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Az emlékezés napja

Képviselő-testületi ülés
október végén
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Új háziorvos praktizálhat a II. körzetben, megalapították a Család- és Gyermekjóléti Központot és egy újabb természetbeni támogatásról is döntöttek
az október 27-én megtartott testületi
ülésen.

Emlékgyűrű átadás
és teremavató
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XIX. alkalommal adtak 3
számot Berettyóújfaluban

November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak
emléknapján ünnepi műsorral és gyertyagyújtással emlékeztek.

A Berettyó Televízió műsorai: www.berettyotv.hu
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Képviselő-testületi ülés október végén
adásáról tárgyaltak elsőként a képviselők. Dr. sének lehetősége kapcsán a szeptember 29-én
Schwanner István nyugdíjba vonulását levél- elfogadott határozat szerinti tárgyalásokról.
ben jelezte az önkormányzat felé, melyben Mint ismert, a terület 42-es számú főúthoz csatbejelentette, hogy a körzet ellátást
lakozó útburkolattal ellátott szaDr. Jahangir Ahmed venné át, aki …a körzet ellátá- kaszának egy része a szomszédos
rendelkezik a megfelelő szakké- sát Dr. Jahangir ingatlan területére esik, mely egy
pesítéssel és az engedélyezéshez Ahmed venné át
korábbi adás-vétel okán magántuszükséges feltételekkel. Az elfogalajdonba került.
dott határozati javaslatokkal ehhez hozzájárult A polgármester a vételi lehetőségekről és egy
a képviselő testület. Támogatták a Közintéz- új útszakasz megépítésére vonatkozó költségmények Szolgáltató Iroda vezetőjének alapító kalkulációról szólva arról számolt be, hogy a
okiratra vonatkozó módosítási kérelmét, mely vételi szándékra vonatkozó írásos megkereszerint a bölcsődében lévő konyha, főzőkony- sésre a jelenlegi tulajdonos elvetette ezt a leÚj háziorvos praktizálhat a II. körzetben, haként működne a jövőben. Ulicsné Erdős Er- hetőséget, többek között az ingatlanra jegyzett
megalapították a Család- és Gyermekjó- zsébet ezt a praktikusabb üzemeltetés és az erő- hitelszerződés okán, hiszen értékcsökkenés
esetén ez annak felbontásával is járhat. Az új
léti Központot és egy újabb természetbeni források jobb kihasználásával indokolta.
támogatásról is döntöttek az október 27- A törvényi háttér változása okán gyermekjóléti útszakasz megépítése a területen meglévő nagy
központ 2017. január 1-től kizárólag a telepü- szintkülönbségek miatt a több tíz millió forinén megtartott testületi ülésen.
lési önkormányzat fenntartásában működhet. tos költséget is meghaladhatja. A képviselők a
A napirendek tárgyalását megelőzően az ön- Ez tette szükségessé egy új költségvetési in- beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadták el,
kormányzat új jegyzőjét köszöntötte Muraközi tézmény létrehozását, melyhez hozzájárult a hogy más megoldási utakat keresve, akár egy
István. A polgármester ezzel kapcsotestület. Szabóné Kovács Zsuzsanna, értékarányos ingatlan-csere lehetőségét sem
latban elmondta, a szeptember 20-ai Dr. Körtvélyesi a Bihari Szociális Szolgáltató Köz- elvetve folytatni kell a tárgyalásokat, hiszen
határidőre hat pályázat érkezett, és a Viktor Beret�- pont vezetőjének kiegészítéséből - szem előtt tartva a város érdekeit, fejlesztéseit döntés eredményeként 2016. október tyóújfalu város kiderült, a Család- és Gyermekjóléti a reptéri major területe egy jövőbeni befektető
20-tól Dr. Körtvélyesi Viktor Beret�- jegyzője
Központ ellátási területe a berettyó- számára kiemelkedően értékes lehet, melyhez
tyóújfalu város jegyzője.
elengedhetetlen a megfelelő megközelítés.
újfalui járás.
52 évnyi szolgálat után Dr. Schwanner István Egy új természetbeni ellátásról is döntés szüle- Az ülés végén egy lakossági bejelentésre hívta
befejezi háziorvosi tevékenységét, és december tett. Ebben az évben nagyobb men�fel a figyelmet Szántai László, mely
31-én nyugdíjba vonul. Ebből az alkalomból a nyiségű fa áll rendelkezésre, melyek hatékony segítsé szerint rossz állapotú a Madarász
képviselő testület nevében a polgármester kö- az önkormányzat tulajdonában álló get lehet adni a utcai játszótér, melynek mihamaszöntötte az 1964-óta a berettyóújfalui egész- területeken végzett fakivágásokból téli tüzelő biztosí- rabbi rendbetételét kérte. Képviségügyben dolgozó orvost.
származnak. Kovács Lászlóné iro- tásához
selői jelzés érkezett a temetőkben
Egy újabb ünnepélyes pillanattal folytatódott davezető elmondta, hatékony seelszaporodó lopásokkal kapcsolataz ülés, ugyanis Tóth Sándor festőművész, a gítséget lehet adni a téli tüzelő biztosításához, ban. Szabó Katalin a megoldást kereső közös
gimnázium nyugalmazott tanára 1966-ban a melyből kizárólag a legrászorulóbb családok, gondolkodást kérte a jelenlévőktől. Muraközi
szegedi József Attila Tudományegyetem szer- egyének részesülhetnének a Bihari Szociális István polgármester a más területeken bevált
zett diplomája alapján arany diplomára jogo- Szolgáltató Központnál összegyűjtött javasla- térfigyelő kamerák telepítését is elképzelhesult, melyet gratulációjával nyújtott át a pol- tok alapján.
tőnek tartja. Hozzátette, levélben fordultak az
gármester.
Tájékoztatatást kaptak a képviselők a 0490/1 üzemeltető vállalkozásoz melyben kérték egy
A II. számú háziorvosi körzet praxisjog át- hrsz-ú ingatlan, a reptéri major megközelíté- 24 órás őrzés-védelem megszervezését. K.Zs.

Fejlesztésekben összehangolt önkormányzatok

Egy belügyminisztériumi uniós projektekhez kapcsolódóan létrehozott, az önkormányzati fejlesztéseket figyelemmel kísérő kiemelt projekt stratégiai
célja annak elérése, hogy a tárca egységes keretrendszerben követhesse nyomon és tudja segíteni
az önkormányzati szektor munkáját és a jövőben
megvalósuló fejlesztéseit. A megyében Debrecen
után Berettyóújfaluban megtartott szakmai konzultáción a térség polgármesterei vettek részt. A
négy éve kezdődő programot az önkormányzati
koordinációs iroda főosztályvezetője mutatta be.

Számadó Róza főosztályvezető, a 2012. július 1. és
2015. szeptember 30. között megvalósított „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című
kiemelt projekt stratégiai céljai között említette az
önkormányzati szektor hatásvizsgálatokkal, módszertani fejlesztésekkel történő hatékony segítését.
Mint mondta, a 360 önkormányzat bevonásával
zajlott konzultáció eredménye a projekt második
ütemében elkészülő konkrét anyagok és útmutatók
révén lesz teljes. A már megvalósított és a folyamatban lévő fejlesztések tapasztalatainak összegyűjtése, analizálása és a későbbiek során megvalósítandó tevékenységek hatékonyabbá tétele érdekében
sokféle területen koordinál a Belügyminisztérium
programja.
A megyei önkormányzat együttműködésével létrejött tanácskozások egyik kiemelt témája a turisztika-tervezés a megyében – mondta köszöntőjében

KÖZMEGHALLGATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton értesíti
a lakosságot, hogy a közmeghallgatást 2016. november 16-án (szerda) du.
16 órakor tartja a volt Megyeháza (Kossuth u. 6. sz.) Fráter László termében.
Napirend: - beszámoló az önkormányzat 2016. évi működéséről
- helyi közügyeket érintő kérdések, javaslatok megtárgyalása
A berettyóújfalui lakosok a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat
előzetesen is megküldhetik a murakoziistvan@berettyoujfalu.hu címre 2016.
november 11-én 16 óráig.

