remény, hogy hamarosan felújítják.
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Szépiroda-
lom Kollégiuma támogatását és a könyvtár dol-
gozóinak alapos előkészítő és szerető munkáját, 
figyelmességét.

Kadáné Papp Ilona olvasóköri tag

 „Magyar népmesét kell a gyermekek ke-
zébe adni, mert az a magyar nép lelkét, 
örömét, bánatát, mindennapjait tárja a 
gyermekek elé” - mondja Benedek Elek, 
a gyerekek Elek apója. 
A mese hatással van a gyermek beszédfejlődésé-
re, képzelőerejének alakulására, érzelmi gazda-
godására, szociális kapcsolatainak fejlődésére. A 
gyermek a mesén keresztül megtanulja felismerni 
az események közötti összefüggéseket, a történe-
teket értelmezni, és átlátni az egyszer emberi kap-
csolatokat.
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben határozott 
arról, hogy szeptember 30-án, Benedek Elek szü-
letésnapján ünnepeljük meg a népmese napját 
olyan rendezvényekkel, amelyeken a magyar nép-
mesekinccsel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
A Sinka István Városi Könyvtár gyermekkönyv-

tárában a népmese napjához közeli időpontban 
évek óta mesemondó versenyre kerül sor. Az idén 
szeptember 29-én a helyi általános iskolák diák-
jai és helyi óvodások, valamint a furtai Bessenyei 
György Általános Iskola alsó tagozatosai és furtai 
óvodások vettek részt. 
A versenyt négy korcsoportban hirdettük meg: 
óvodások, első-második, harmadik-negyedik és 
ötödik-hatodik osztályosok számára. A négy kor-
osztályban összesen 43 jelentkezőből 40 kis me-
semondó mutatta be a választott mesét. A Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár felhívásához csatlakozva 
maximum 5 perc terjedelmű szabadon választott 
magyar népmesét választhattak.
A zsűri tagjai - Korompainé Mocsnik Marianna, 
a Bihari Múzeum vezetője, Pappné Kiss Katalin, 
a Bihari Gyerekesély Iroda munkatársa, Lackó 
Györgyné könyvtárvezető, valamint Kapornai 

Andrásné nyugalmazott pedagógus és Kissné 
Tóth Márta, a BSZC Eötvös József Szakképző 
Tagintézményének pedagógusa -  az alábbiak sze-
rint értékelte a mesemondók teljesítményét:
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett 
megyei mesemondó versenyre elküldjük a kategó-
riánként és iskolánként legjobban szereplő mese-
mondót, aki október 9-én, a könyves vasárnapon 
képviseli iskoláját.

Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

Tóth Istvánné mesemondó előadásával 
kezdődött a Mesélő nemezek című kiállí-
tás megnyitója a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Ház Bihar Vármegye Galériájában. 
A kiállítást Galánfi András fafaragó, a népmű-
vészet mestere nyitotta meg. A tárlaton Árvai 

Anikó és Vetró Mihály nemezkészítők munkáit 
tekinthette meg a közönség. A harminc eszten-
deje nemezkészítéssel foglalkozó Vetró Mihály 
elmondta, hogy a nemezek az elmúlt évezredeket 
mesélik el, ugyanis a nemezkészítés nyolcezer 
éves múltra tekint vissza. A kiállított darabok 

azokból a közép-ázsiai nomád mo-
tívumokból építkeznek, amelyek a 
gyűjtőmunkájuk során hatott a mű-
vészekre. A Nádudvari Népi Kéz-
műves Szakiskola tanárától megtud-
hattuk azt is, hogy egyre nagyobb 
a fiatalok érdeklődése a nemezelés 
technikájának elsajátítása iránt. A ki-
állítás október 24-ig tekinthető meg. 