Tasi Sándor alelnök. Hozzátette, a térség több településén tartanak konzultációt, a területfejlesztés részeként két évvel ezelőtt induló turisztikai stratégia
összehangolásáért.
Az egyeztetést, információ megosztást és együttműködést hangsúlyozta Muraközi István is köszöntőjében. Berettyóújfalu polgármestere úgy fogalmazott, lényeges, hogy egységes turisztikai stratégia
mentén jöjjenek létre - a helyi sajátosságok, lehetőségek figyelembevételével - a fejlesztések, beruházások. Azt mondta, fontos az ötletek és források
összekapcsolása.
Az Önkormányzati Koordinációs Iroda 2018-ig
tartó projektje a közös gondolkodás, közös munka
eredményeként az önkormányzatok működését segítő módszertani anyagok alkalmazását konferenciák és műhelymunkák megszervezésével és kiadványok megjelentetésével is kívánja segíteni. K.Zs.

TÁJÉKOZTATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 199/2016. (X. 27.)
önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 2017. január 1. napjától feladat-ellátási szerződést köt a MUJIB Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a II. sz. háziorvosi praxis feladatellátására vonatkozóan azzal, hogy a
háziorvosi feladatokat személyesen Dr. Jahangir Ahmed látja el. Dr. Jahangir
Ahmed háziorvos Dr. Schwanner István háziorvostól veszi át a praxis működtetését. A II. számú háziorvosi körzethez tartozó közterületek Berettyóújfalu
Város hivatalos honlapján (www. berettyoujfalu.hu) megtekinthetők.
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Elkészült az elkerülő felújítása

A megyénkben zajló Komplex Útfelújítási Program keretein belül megújult a
427-es számú Berettyóújfalu déli elkerülő főút 2,7 kilométeres szakasza. A naponta több ezer gépjármű forgalmát lebonyolító útszakasz ünnepélyes átadását
október 28-án tartották.

A köszöntők sorát Tasó László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium államtitkára nyitotta.
Azzal kezdte, hazánkban az útfelújítási program
jóvoltából 69 milliárd forintot fordítottak útfelújításra és 163 helyszínen –a berettyóújfaluihoz
hasonlóan – már be is fejeződött a munka. Az
államtitkár arról is beszélt, ebben az évben ös�szesen 35 kilométer útszakasz újult meg HajdúBihar megyében, 2017-ben pedig 4,5 milliárd
forint összegben további 24 kilométer felújítása
várható. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra,
hogy a 100 milliárd forintos beruházás során
nem csak a főutakra, hanem az alacsonyabb ren-

dű és belterületi szakaszokra is kellő figyelmet
fordítanak.
Dr. Vitányi István azzal folytatta, a 42-es és
47-es számú főút hatalmas teherforgalmat bonyolít le, berettyóújfalui elkerülő szakaszának
felújítása ezért is volt rendkívül fontos. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a választókörzetben az elmúlt években soha ennyi út- és
vasútfejlesztés nem történt, utalva az M35-ös
és az M4-es autópályák építésére és a Püspökladány–Ártánd közötti vonal korszerűsítésére.
A következő évben a térségünket érintő 13 kilométer útfelújítás közül a 380 millió forintból
megvalósuló, a Debrecen felöli körforgalomtól
a Berettyó-hídig tartó több mint 3 kilométeres
szakasz teljes felújítását emelte ki a képviselő.
A városi forgalom tehermentesítése miatt égetően szükség volt a 427-es elkerülő felújítására
- mondta Muraközi István. A polgármester szerint szinte járhatatlan volt ez az útszakasz, ezért

sokan a városon át közlekedtek. Hozzátette,
ezen fognak enyhíteni az autópályák (M35, M4)
következő években elkészülő bihari szakaszai
is, melyek várhatóan jelentős nemzetközi forgalmat bonyolítanak le.
Szoták Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatója elmondta, a 2000 tonna aszfalt felhasználásával elkészült felújítás mellett
a kivitelező 22 négyzetméteren rendezte a zöld
felület is. Elhangzott, a munka során a város érdekében nem zárták le az útszakaszt, fennakadás
nélkül folyamatos volt a forgalom.
K.Zs.

75 éves lenne Kárpáti Gusztáv

– emlékgyűrű átadás és teremavató a festőművészre emlékezve –

A Berettyó Televízió 2011-ben Kárpáti
Gusztávval készített interjújából idéztek a
jövőben a festőművész nevét viselő terem
avatásán a Nadányi Zoltán Művelődési
Házban.

A felújítás során vetődött fel, hogy az Erdélyi Gábor teremhez hasonlóan az épület egy-egy helyisége olyan jeles berettyóújfalui személyek nevét
viselje, akik a helyi kulturális és közösségi élet
kiemelkedő alakjai voltak – mondta el bevezetőjében Lisztes Éva, az intézmény vezetője. A berettyóújfalui festőművész születésének 75. évfordulója adott alkalmat az ünnepélyes teremavatóra.
Muraközi István köszöntőjét a Kárpáti Gusztáv
emlékgyűrű átadása és az elismerés bemutatása
követett. A Berettyóújfaluban élő és alkotó festőművész önálló stílusa megszületésében meghatározó szerepet játszott, hogy rátalált második „kis
hazájára”. Lenyűgözte Biharország földje, emberi
erőfeszítései, a festői táj szépsége. Mesterként

XIX. alkalommal adtak számot
Berettyóújfaluban
Október 14-én és 15-én 19. alkalommal tartották meg a Bihari
Számadó Napokat. Az ünnepélyes megnyitón elsőként Bónácz
János köszöntötte a vásározókat.
Az alpolgármester külön üdvözölte a testvérvárosaink delegációját és standjait is.
Szabó Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke az
ágazat számadása mellett a pályázati
lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A
számadó napok sikeressége mellett a
kereskedelmi és iparkamara következő évekre vonatkozó célkitűzéseiről is
szólt Török István, a szervezet megyei
alelnöke. A vásárdíj harmadik helyezettje a Közintézmények Szolgáltató
Irodája és a Berettyóújfalui Szociális
Szövetkezet közös standja lett. Második a Berettyóújfalui Szakképzési

Centrum Eötvös József tagintézménye, még első helyezett a Bihari Népművészeti Egyesület lett. A termékdíj
kategóriában első helyet a Magyarhomorogi Önkormányzat, másodikat
Nagyrábé Önkormányzata, harmadikat a Forever Berettyóújfalu érdemelte
ki. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
díját ebben az évben Körösszegapáti
vehette át. A kereskedelmi és iparkamara berettyóújfalui szervezete által
alapított Nyíri István díjat Szémán József kapta. A sportcsarnokban a több
mint 50 kiállító standja mellett a két
nap alatt 20 színpadi fellépő is kiérdemelte a közönség figyelmét és elismerését. A sorok között még a Büntetés
végrehajtás standját is megtalálhattuk.
A kétnapos kiállítás és vásár ezúttal is
szakmai előadásokkal, szórakoztató
programokkal várta a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokba kilátogatókat.

maga is egyengette a fiatal tehetségek útját Ózdon, Tiszaújvárosban, Debrecenben, Derecskén
és városunkban is. Megkapta a SZOT alkotói ösztöndíját, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
díját, és a Holló László-díjat.
Az emlékgyűrűt Kárpátiné Mészáros Marianna és
Lukács Gábor adták át Holló Barnának. A nagyváradi grafikus, textilművész „Jelekben” című tárlatát a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar
megyei irodájának vezetője, Angyal László nyitotta meg. A Kárpáti Gusztáv nevét viselő terem,
és a róla elnevezett díj tovább őrzi emlékét. Mint
a teremben a róla szóló táblán is olvasható: a festőművész alkotásaiban tovább élnek eszményei,

hite, hűsége, teremtő ereje.