SKGy

Rövid hírek
2016. szeptember 7-én „Műfaji kísérletek 
Bessenyei György prózájában” címmel 
tartott előadást az Arany János Gimnázi-
um hallgatóinak Szémánné Veres Gabriella 
könyvtáros-muzeológus. A rendezvény a 
Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásá-
val valósult meg. 
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Aranyminősítés a Berettyóparti 
Senioroknak
A VIII. Országos Szenior Táncfesztiválon 
a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületé-
nek Senior Tánccsoportja ismét aranymi-
nősítést szerzett. 

A csoport egyik tagja, Daróczi Istvánné 
különdíjjal is tért haza, a „Tánchegedűre” 
című műsorával. 

Az idei Országos Szenior Táncfesztivált 
Gyulán rendezték, július 2-án, ahol több 
mint 60 csoport lépett színpadra. Nagyné 
Kapás Júlia, csoportvezető és a tánccso-
port tagjai ezért az eredményért köszönetet 
mondanak oktatójuknak, Karácsony Imréné 
Hegedűs Ilonának, aki önzetlenül, már ha-
todik éve segíti őket munkájukban. Szintén 

köszönet Aranyi Károlynak és feleségének, 
hogy utazásunkat szponzorálták. 

Új időszaki kiállítás nyílt a Bihari Múzeum-
ban, melyben hazai és külföldi egyenruhák 
láthatóak a XX. század második feléből. A 
tárlat 2016. szeptember 29-én Dr. Tóth Ferenc 
r. alezredes, a Berettyóújfalui Rendőrkapitány-
ság kapitányságvezetője szavaival nyílt meg. 
A rendezvényen az egyenruhák tulajdonosa, 
Túri János tűzoltó őrnagy is megosztotta gon-
dolatait a résztvevőkkel. A mundérok mellett 
helyi vonatkozású, 1950-1985 között készült, 
egyenruhásokat ábrázoló fényképek teszik be-
rettyóújfaluivá a kiállítást. A tárlat díjmentesen 
látogatható 2016. november 21-ig.

Csarkó Imre

Kabos emléknap Mundérba bújt történelem
80 éve, 1936. november 5-én (30. születésnap-
ján) ültette el Kabos Endre háromszoros  olim-
piai bajnok vívó Berettyóújfalu központjában, a 
jelenlegi Bihari Múzeum és Sinka István Városi 
Könyvtár előtti téren a Berlinben kapott tölgy-
facsemetét. A kettős évforduló alkalmából a 
Berettyó Kulturális Központ emlékprogrammal 
tiszteleg a bihari olimpikon emléke előtt 2016. 
november 8-án, kedden. A rendezvényen sor 
kerül a Kabos Endre, az elegáns bajnok című fo-
tóalbum bemutatására, vendégünk lesz továbbá 
Keleti Éva Prima Primissima díjas fotóművész, 
az olimpikon unokahúga is. A részleteket keres-
se a plakátokon és a könyvtár honlapján (https://
sinkakonyvtar.wordpress.com/). 
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Tudástár Balázs Lajos néprajzkutatóval
Dr. Balázs Lajos, a székely és magyar néprajz 
kiváló kutatója, a csíkszeredai Sapientia Egye-
tem nyugalmazott tanára volt a múzeum ven-
dége a tudástár előadás-sorozat szeptemberi 
rendezvényén. 
A rendezvény házigazdája - akihez több mint 50 
éves barátság fűzi a néprajzkutatót - Füredi József-
né pedagógus volt. Balázs Lajos néprajzkutatói és 
oktatói munkásságának bemutatását követően fő 
kutatási területéről szólt, melyek az emberi élet 
sorsfordulóinak szokásai: születés, házasság, halál. 
Három kötetben ezeket a témaköröket járta körül, 

legutóbbi munkájában pedig a paraszti, nemi kul-
túráról, nemi erkölcsről értekezett. A bővített ki-
adásokkal hat kötet, kétezer ötszáz oldal, negyven 
esztendő – így lehetne számokban összefoglalni 
Balázs Lajos néprajzkutató csíkszentdomokosi 
munkásságát, melyet nagyszámú hazai és külföl-
di tudományos, szakmai kitüntetéssel, díjjal, ok-
levéllel ismertek el. Balázs Lajos néprajzkutató 
munkásságát nagyszámú tudományos, szakmai 
kitüntetéssel, díjjal, oklevéllel ismerték el. Mostani 
előadását vetített képek és gyűjtései során rögzített 
hanganyag tette rendkívül érzékletessé. K.Zs.

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
berettyóújfalui Szélső Érték Kör Egyesület 
a Szélső Érték Természetbarát Kulturális 
Találkozót, melyet 2014 után ebben az évben 
a Berettyó Kulturális Központ együttműkö-
désével, városunk önkormány zatának és a 
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támo-
gatásának jóvoltából valósulhatott meg. 
A természetbarát rendezvény alapkoncepciója 
egészségünk, a természet és környezetünk vé-

delme, így természetesen zöld- és egészség-
megőrző programokkal is várták az érdeklő-
dőket. A találkozó két napja a családoknak is 
sokféle programot kínált, kézműves foglal-
kozásokkal, népzenei műsorokkal, tánchá-
zakkal, kiállításokkal találkozhattak a Bubo-
rék Sátor programjai között. Ezek nyitánya a 
Biharicum című kiállítás volt, ahol ezúttal is 
a Szélső Érték Egyesülethez köthető képző-
művészek, fotósok, zenészek egységet alko-
tó tárlata nyílt meg.
Ugyancsak a Buborék Sátor adott otthont a 
ZombiReaktorok 30 évvel Csernobil után cím-
mel tartott előadásnak és fotókiállításnak. Éger 
Ákos egy ismeretterjesztő rövidfilmet is leve-
tített csernobili látogatásukról. A koncertekben 
bővelkedő estéken, a két színpadon fellépő ze-
nekarok és több neves előadó jóvoltából idén 
is nagyon jó hangulat volt. A Szélső Érték Kör 
Egyesület zenekarai és természetesen a fiata-
labb reménységek, a feltörekvő, szintén érté-

ket közvetítő és képviselő zenekarok is helyet 
kaptak. Szombat este Muraközi István polgár-
mester, a rendezvény fővédnöke és Vitányi 
István országgyűlési képviselő is köszöntötte 
a fesztiválozókat. A Móló színpadon Sub Bass 
Monster is fokozta a fesztiváli hangulatot. A 
Szélső Érték Természetbarát Kulturális Talál-
kozó két napján több mint 40 program, közöt-
tük 16 koncert várta az érdeklődő közönségét. 
A szélső értékek is megvoltak, a metál zenétől 
a középkori dallamokig sokféle műfaj megele-
veneded a színpadokon.

A harmadik Szélső Érték találkozó
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Szorgosan dolgozó méhekkel is talál-
kozhattak szeptember 24-én az 5. biha-
ri mézes napon, ahol az apró rovarok 
munkájának gyümölcsét megkóstol-
hatták, vagy akár meg is vásárolhatták 
az érdeklődők. A méz szerelmeseinek 
szóló napon Dr. Vitányi István ország-
gyűlési képviselő mondott köszöntőt, 
majd Muraközi István polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt. 
A szakmai programon a Bihari Mézlovagrend 
vendégül látta a Göndöcs Benedek, a Palóctáj és 
az Udvarhelyszéki Mézlovagrendet is, akik kö-