Ott voltunk a XIX. Bihari Számadó Napokon
A Közintézmények Szolgáltató Irodája (KÖSZI) első alkalommal vett részt a Bihari
Számadó Napokon.
A Berettyó Szociális Szövetkezettel közösen készítettünk standot és
vártuk az érdeklődőket. A Bihari
Számadó napok mindkét napján sütőtöklét, paradicsomsalátát, gluténtej- és cukormentes sütőtökkel készült sütit, valamint ennek normál
változatát lehetett kóstolni nálunk.
A Berettyó Szociális Szövetkezet
dolgozói által termelt sütőtökből és
paradicsomból munkatársaim készítették ezeket a finomságokat.
Az egészséges táplálkozásra szerettük volna felhívni a figyelmet,
illetve jelenlétünkön keresztül
ismertebbé tenni a KÖSZI-t és a
Szövetkezetet, tevékenységeinket a
város lakói körében.
Az eseményhez kapcsolódóan rajzversenyt hirdettünk „Egészséges
étkezés” címmel, általános iskolás
tanulók részére, alsós és felsős kategóriában. Képet bármely fenti témával kapcsolatos élményről, ételről,
gondolatról készíthettek a diákok.
A rajzversenyre 73 pályamunka

érkezett, melyet 117 gyermek készített. A díjakat a Bihari Számadó
napok első napján 14 órakor adtuk
át a díjazottak részére. Az elkészült
pályamunkák a későbbiekben az iskolai ebédlők falát díszítik.
Másnap egészséges táplálkozással
kapcsolatos totó kitöltésével vártuk
az általános iskolásokat. A totókat
közel 40 diák töltötte ki, közülük 3
ajándékcsomagot sorsoltunk ki.
A Szövetkezettel közösen a Vásárdíj III. helyezését értük el.
Köszönöm munkatársaimnak, a
Szövetkezet dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és
családtagjaiknak, hogy ötleteikkel,
munkájukkal, jelenlétükkel részt
vettek ebben a csapatmunkában.
Függetlenül a díjtól nagyon nagy
élmény volt ott lenni, érezni, hogy
a közös tevékenységgel, a lehető
legjobb akarattal, jószándékkal,
kreativitással nagyon jó eredményt
tudunk elérni, hogy újból sikerült a
napi feladataink mellett valami újdonságot, különlegeset és jót megvalósítanunk.
Ulicsné Erdős Erzsébet
intézményvezető
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A művelődés és a tanulás hete

A művelődés hete - tanulás ünnepe,
melyet a brit Felnőtt Tanulók Hete
programsorozata inspirált és vált a felnőttképzésben résztvevők számára egy
országos programmá, már évek óta a
2000-ben alapított Bihari Népfőiskola
rendezvényei között kiemelt eseményként szerepel.
Idén október 18-án a kultúrház Erdélyi Gábor
termében tartották a konferenciák, előadások,
könyvbemutatók és kiállítások alkotta hét
megnyitóját. Porkoláb Lajos a megyei népfő-

iskola elnöke elmondta, a programokat 2005óta nagyváradi civil szervezetekkel közösen
szervezik meg. Mint mondta az eredeti cél az
volt, hogy a magát képző embert ünnepeljék,
aki tanulásával hozzájárul egyéni sorsa mellett a szűkebb-tágabb közössége jobbá tételéhez is. Jacques Delors szavait idézve felhívta
a figyelmet arra, hogy az egész életen át tartó
tanulás koncepciója kulcs a XXI. században.
Emlékeztetett, hogy Európához hasonlóan
hazánkban is nagy tömegek vannak, akik képtelenek arra, hogy képezhetőek legyenek. A
különböző képzésben részesülők többsége ma
már felnőtt, a mai módszerek azonban mégis a
fiatal tanulókhoz igazodó oktatást követnek –
tette hozzá.
A tanulás ünnepe helyi hagyományait követve
a nyitórendezvény egyben értékes előadásokkal várta az érdeklődő és befogadó hallgatóságát. A „Tiszáktól a Tiszáig” címet viselő kon-

Teszünk-veszünk, szorgoskodunk
Óvodapedagógusok délutánja a Bihari Múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
óvodapedagógusoknak szervezett Teréz napi
összejövetelünket a furtai óvodás Török Botond meséje köszöntötte, aki a Sinka István
Városi Könyvtár mesemondó versenyének
győzteseként most is elvarázsolta a hallgatóságot. Ezt követően a múzeum óvodásoknak
szóló múzeumpedagógiai foglalkozásait és a
Mundérba bújt történelem című időszaki kiállításunkat mutatták be kollégáink. Új kezdeményezésként kéthavonta műhelyfoglalkozás-sorozatot indítunk az év jeles napjaihoz
kapcsolódóan, amelynek keretében az óvo-

dapedagógusok megismerhetik egymás ötleteit. Az első alkalomra december 2-án, pénteken, 13.30-kor kerül sor a Bihari Múzeum
nagytermében. Téma: karácsonyi ünnepkör.
Bemutatjuk az Adventi varázs – Karácsony
fényei című időszaki kiállításunkat, majd
szorgos munkába kezdve készítjük az adventi
díszeket, gyűjtjük az óvodásokkal megvalósítható ötleteket. Szeretettel várunk minden
óvodapedagógust a közös műhelymunkára.
Hozz Te is egy ötletet, mi pedig megajándékozunk a mieinkkel!
a Bihari Múzeum munkatársai

ferencia a Bihar Vármegyéhez kötődő Tisza
család politikai szerepéről és jelentőségéről
szólt. Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár a véleménye szerint méltatlanul elfelejtett család
kapcsán úgy fogalmazott, a „Tiszák” hosszú
ideig meghatározták a magyarok életét, az
egész országban addig páratlan fejlődés indult
tevékenységük idején. Büszkék lehetünk még
arra is – tette hozzá – hogy a bihari térség számos tehetséggel gazdagította országát, gondoljunk csak Arany Jánosra, Pázmány Péterre,
Szabó Pálra, Sinka Istvánra, Barsi Dénesre
vagy Ady Endrére.
A konferencián még Dr. Fleisz János, és Kiss
László tartott előadást. A művelődés hete tanulás ünnepe október 18-a és 28-a között
kilenc rendezvényen, Berettyóújfalu mellett
Nagyváradon, Szentpéterszegen, és Földesen
is kínált programokat.
K.Zs

Köszönet a
szépkorúaknak
Október elseje az idősek világnapja.
Ebből az alkalomból rendeztek ünnepséget, mindazoknak, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk
mögött.
Az idősek világnapja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai népdalcsokorral, népmesével, bábelőadással és saját
készítésű apró kis ajándékkal kedveskedtek az
időseknek a Berépó Nonprofit Kft. hagyományos ünnepségén. Egy kedves visszatérő vendég, Kapás Julianna ismét egy dalcsokorral, a
Mátyás utca lakói versekkel, a Berettyóparti
Seniorok tánccal köszöntötték a szépkorúakat.

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde kiválóan
akkreditált tehetségpont lett
Intézményünk 2011 óta regisztrált tehetségpontként működik. Évek óta hatékonyan veszünk részt
a gyermekek tehetséggondozásában. Hosszú út vezetett napjainkig, amikor 2016 nyarán megkezdtük
az akkreditációs folyamatot. Ennek eredményeként meghívtak bennünket 2016. október 1-jén
Budapestre, ahol megrendezték a Tehetségpontok
találkozója című szakmai konferenciát. Óvodáink
munkájának elismeréseként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiadott Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítésű oklevelet vehettük át.
Óvodáinkban olyan gyermekeket igyekszünk nevelni, akik rendelkeznek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek megléte nélkülözhetetlen a
sikeres élethez.
Pedagógiai programunkban a gyermekek személyiségének fejlesztését, képességeik kibontakoztatását játékos tevékenységekkel valósítjuk meg.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, segítjük érdeklődésüket, önkifejezésüket, kreativitásukat, egész személyiségük
természetes fejlődését.