zösen vonultak fel Berettyóújfalu utcáin, hogy 
felhívják a város figyelemét a rendezvényre. A 
délelőtti programok egyik különlegessége a már 
hagyománynak számító mézszentelés volt. A 
mézes nap ideje alatt folyamatosan szakmai elő-
adásokat hallhattak a látogatók, többek között 
Kisuczky Éva, a tavalyi mézkirálynő a méz sze-
repéről beszélt az egészséges táplálkozásban.
A galériában a témában kiállított fotó- és rajzpá-
lyázatot tekinthették meg a látogatók. Az egész 
napos mézkóstolás után természetesen igaz-
ságos szavazás döntötte el a mézverseny ered-
ményét. Az akácméz versenyben Bohák Móni-
ka nyerte el az első helyet, őt követték Gólián 
Tímea, és Frank Róbert. A vegyes virágmézek 
kategóriában első helyezést ért el id. Fekete 
András, őt követte Nyeste János, és Szoboszlai 
József. A fajtamézek közül Frank Róbert mál-
naméze aratta a legnagyobb sikert, majd Nyeste 
János napraforgóméze, és ismét Frank Róbert a 
fenyőmézével. A különleges mézek között első 
lett Gyarmati Zoltán mentás akácméze, második 
Daróczi János homoktövises akácméze, a har-

madik helyezést pedig Gyarmati Zoltán kapta 
gyömbéres akácmézéért. Hagyományosan eb-
ben az évben is oklevelet vehetett át az év mé-
hésze, amit 2016-ban Szabó Imre kapott meg. 
A mézben gazdag napon kulturális programok 
is szórakoztatták a közönséget a színházterem-
ben. Többek között színpadra léptek a Berettyó 
Parti Seniorok, a Bakonszegi népdalkör, a Csip-
kefa zenekar és láthatták a Kisbunda című ma-
gyar népmesét a József Attila Általános Iskola 
színjátszóinak előadásában. SKGy

Édes mézelődés
10

20 ország 300 versenyző-
jének részvételével ren-
dezték meg a Történelmi 
Íjász Világbajnokságot. 
A minden évben más or-
szágban megrendezendő 
versenynek idén Magyar-
ország, azon belül Gyula 
városa adott otthont.
Gulya András, a Boros-
jenői Kádár István Íjász 
Egyesület tagjaként ne-
vezett be a versenyre. A 
világbajnokságon történ-
teket tőle halljuk:
„Saját magam neveztem be a versenyre, de termé-
szetesen egyesületemet is képviseltem, melynek 
alapító tagja is vagyok. Öt év íjászmúlttal indul-
tam el a Gyulai Íjász Egyesület által szervezett 
világbajnokságon. Nagy megtiszteltetés és óriási 
élmény volt a világ legjobbjaival versenyezni.
Korhű történelmi ruházatban, történelmi íjakkal 
lőttünk. A Farmai László féle – Pusztai szél nevű, 
40 fontos, visszacsapó magyar – íjammal verse-
nyeztem. A világ szinte minden kontinenséről 
érkeztek íjászok. A legkülönlegesebb országok 
között volt például Malajzia, Szingapúr, Kína, de 
itt voltak az angol történelmi íjászok is.
A négy napon keresztül zajló verseny első három 
napján a selejtezőket tartották meg. Az első nap 
egy úgynevezett élethű, 3 D-s pályán íjászkodtunk. 
A második napi program lőlapos megmérettetés, a 
harmadik napon pedig ügyességi pálya leküzdé-
se volt a cél. Aki mindhárom pályát 50 % fölött 
teljesítette bejutott a negyedik napi elődöntőbe. 
Én a veterán korcsoportban a kilencedik legjobb 
eredménnyel jutottam tovább ide.
Az utolsó napon az előző három nap pályáiból ál-
lítottak össze egy mixelt pályát. Itt kellett volna a 
legjobb hatba kerülni. Sajnos nem bírtam el ezt a 
nyomást, izgultam a pályán és végül a 12. lettem.
Feledhetetlen élmény volt számomra a részvétel 
és terveim között szerepel, hogy a közelben meg-
rendezendő világbajnokságokon el fogok indulni. 
Jövőre Olaszországban talán még sikeresebb tu-
dok lenni.” R.S.