Szakmailag jól képzett óvodapedagógusaink segítségével gyermekeink részt vehetnek tehetségműhelyekben. Nyitott helyzetek teremtésével a
gyermek választhat, alakíthat, kísérletezhet, felfedezhet, többfajta megoldási lehetőséget találhat
meg. A kreativitás könnyebben fejlődik, ha az
ötletek továbbgondolására és pozitív értékelésére
serkentjük a gyermeket. A mi feladatunk, hogy elfogadó nyugodt légkörben biztosítsunk minél több
lehetőséget ismereteik rendszerezésére, bővítésére, a készségeik és képességeik kibontakozására.
Teret kell engednünk az önkifejező és önérvényesítő törekvéseiknek. Aki igazán kreatív, az újszerűen közelíti meg a dolgokat. Nem abban rejlik az
újdonság, amit tesz, hanem ahogyan teszi.
Tagintézményenként két tehetséggondozó műhelyet működtetünk, az óvodapedagógusok előre
elkészített éves munkatervük alapján dolgoznak.
Célunk: a tehetségígéretes gyermekek felfedezése, tehetségfejlesztő, gazdagító programok által a
harmonikus fejlődés elősegítése.
A gyermekek meghatározott szempontok alapján

kerülnek kiválasztásra, átlag
feletti adottságaik és a motivációs adottságaik szerint. Heti egy alkalommal vehetnek részt a különböző foglakozásokon, ahol mikrocsoportos tevékenység közben
a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható. Működtetünk kreatív kézműves, logikai, matematikai, zenei, báb és drámajáték, mozgásos és
egyéb műhelyeket.
A műhely foglakozásokon új lehetőségeket keresünk a gyermekek számára, így segítjük elő
tehetségük kibontakoztatását. A gondolkodtató
feladatok, új ismeretek beindítják a gyermekek
fantáziáját. Ezek hatására otthon is gyönyörködhetnek, kutathatnak, kísérletezhetnek. A szülőknek rendszeresen beszámolunk a műhely munkáról és a gyermekek fejlődéséről így otthon is
nyomon követhetik, segíthetik a tehetséggondoGálné Tóth Klára intézményvezető
zást.
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Egy elfeledett Nagy költő
elveszettnek hitt füzete
Az ország egyik leghányattatottabb sorsú régiójában élt Nagy Imre, a pórok
költője, akinek nemcsak nevét, hanem
életművét is kevesebb fény ragyogta be,
mint kortársaiét.
Egy kötetre való verse egy pepita füzetben,
kopottan került elő. A megtaláló, Kovács
Balázs paksi fiatalember értékként kezelte ezt
a kis füzetet és múzeumunknak ajándékozta
közel 3 éve. A füzetben található eddig még
nem publikált, ismeretlen versek az irodalmi
életnek is különlegességgel szolgálnak, melyet
a Bihari Múzeum második járási múzeum projektje keretében próbál a nagyközönségnek is
bemutatni.
Költő Nagy Imre hagyatékának jelentős részét
a Bihari Múzeum őrzi a 70-es évek óta kéziratos versek, tárgyi emlékek és egyéb írásos

„Erős vár a mi Istenünk”
A reformáció énekével indították október 26-án az „Erős vár a mi Istenünk”
nevet viselő tudományos konferenciát,
amit a reformáció 500. évfordulója alkalmából szerveztek a Bihari Múzeum
nagytermében.
Dr. Baráth Béla a reformáció előtti időkre tekintett vissza, előadása ugyanis a bibliaolvasásról
szólt. Drs. Oláh Róbert A „néma betűk” a reformáció szolgálatában címmel tartott előadást,
Sándor Mária pedig az úrasztali edényekről mesélt. A rendezvényre közel 100-an látogattak el
és hallgatták meg a színvonalas előadásokat. A
konferencia rendhagyó módon egy gyermekeknek és felnőtteknek is szóló, a Fabula Et Figura
Műhely Teremtéstörténet című bábelőadásával
zárult. A konferenciát a Berettyóújfalui Református Egyházközség és a Bihari Múzeum közösen szervezte, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

Ablak a világra
Milyen a tartalmas kiadvány? Gyerekeknek vagy
felnőtteknek, turistáknak vagy a szakmának, esetleg az oktatás színesítéséhez készüljenek az irkák,
leporellók, füzetek, kalauzok? Mi érdekli a mai
látogatókat egy tájházba betérve? Fel tudja venni a versenyt egy kiadvány a hűtőmágnesekkel?
Kell egyáltalán versenynek lennie a tárgyak és
az írásos értékek között? Ezekre a gyakorlati
kérdésekre keresték közösen a választ a KeletMagyarország különböző településeiről érkező
tájházvezetők és a szakemberek 2016. október
21-én a Bihari Múzeumban a Magyarországi Tájházak Szövetség Regionális Találkozóján.
Muraközi István polgármester köszöntője után
Dr. Bereczki Ibolya a Tájházszövetség elnöke

dokumentumok formájában. A költő születésének 120. évfordulója alkalmából megjelent
Mezei virágok című új kötetét Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus mutatta be
október 13-án a múzeum nagytermében, majd
Galánfi András előadóművész a költő életét
és munkásságát megidéző Tücsök a máglyán
című műsora hangzott el. E jeles napra készült
három tablóból álló vándorkiállítást október
17-én már Sárrétudvariban, a költő szülőfalujában is megtekinthették. A kis sárréti településen megkoszorúzták a költő sírját, majd a
művelődési házban Tódor Györgyné előadásával és a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú
Művészeti Iskola zenekara Nagy Endre költő
közreműködésével emelte az ünnepi megemlékező hangulatot. Nagy Imre korábban elveszettnek hitt füzete - ami az emlékdélutánnak

is központi témája volt -, a Fejér megyei Cecén került elő, egy öreg szekrény aljából, s
megtalálója személyesen hozta el azt a Bihari
Múzeumba. Szülőfalujában ma is hűen őrzik a
költő emlékét, munkásságát igyekeznek megismertetni a „nagyvilággal”. A rendezvénysorozat berettyóújfalui könyvbemutatója, a
tablókiállítás és a verses kötet kiadása a Bihari
Múzeum második járási múzeum projektjének
részeként valósult meg az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával. Az emlékkiállítás és a verseskötet a berettyóújfalui járás több
településén is bemutatják a következő évben.
SKGy – Kállai Irén

A világháború berettyóújfalui
áldozataira emlékeztek
1944. október 17-én egy golyó oltotta
ki életét Oláh Zsigmondnak, éppen akkor, amikor egy megsebesült gyülekezeti tagnak indult segítséget hozni.
A világháború berettyóújfalui áldozataira,
köztük Oláh Zsigmond református lelkészre minden évben ezen a napon emlékeznek
meg. A református templomban megtartott
istentiszteleten Kozma Mihályné Karácsony
Gyöngyi igehirdetésének központjában az
emlékezés állt, mely követendő minden időben: „Azért vagyunk most itt, mert emlékezünk
arra, hogy 72 ével ezelőtt a gyilkos indulat
elvette egy ember életét, az értelmetlen háború pedig sokakét. Amikor ez eszünkbe jut,
akkor jusson eszünkbe az, hogy a mi dolgunk
mégsem az ítélkezés, hanem a megbocsátás.”
Az igehirdető úgy folytatta, nem könnyű emTájházi kiadványkörkép címmel tartott előadást
kiemelve a változatos formájú, tartalmas kiadványok jelentőségét. Dr. Páll István a nyíregyházi
Sóstói Múzeumfalu, Pató Mária a szolnoki Tabáni Tájház és Dr. Szonda István a Gyomaendrődi
Tájház tapasztalatait összegezte kiadványaik tükrében. Haraszti Gábor a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület elnöke a turisták oldaláról közelítve a
TKM Kiskönyvtár sorozatát mutatta be. Kolozsvári István és Dr. Krajczárné Sándor Mária az
egykori Bihar vármegye területén található hazai
és határon túli tájházakról készült tablósorozat
és kiadvány bemutatására vállalkoztak, kiemelve a 10 évvel ezelőtt készült anyag jelentőségét
és korszerűsítésének szükségességét. Biharban
jelképesen kitártuk ablakainkat a világra és a találkozó résztvevőinek a szakmai előadások után