Az ÍjászZongoraavató a zene világnapján
Rendhagyó módon emlékezett meg a város 
zeneiskolája a zene világnapjáról. Szeptem-
ber 30-án este zongoraavató hangversenyt 
tartottak a Járási Hivatal Fráter László Termé-

ben. Az ado-
mányokból 
vásárolt Ya-
maha G5-ös 
koncert zon-
go ra né hány 
hete ér  kezett 
meg és máris 
főszerephez 
ju tott, hiszen 

ezen az estén csak zongoradarabok hangzottak el.
Már régi vágya volt az iskolának, hogy egy új 
hangszerhez jusson – mondta el Törő Ferenc 
intézményegység vezető.  A zongora Németor-
szágból érkezett 1974-es gyártású és 2,2 millió 
Ft. Mint mondta, a tökéletes ár-érték arányú, ki-
váló állapotú hangszer megfelelő lesz a koncert-
szerető közönségnek. Az adományozó az Epack 
Kft., a Gyémánt-Net Kft. és magánemberként a 
Muraközi István polgármester volt.   
Az estét a tehetséges zeneiskolások kezdték majd 
természetesen a tanárok is felléptek, felavatva ez-
zel az új zongorát Berettyóújfaluban.  K.Zs.

hirdetés
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KIÁLLÍTÁSOK
Október 26-án kaktuszkiállítás 
Tóth László kügypusztai kak-
tuszgyűjtő növényeiből 14 órá-
tól 19 óráig és 27-én 9-19 óráig 
November 7-én 17 órakor 
Kurucz’70, Kurucz Imre 
szobrászművész jubileumi 
kiállítása a Bihar Vármegye 
Galériában. Megnyitja: Vitéz 
Ferenc művészeti író. Közremű-
ködik: Szederinda énekegyüttes. 
Megtekinthető nov. 24-ig.
Mesélő nemezek című kiállítás 
Árvai Anikó és Vetró Mihály 
nemezkészítők munkáiból a 
Bihar Vármegye Galériában 
október 24-ig látogatható.

MOZI GALÉRIA
Varga Kökény Csinszka 
munkáiból rendezett Mobilfo-
tók című kiállítás megtekinthe-
tő november 7-ig.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Október 4. 16 óra Kisállatte-

nyésztő Egyesület gyűlése – 
Kárpáti Gusztáv Terem
Október 6. 16 óra Méhész 
klubgyűlés - Kárpáti G. Terem
Október 18. 16.30 óra: ÉDES 
Egyesület gyűlése
Október 20. 16 óra: Méhész 
klubgyűlés - Kárpáti G. Terem
Október 26. 15 óra Csontritku-
lás klubgyűlés
Október 28. 14 óra Idősek 
Világnapja – A Berettyóparti 
Nyugdíjas Egyesület ünnepi 
rendezvénye – Színházterem
November 3. 16 óra Méhész 
klubgyűlés - Kárpáti G. Terem
Minden kedden 14 órától a 
Nyugdíjas Klub Népdalköré-
nek próbája
Minden szerdán 15.30 órától a 
Seniorock Tánccsoport próbája
Kedd-csütörtök 15 órától egész-
ség megőrző torna az Erdélyi 
Gábor Teremben

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum

A Berettyóújfalui Református Egyházközség Hírei – Október a reformáció hónapja

Segítünk, hogy segíthess! -múzeumi 
önkéntesek képzése
• téma: közművelődés - múzeumpedagógia
 időpontok: okt. 10., okt. 17., okt. 24. (15)
Tudástár – szabadegyetem mindenki-
nek programsorozatunk keretében 
• Költő Nagy Imrére emlékezünk
előadó: Szémánné Veres Gabriella iroda-
lomtörténész, illetve Galánfi András: Tü-
csök a máglyán című műsora október 13-
án, csütörtökön 15 óra
• Missziós élménybeszámoló Afganisztán-
ból pódiumbeszélgetés Fekete András szá-
zadossal november 10. (csütörtök) 15 óra
Mundérba bújt történelem – időszaki 
kiállítás: 2016. november 21-ig
Családi múzeumi délután
Fegyverzettechnikai bemutató
• időpont: 2016. okt. 22. (szombat) 14-16 óra
• Ezen a napon 10-16 óra között a múzeum 
kiállításai ingyenesen látogathatók
2016. október 23-án, Nemzeti ünnepünkön, 
a múzeum kiállításai 10-16 óra között in-
gyenesen látogathatók.

2016. október 15. (szombat) 15 óra
Óvodapedagógusok Napja. Teszünk-veszünk, 
szorgoskodunk. 
Műhelymunka – ötletelő a szüret jegyében

2016. október 15. (szombat) 9 óra
Kulturális tereink másként! Sétálj, bringázz 
velünk a Berettyó mentén! 
Közös gyalogos és kerékpáros túra a Berettyó men-
tén a bakonszegi ipartörténeti emlékig: a zsilipig.

2016. október 19. (szerda) 10 óra
Szakmai programok, konferenciák
1956 – nagyszüleink harca értünk
Országos diákkonferencia az 1956-os forradalom 
emlékezetére.

2016. október 21. (péntek) 10 óra
Szakmai programok, konferenciák

Ablak a világra.
Magyarországi Tájházak Szövetsége Kelet-ma-
gyarországi Regionális Találkozója. Téma: Irkák, 
leporellók, füzetek, kalauzok – kiadványkörkép a 
tájházakban
2016. október 28. (péntek) 16 óra
16+ múzeumi találkozások – Döglött akták
Oknyomozó játék Sinka István balladája nyomán 
középiskolásoknak.
2016. november 2. (szerda) 14 óra
Mesterségek nyomában - Amiről a Sárrét mesél…
A kosárfonó, hálókötő és gyékényszövő mestersé-
ge – kézműves bemutatók.
2016. november 5. (szombat) 14 óra
Ősz(i)re hangoltunk. Rejtély a múzeumban
Családi „nyomozós” játék 3-6 fős csapatok részére.
2016. november 11. (péntek) 15 óra
Alkossunk együtt!. Ha ez a tárgy mesélni tudna… 
A tervpályázat értékelése, díjazása.
2016. november 12. (szombat) 14 óra
Múzeumi őszbúcsúztató. Miénk a tér!
Múzeumi önkéntesek ünnepélyes avatása.
A MŐF alatt folyamatosan kérhető:
Utazó múzeum. Hallottátok-e hírét?
Múzeumpedagógiai foglalkozások Kádár vitézről 
és Kabos Endre olimpikonról.

- Október 17-én 10 órától hála-
adó nap a Szivárvány Református 
Óvodában.
- Október 17-én este 17 órakor 
istentisztelet a református temp-
lomban, melyen a II. Világháború 
berettyóújfalui áldozataira és Oláh 
Zsigmond lelkészre emlékezünk. 
- Október 23-án délelőtt 10 óra-
kor ünnepi istentisztelet a temp-
lomban. Ezt követően 11 órától 
városi megemlékezés és koszo-
rúzás az OTP előtti 56-os emlék-
műnél.
- Október 26-án, délután 13 – 
16-óráig, „Erős vár a Mi Istenünk”  
című tudományos konferencia a 
reformáció 500. évfordulója alkal-

mából, a Bihari Múzeum nagyter-
mében, a Berettyóújfalui Refor-
mátus Egyházközség és a Bihari 
Múzeum szervezésében, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával. Előadók: Dr. Ba-
ráth Béla, egyetemi tanár - Biblia 
és bibliaolvasás Magyarországon 
a XVI-XVII. században.
Dr. Oláh Róbert, régi könyves 
könyvtáros - A „néma betűk” a 
reformáció szolgálatában. Sándor 
Mária, etnográfus - Úrasztali edé-
nyek Biharban. Fabula Et Figura 
Műhely, Teremtéstörténet című 
bábelőadás: Kustárné Almási Zsu-
zsa, lelkipásztor, Kustár Gábor lel-
kipásztor – vallástanár.