A berettyóújfalui lelkész lánya, Oláh Ildikó ezúttal is köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak,
hogy méltó módon őrzik édesapja emlékét.

lékezni arra, ami történt, nemhogy átélni. „a
múltat elfelejteni nem lehet és nem is szabad”
– hangsúlyozta a lelkész.
A rendezvény a református templom előterében a lelkészre emlékező domborműnél, majd
a templomkertben lévő szobornál folytatódott.
K.Zs.
megmutattuk értékeinket: a Marosán György és
felesége,
Judit
által vezetett Csicsóka Tájházat
Biharkeresztesen,
valamint Z. Nagy
Tibor, felesége és
a helyi hagyományőrző egyesület által működtetett Örökségünk Házát és a Tájházat Csökmőn. A
szíves fogadtatás, a tartalmas előadások, a gondozott tájházak, Nagy András Balázs és bandájának
hajdúsági és katonadalai, valamint a finom falatok emlékezetessé tették minden vendég számára
a Biharban töltött őszi napot.
Korompainé Mocsnik Marianna
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„Békességet és nem romlást
tervezek”

Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulóján
Jeremiás próféta könyvéből választott ige
alapján hirdette Isten üzenetét Kozma Mihályné Karácsony Gyöngyi református
lelkipásztor a berettyóújfalui református
templomban október 23-án. Az ’56-os emlékműnél Muraközi István polgármester a
mártír miniszterelnök, Nagy Imre gondolataival kezdte ünnepi beszédét. A két szónoklat üzenete egyaránt megerősítette a hat
évtizeddel ezelőtt történtek tisztaságát, a forradalmárok igazságát.
Ahogyan a babiloni hamis próféták félrevezették az igaz jövendölés beteljesedésére várakozókat, úgy a magyar nemzet függetlenségét elérni vágyókat is épp azok hajtották újra
igába, akiktől a legkevésbé várták volna. De
ahogyan Jeremiás próféciája valósággá vált,
úgy a magyar forradalom és szabadságharc
mártírjai sem haltak meg hiába, célkitűzéseik
pedig 1989-ben váltak valóra, és formálódnak
a mai napig.
De nem volt egyszerű az út, ami elvezetett idáig. Ahogy a polgármester kiemelte: Történelmi
tanulmányok sora, időről-időre felszínre kerülő dokumentumok és megnyíló vallomások,
a résztvevők és a szemtanúk visszaemlékezései mind több részletbe engednek betekintést.
Hosszú évek teltek el úgy, hogy akik a tettek
idején bátrabbak voltak a többieknél, akik formálóivá váltak az eseményeknek, csendbe burkolózva, megfélemlítve kényszerültek megélni
a mindennapokat. A legtöbb esetben pedig természetesen nem saját maguk biztonságát, személyes szabadságát és épségét féltették. Hisz
arról már tanúságot tettek, hogy akár életüket
is hajlandók lennének áldozni a nemzet függetlenségéért, a haza és az abban élő honfitársaik
szabadságáért, jólétéért.”

Kiemelte, hogy míg a korábbi évszázadok szabadságküzdelmei körül már letisztulni látszik a
kép, addig 1956 története még ma is velünk él
és formálódik, s még a rendszerváltozás után
bő negyed századdal is sok a megválaszolatlan
kérdés. A leghitelesebb válaszokat viszont akkor kaphatjuk meg, ha mindannyian a magunk
környezetében keressük azokat – mint ahogyan
tettük 10 évvel ezelőtt, az ’56-os emlékmű felavatásakor is. Amikor „a megemlékezés mellett
személyesen is köszönthettük mindazokat, akik
közöttünk élve, vagy erre a jeles napra hazalátogatva segítettek nekünk az akkori események
feltárásában és hiteles megismerésében… Ha
azt gondoljuk, hogy teljesen magától értetődő
volt itt, az 50. évfordulón emlékművet állítani,
vagy éppen közvetlenül a rendszerváltás után
bármilyen fennálló emléket, mondjuk egy emléktáblát, kopjafát hivatalos emlékhellyé nyilvánítani, akkor ki kell ábrándítani saját magunkat is. Átlapozva a már általunk is megélt,
sőt alakított évek-évtizedek írásos lenyomatait,
bizony sok szereplő kerül elénk, és olyan részletek, melyek jelentőségét akkor, az események
sodrában nem is tudtuk igazán felmérni. A forradalom berettyóújfalui eseményeiről minden
fennmaradt írás és emlékezet is egyaránt azt
hirdeti, hogy méltó volt a valódi forradalmi
eszményhez, erőszak és vér nélkül zajlottak
az események. Ezt minden évben büszkén ki is
hirdetjük, és példaként állítjuk magunk elé egykori, és Istennek hála még ma is közöttünk élő
polgártársainkat.”
Név szerint felidézve Berettyóújfalu 1956-os
hőseit, szabadságharcosokat és a mindennapi
élet megszervezésében élen járó egykori polgártársakat – Balogh Józsefet, Gaál Jánost,
Dr. Dubay Miklóst, Dr. Ormay Gézát, Csóra
Józsefet, Szántó Bélát, Csontos Andrást, Garamvölgyi Györgyöt, Török Imrét, Buczi
Ferencet – elmondta: „Ők tízen voltak azok,
akiket Berettyóújfaluban elsőként hivatalosan
is elismert a közösség, és 1992-ben átvehették
a város 56-os emlékérmét. Majd hosszú évek
teltek el, az országos politikai viszonyok még
mindig nehezen engedték áttörni a falakat, de
közeledve a félszázados évfordulóhoz ismét
azok emelték fel szavukat, akik egykor tenni is
hajlandók voltak.” Írásos beadványok, önkormányzati ülések sora következett, mire 2016.
október 23-ára valósággá válhatott a véglegesnek szánt, méltó emlékmű, Kurucz Imre szobrászművész alkotása.
Ezen túl pedig – ahogyan
az ünnepi szónok kiemelte
– „ez a jeles alkalmon lehetőséget nyújtott számunkra az újabb törlesztésre, és
újabb 56-os emlékérmek
átadásával nyilváníthattuk
ki tiszteletünket: Alimán Lajos, Daróczi István, Karancsi Gyula és Szántó Károly
részére sajnos már csak
posztumusz tudtuk odaítélni elismerésünk szimbólumát. Erdei Antal, Juhász
Jenő, Körtvélyesi Béla, vitéz Kurucz Sándor és Szabó
László viszont személyesen

vehették át azt. Ahogy múlik az idő, felelősségünk egyre nagyobb, hogy meghallgassuk és
közkinccsé tegyük mindazt, amit ők tudnak, és
ránk kívánnak hagyományozni. A történelem
alakítói annak leghitelesebb tanítói is. Most,
60 év elteltével is számos új oldalát lapozták
fel e könyv lapjainak. Nemcsak egykori tetteikért kell hálásak lennünk nekik, hanem azért
is, hogy folyamatosan emlékeztetnek, és nem
engednek minket tévutakra térni.”
A forradalom helyi résztvevőin túl pedig nem
feledkezett el azokról sem, akik a helyi emlékezet fenntartásában vállaltak oroszlánrészt.
Emlékeztetett, hogy Szívós István, aki Gaál
János emléktáblájának és a Kálvin téri emlékműnek is egyik kezdeményezője volt, 2008ban vehette át a Berettyóújfalu városért kitüntetést, és annak az évnek az ünnepi szónoka is
ő volt. Felidéződött Baranya Sándor alakja is,
aki pedig a Politikai Foglyok Országos Szövetségének emlékérmét vette át a városvezetőktől
2006 novemberében. Muraközi István ünnepi
beszédét Bényi Árpád, Berettyóújfalu dísz-

polgára visszaemlékezésének soraival zárta,
kiemelve, hogy a kiváló festőművész a megtorlás után éppen ebben a városban kapott egy
új lehetőséget az élettől. Az aktuális országos
viszonyokra is reflektálva mindannyiukkal
kapcsolatban kiemelte, hogy „amit ő és társai
országszerte átéltek, egyikünket sem jogosít fel
arra, hogy példájukat sárdobálásra, a másik
le- vagy elnyomására használjuk. Csak akkor
válik az emlékezés valódi ünnepé, és csak akkor állhatunk meg itt, ezen emlékmű előtt, akkor tehetjük le gyertyáinkat november 4-én a
kopjafa tövébe, csakis akkor hajolhatunk meg
az áldozatok emléke előtt – ahogyan tettük azt
ma reggel is sírjaiknál a berettyóújfalui temetőkben – ha Bibó Istvánt idézve: >>Az emberi
méltóság egyszer s mindenkorra való érvén�nyel fellázad, és megelégelve embernek ember
felett való uralmát, emberrel szemben való
kiszolgáltatottságát, a közösséget birtokba veszi.<<” Végső soron a nemzet szabadságáért
harcolók is békességet akartak, a megtorlók
azonban romlást hoztak az országra.
Az ünnepi beszédet követően – immáron hagyományosan – zenés irodalmi összeállítás következett, melyet ebben az évben a Hangfogó
Együttes tolmácsolásában hallott a közönség.
A megemlékezés végén ugyancsak a helyi tradícióknak megfelelően első ízben a forradalom
és szabadságharc helyi résztvevői és családtagjaik helyezték el a megemlékezés koszorúit,
majd őket követték az önkormányzat, a történelmi egyházak, az állami és területi szervek,
intézmények, pártok és társadalmi szervezetek
képviselői.
–i –n
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1956 hőseire emlékeztünk
Nagyszüleink harca értünk címmel rendeztek konferenciát a Bihari Múzeumban 2016.október 19-én, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. éves
évfordulójának tiszteletére. A programra elkészült egy tablókiállítás is, amelyen az előzmények ismertetése mellett
a helyi események és a helyi emberek
által megélt történetek kerültek a középpontba.

dr Dubay Miklós, Baranya Sándor emléke,
Körtvélyesi Béla és Szabó László visszaemlékezései, Vetési Tibor és Zsupos László
budapesti történetei, valamint Zsoldos Sámuel által a megtorlásról lejegyzett, szívszorító sorok teszik egyedivé és helyivé a
tablón megjelenített írásokat és képeket.
A konferencián előadásokból ismerhették
meg a résztvevők megyénk és városunk
Gaál „Gaszti” János, Szívós István, Ku- szerepét a forradalomban, valamint az itt
rucz Sándor, Csóra József, Balogh József, történt eseményeket. 2017 elején megjele-

nik egy konferenciakötet is, amely további
információkkal kiegészítve teszi teljesebbé
Hajdú Bihar megye és Berettyóújfalu forraCsarkó Imre
dalmi eseményeit.

Szétlőtt városok Berettyóújfaluban Az emlékezés napja
2015-ben Berekfürdő és testvértelepülései, köztük a lengyelországi Zator szándékai között szerepel többek között a
kulturális-történelmi értékek kölcsönös
megismerése, ápolása, (...) erősítése.
Ennek egyik állomása volt a Szét lőtt városok
kiállítás, mely az 1956-os eseményeken keresztül a lengyelek és magyarok kommunista
időszak alatti közös múltját idézi fel a Nemzeti Emlékezet Intézete, a budapesti 1956-os
Intézet valamint a varsói Magyar Kulturális
Intézet összefogásában. A Berekfürdőről érkezett kiállításnak a fotói láthatók november
30-ig a Nadányi Zoltán Művelődési Ház folyosóján, amely bemutatja az 1956-os júniusi

poznani munkásfelkelést és a pár hónappal
későbbi magyar forradalmadat. A tárlatból kitűnik, hogy hatvan évvel ezelőtti események
még ma is élénken jelen vannak mindkét nép
emlékezetében a köztéri szobroknak, emlékműveknek, emléktábláknak köszönhetően. A
poznani felkelés az 56-os magyarországi forradalom egyik nemzetközi előzménye volt. A
poznani munkások az alacsony bérek, a norma megemelése és az évek óta tartó megalázottság ellen 1956. június 28-án kezdték meg
a tüntetésüket, amely fokozatosan kiszélesedett és konkrét követeléseket megfogalmazó
forradalmi megmozdulássá lett. A tüntetéssorozat kiteljesedését a hatalom egy páncélos alakulat kivezénylésével és támadásával
fékezte meg. A hadműveletnek 57 áldozata
volt, köztük egy tizenhárom éves diák, akit
lesből lőttek le, majd a megtorlás során hétszáz embert börtönöztek be. Ennek a felkelésnek a vérbefojtása a lengyel nemzetben még
erősebb szolidaritásérzetet adott a magyar
forradalom reményteljes kezdetekor, amelyet
a lengyel pártvezetés nem mert korlátozni. A
két nemzet összetartozását és sorsközösségvállalását erősítette a két tragédia. A különös
tárlat dokumentumai 2011 óta járják az országot, és érdekes megtapasztalni, hogy miképpen látták, láttatják a lengyelek az 1956-os
eseményeket, és az azt követő megtorlást.

A szabad emlékezés mérföldkövei

A „Ne felejts!” címet viselő, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megtartott programsorozat részeként „a szabad emlékezés
mérföldkövei” címmel rendeztek közönségtalálkozót és filmvetítést november
3-án a Nadányi Zoltán Művelődési Ház
Erdélyi Gábor termében.
A szervezők arra törekedtek a kerek évforduló
alkalmából, hogy a helyiek jobban megismerjék a berettyóújfalui eseményeket. A rendezvényre készült egy tablókiállítás is, amin a
helyi emberek által megélt történetek kerültek
a középpontba. Berettyóújfalu hőseinek és emlékhelyeinek bemutatása céljából archív felvételeket vetítettek le, melyeken megelevenedtek
a régmúlt idők. Kari Sándor megörökítette az

első olyan alkalmat, amikor elismerték, emlékéremmel jutalmazták a forradalomban részt
vett lakosokat. A felvételeken láthattuk Filep
Tibor és Bényi Árpád 1992. október 23-ia
ünnepi beszédét is, melyet a népligeti kopjafa
mellett mondtak. A közönségtalálkozón hozzá
is szólhattak a résztvevők témához, és akár ki
is egészíthették a filmen látottakat. Porkoláb
Lajos például felidézte a kopjafa átadását és
azt is megtudhattuk, hogy 1989. április 4-én
éppen – a mostani eseménynek is helyet adó az Erdélyi Gábor teremben tartották az utolsó
szocialista ünnepet. A vásznon megelevenedett
történetek nosztalgiával töltötték meg a termet,
rég nem látott ismerősök köszöntek vissza, és
segítettek feleleveníteni a múltat a jelenlévők
számára.
SKGy

November 4-én az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozatainak emléknapján ünnepi műsorral és gyertyagyújtással emlékeztek.
A Nadányi Zoltán Művelődési Házban 17.00
órakor a Széchenyi István Tagiskola diákjainak az „… ilyen nagy dolog a szabadság?”
című műsorával kezdődtek a délután eseményei. A hagyományoknak megfelelően ezután
a Népligeti kopjafánál gyertyagyújtás következett. Az emlékezők fáklyás felvonulással érkeztek meg a Kálvin téri ’56-os emlékműhöz.