- Október 30-án délután 15 óra-
kor egyházmegyei reformációs is-
tentisztelet a Berettyószentmártoni 
református templomban.
- Október 31-én, a reformáció ün-
nepén 17 órakor ünnepi istentisz-
telet a templomban, a Szivárvány 
Református Óvoda kórusának 
szolgálatával. Megtekinthető Ma-
gyar László István, tanár-presbiter 
Biblia-kiállítása.
- November 1-jén elhunyt szeret-
teinkre emlékező istentiszteletek 
a temetőkben. Téglaparti temető: 
délelőtt 11 óra ökumenikus isten-
tisztelet. Csendes temető: délután 
14 óra ökumenikus istentisztelet.
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Születés
2016. augusztus
21.  Rázsó Vivien (Rázsó Attila - Balogh Mercédesz Csilla)

25.  Sándor Edvin (Sándor Edvin Tibor - Pákozdi Mária)

30.  Bodnár Szabolcs (Bodnár Szabolcs - Kőrösi Katalin)

2016. szeptember
2.  Csősz Csaba  (Csősz Csaba Tamás - Mészáros Mária)

4.  Szőke Máté  (Szőke Károly - Madarász Bernadett)

10.  Erdei Eszter Júlia  (Erdei Péter - Buzás Ildikó)

Elhunytak
2016. augusztus
24. Schönstein Ferenc Szabolcs (1944.) 
 Debrecenben halt meg
2016. szeptember
7. Lisztes Juliánna (1958.)

7. Sámi Lajosné (Csádi Eszter) (1939.)

9. Nagy Lajos (1955.)

11. Bondár Sándor (1931.)

22. Jakab Ambrusné (Bondár Róza) (1930.)

22. Krinizs István (1930.)

26. Velev István (1940.)

26. Szoboszlai Lászlóné (Kecskeméti Piroska) 
 (1927.)

Október 11. „Nekünk nem 
szabad feledni”- rendhagyó 
órák a Hangraforgó együttessel 
9 és 10 órától a  Nadányi Zol-
tán Művelődési Házban, 11.30 
órától az Arany János Gimnázi-
umban és 13 órától a Bessenyei 
György Szakközépiskolában
Október 19.  10 óra 1956 – 
nagyszüleink harca értünk
Országos diákkonferencia a 
Bihari Múzeumban
Október 19. 16 óra Gothár 
Péter: Megáll az idő című film-
jének vetítése a Makk Kálmán 
moziban
Október 20. 10.40 óra Sze-
mek a láncban - könyvbemu-
tatóval egybekötött rendhagyó 
óra az Arany János Gimnázi-

umban Előadó: dr. Papp István 
történész, Állambiztonsági 
Szol gálatok Történeti Levéltára
Október 23. 11 óra Városi 
ünnepi megemlékezés a Kálvin 
téri emlékműnél
Október 26. 17 óra Pomogáts 
Béla előadása Obersovszky 
Gyuláról a Nadányi Zoltán 
Művelődési Házban
November 4. 17 óra Az em-
lékezés napja – ünnepi műsor 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban és gyertyagyújtás a 
Népligeti kopjafánál, fáklyás 
felvonulás
A programot az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára létrehozott Em-
lékbizottság támogatja.

Az 1956-os
forradalom- és

szabadságharcot
felidéző „Ne felejts!”

programsorozat
rendezvényei
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Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfi zetők részére, 
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

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

TÉVÉ, INTERNET ÉS TELEFON EGYÜTT

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel 
szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott 
idejű szerződés és elektronikus számlázás  választása esetén. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.
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könnyebb többet látni