Szemek a láncban
A „Ne felejts!” címet viselő, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megtartott programsorozat részeként rendhagyó órát rendeztek a gimnáziumban, amit
dr. Papp István, történész tartott. Az előadáson
bemutatta a témához kapcsolódó, Szemek a
láncban című könyvét is a fiataloknak. Munkáját Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról”
című híres versében található mondat remekül
jellemzi; „mindenki szem a láncban”, ami kiváló képet rajzol a diktatúra hétköznapokat
és emberi életeket behálózó természetéről. Ez
egybefoglalja Papp István tanulmányait, azonban írásában mindig az egyes embert helyezi a
középpontba, és azt vizsgálja: miféle játszmák
és szerepek mentén alakult mindazoknak a sorsa, akik akarva-akaratlanul kapcsolatba kerültek a hatalommal. Az interaktív órát a Sinka István Városi Könyvtár szervezte, legfőbb céljuk
az volt, hogy megismertessék a diákokkal az
’56 eseményeket, és érdekesebbé tegyék számukra a történelmet. A programot az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
létrehozott Emlékbizottság támogatta. SKGy

Illyés Gyula Naplójegyzetek című
művéből olvasott fel Sain Máté és Ékes
Gyula a különleges óra keretein belül.
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Találkozzunk a könyvtárban! 2016

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Arany János Gimnáziumának tanulói és
két pedagógusa, a Bihari Barangolók, valamint a Nadányi Zoltán Olvasókör tagjai a Sinka István Városi Könyvtár dolgozóival Sinka – Arany – Ady emléktúrára
indultak 2016. szeptember 22-én.
Csarkó Imre muzeológus ismeretterjesztő előadást
tartott a gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvtárban a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről a József Attila Általános Iskola,
valamint a Hunyadi Mátyás Tagiskola 4. osztályosai részére. A műanyag palackok laposra taposása
után a Kálvin téri épületben felavatták a zöld szigetet, ahol lehetőség van a papír, műanyag, üveg
és egyéb hulladék szelektív gyűjtésére. A kézműves foglalkozáson ezt követően légykapót készítettek a gyerekek. A Nadányi Zoltán és a Bihari
Barangolók Olvasóköre nyilvános foglalkozásán
Goethe: Faust c. művével foglalkozott, ill. Zrínyi
Miklóssal, a szigetvári hőssel.
Kocsis Csaba: Kiskutya a sötétben c. gyermekvers-kötetét a költő és vendége, Mezey Katalin
Kossuth-díjas költő, a Széphalom Könyvműhely
vezetője mutatta be. Közreműködött a könyv illusztrátora, Kocsis Boglárka. A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 3.b osztályos
tanulói tolmácsolásában versek hangzottak el a
kötetből. A gyerekeket Fábiánné Kiss Gabriella

tanárnő készítette fel. A kellemes hangulatú beszélgetés során sok újdonságot tudtunk meg arról,
hogyan született meg a könyv. A költőt Bogi lánya
digitális rajzai ihlették meg a versírásra. A kötet
több mint fele a rajzok beszédes címeit bontja ki
és láttatja a világot – többnyire – egy tízesztendős
kislány szemével. A verseken keresztül megismerhetjük az őt körülvevő családot, a jeles ünnepeket
húsvéttól karácsonyig, melyekben életre kelnek a
hónapok és az évszakok is. Antarktisztól Afrikán
keresztül egészen Berettyószentmártonig érezzük
az örömöt és a bánatot, néhány vers segítségével
pedig beutazzuk egész Magyarországot. Kocsis
Csaba saját megzenésített verseivel és egy Fecske Csaba-verssel kedveskedett a könyvbemutatón
megjelenteknek. Ezt követően lehetőség volt a
könyvek megvásárlására és dedikálására is.
Október 6-án, az aradi vértanúk napján a Beret�tyó Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziumának tanulói rendhagyó történelemóra
keretében bővíthették ismereteiket az Aradon az
1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjének,
valamint Pesten gróf Batthyány Lajos kivégzésének körülményeiről. Nagy Zsigmond gimnáziumi
tanár fotókkal, érdekes információkkal, idézetekkel színesített előadásában újszerűen közelítette meg a témát. Hallhattunk Kazinczy Lajosról,
Lenkey Jánosról, Ormay Norbertről is, akik szintén a szabadság vértanúi voltak.
Szombaton délután könyvtártúrára hívtuk az érdeklődőket. Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus kalauzolásával a Kálvin térről indulva kerestük fel a belváros emléktábláit, köztéri alkotásait.
Jártunk az olimpiai ligetben is. A Megyeháza épületében, a Fráter-teremben és a Nadányi Zoltán
Művelődési Ház falai között rövid pihenőt tartottunk. Megcsodáltuk a Kárpáti Gusztáv- és a Cs.
Erdős-teremben elhelyezett alkotásokat, valamint
a Bihar Vármegye Galériában nemezből készült
használati tárgyakat. A túra végén forró teával

Múltba tekintő
Kabos Endre (1906–1944)
80 esztendeje, 1936. november 5-én (30. születésnapján)
ültette el Berettyóújfalu főterén Kabos Endre kardvívó
a tölgyfacsemetét, amelyet
a berlini olimpiai győzelme
alkalmával kapott.
Kabos Endre 1906-ban született Nagyváradon Katz Sámuel és Militzer Berta második gyermekeként. (A család 1908-ban
magyarosította a nevét Kabosra.) Az édesanya a berettyóújfalui Militzer család tagja,
amelyben Miklós Jutka, A Holnap költőnője is született. A legenda szerint Kabos
Endre diákkorában sok sportágat űzött, de a
vívás nem érdekelte, amíg születésnapjára
nem kapott egy kardot. Párbajtőrcsapatban
háromszor, kardcsapatban egyszer lett magyar bajnok. 1929-ben került a nemzetközi
élvonalba. 1931 és 1937 között harmincnégyszeres válogatott volt.
Az 1931-es bécsi Európa-bajnokságon
második, 1933-ban Budapesten és 1934ben Varsóban aranyérmes lett. Csapatban
1931-ben, ’33-ban, ’34-ben és ’35-ben
Európa-bajnok. Az 1932-es Los Angeles-i
olimpián egyéniben bronzérmes és tagja az
első helyezett kardcsapatnak. Az 1936-os
berlini olimpián, 52 nemzet versenyében
a magyarok 3. helyezést értek el az ös�-

szesített éremtáblázatban. Az elnyert 10
aranyéremből kettőt is köszönhetünk Kabos Endrének: a győztes kardcsapat tagjaként is bajnok lett, s az egyéni versenyben
is maga mögé utasította nagy ellenfelét, az
olasz Gustavo Marzit. (A bronzérmes Gerei (Gerevich) Aladár, a negyedik helyezett
Rajcsányi László.)
Kabos Endre olimpiai bajnokként felmentést kapott a munkaszolgálat alól. 1944.
november 4-én (egy nappal a 38. születésnapja előtt) a Margit híd felrobbantásakor
vesztette életét. Holttestét nem találták
meg, síremléket nem állítottak számára.
Berettyóújfaluban a városi sportcsarnok
viseli nevét, továbbá Berettyóújfalu képviselő-testülete a Kabos Endre-díjat évente, a
város napján adományozza a helyi sportban
kiemelkedő eredményért, tevékenységért.
A Berettyó Kulturális Központ – a Sinka
István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum
2016. november 8-án Kabos-emléknapot
rendezett. A Járási Hivatal Fráter-termében
került sor A magyarországi vívósport története c. kiállítás megnyitójára, valamint a
Kabos Endre, az elegáns bajnok című fotóalbum bemutatójára. Vendégeink között
volt Keleti Éva Prima Primissima díjas
fotóművész, érdemes és kiváló művész, az
olimpiai bajnok unokahúga is.
KSM

kínáltuk a résztvevőket. Ezen a délutánon szembesültünk azzal, hogy nap mint nap elmegyünk az
alkotások mellett, de a történetüket sok esetben
nem ismerjük. Dr. Krajczárné Sándor Mária alapos felkészültségének köszönhetően felelevenítettük, kiegészítettük a város történetével kapcsolatos
ismereteinket. Berettyóújfalu bővelkedik hasonló
alkotásokban, a mostani két órában csupán a felét
tudtuk felkeresni. A jövőben tervezünk ilyen túrákat, a távolabbi pontok elérésére akár közlekedési
eszközzel is.
A népmese napja alkalmából a Méliusz Juhász
Péter Könyvtár pályázati felhívásához csatlakozva
rajzpályázatot hirdetettünk négy korcsoportban –
az óvodások, az általános iskola 1-2. és 3-4. osztályos és felső tagozatos tanulói részére. A Hetedhét
határon túl c. pályázatra egy szabadon választott
magyar népmese illusztrálásával nevezhettek a
gyerekek. A pályázatra a KLIK Berettyóújfalui
Tankerületéhez tartozó berettyóújfalui iskolákból,
valamint a magyarhomorogi, a Diószegi Kis István Református Általános Iskolából és a beret�tyóújfalui óvodákból érkeztek meseillusztrációk.
Az iskolásoktól 147, az óvodásoktól pedig 77 db
rajzot kaptunk, melyeket Sárdi Ilona festőművész,
a Millenniumi Könyvesbolt vezetője értékelt.
A díjazottak az október 9-én, a Könyves Vasárnapon megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen
vették át az oklevelet és az ajándékot. A rajzokból
készült kiállítás 2016. október 28-ig a könyvtár
nyitvatartási idejében megtekinthető.
Az eredményhirdetés után a játékos kedvű gyerekek megmászhatták az égig érő mesefát, miközben
kérdések sora nehezítette útjukat, hiszen találós
kérdéseket, mesebeli apróhirdetéseket és más mesés kérdéseket kellett kitalálniuk, megválaszolniuk. A fa tetejére érve pedig megküzdöttek a hétfejű
sárkánnyal, majd a madarakról feltett kérdések válaszairól dönthették el, hogy melyik igaz és hamis.
VBM, LGY

Bihariak a Pedagógusok
arcképcsarnokában
A 20 éve működő Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület ebben az évben jelentette meg a Pedagógusok
arcképcsarnoka XV. kötetét, amelyben az életükben
kiemelkedő munkát végző pedagógusok életrajza olvasható. Az eddig közzétett arcképvázlatok száma
meghaladja az 1700-at, köztük nagyon sok egykori bihari pedagógusnak is emléket állítva.
Az egyesület együttműködve a Bihari Múzeummal,
november 28-án 10:30-tól könyvbemutatót tart a múzeum nagytermében. Ennek keretében megismerhetik
az egyesület munkáját és a kötetsorozat jelentőségét.
A kötetek olvashatók a könyvtárakban, az egyesülettől a legutóbbi példányok beszerezhetők.

Rövid hírek

Énekelt, nevetetett és magokként elvetett gondolatokat osztott meg Soma Mamagésa, Spitzer Gyöngyi a
Nadányi Zoltán Művelődési Házban tartott előadásán.
A művésznő egyik kedvenc műsora a Soma Summárum
„Dallamgyöngyikékre” fűzve, férjjel fűszerezve.
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Emlékezés Halmai László főorvosra
Ismét szegényebb lett a berettyóújfalui Gróf
Tisza István Kórház, ismét elment egy olyan
orvos, egy olyan EMBER, akinek szakmai és
magánélete egybeforrt a kórházzal, és akinek
munkássága a kórház életútjának szárnyaló
szakaszára esett. Azok az orvosok, akik ebben
az időszakban itt dolgoztak, mind legendákká
váltak, és haláluk után még évtizedek múlva is
tisztelettel és szeretettel emlegetik hálás betegeik, munkatársaik.
Dr. Halmai László – vagy ahogyan kor- és
munkatársai ismerték: Cina – pályája 1950-ben
indult, a Magyar Állami TBC Gyógyintézet
debreceni intézetében, ahonnan a következő év
májusától a berettyóújfalui – akkor – Járási Tanács VB. Kórházba került áthelyezéssel. Ettől
az időponttól kezdve TBC, majd tüdőgyógyász
osztályvezető főorvosként dolgozott, emellett
részt vett a tüdőgondozó és a röntgen szakrendelés munkájában is, tevékenyen és eredményesen hozzájárulva az addig rettegett népbetegség,
a tbc visszaszorításában.
Szakmai kompetenciáinak elismeréseként 1976
áprilisától 1979. szeptember 30-ig Algériában,
a Tizi-Ouzou L’ Hospotal Pour Maladie de
Ponum kórházban dolgozott, a TESCO Nemzetközi Műszaki Tudományos Együttműködési
Iroda keretein belül. (Az ehhez szükséges francia nyelvtudást – a kórházi legendárium szerint
– a naponta gépkocsival megtett Debrecen-Berettyóújfalu útvonalon szerezte meg, állandó

utasai, Dr. Bartha Ferenc kórházigazgató és Dr.
Simon Marianna véradó osztályvezető főorvosok közreműködésével.)
Hazatérve ismét Berettyóújfaluban folytatta immár nemzetközileg is elismert szakmai munkáját. 1991. szeptember 30-án vonult nyugdíjba,
azonban előtte még kinevelte utódját, így szeretett osztályát biztos kezekben tudhatta. Azonban
nem lett hűtlen a kórházhoz, hiszen ezt követően még közel 10 évig, nyugdíjasként segített az
osztály napi és ügyeleti munkájában.
Munkája elismeréseként 1983-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben, illetve 2003-ban Makó István Emlékérem kitüntetésben részesült.
Azonban nem csak mint lelkiismeretes, nagy tudású orvos marad meg emlékezetünkben! Cina
Bácsi elnöke és szakosztályvezetője (de inkább:
lelke, szíve és motorja) volt a Berettyóújfalui
Kórházi Sportkörnek, mely a kezdetektől két
szakosztályból, a tenisz és teke részből állt. Az
1961-ben alakult tenisz szakosztály fénykorát
az 1970-1990-es évek közötti időszakban élte,
éppen az Ő vezetése alatt. Kiváló szervező és
–mai kifejezéssel élve – HR és PR szakember
lévén, olyan edzőket szerződtetett, akik a vidéki
kis teniszegyesületből országos szinten is jegyzett játékosokat neveltek ki. De Cina Bácsi előtt
nem voltak zárt ajtók akkor sem, ha az egyesület
részére támogatást, vagy sporteszközöket kellett szereznie. A magyar teniszélet egyik folyton
zsongó pontján, a kórházi teniszpályán minden

évben több
országos és
nemzetközi
viadal zajlott, és itt
épült meg a
vidék első
fedett
teniszpályája! Dr. Halmai László
A megnyi- 1925-2016
tón az akkori országos bajnokok, világ- és Európa-kupákon
résztvevő, kiemelkedő magyar teniszezők tartottak bemutató mérkőzéseket! Cina Bácsi itteni
munkássága nem csak az akkori fiatalok részére
teremtett lehetőséget egy igazi közösséghez tartozni, és a tehetségeknek megízlelni az országos
ismertség és siker ízét is, hanem Berettyóújfalut
felhelyezte a magyar sport térképére is.
Türelemmel viselt, hosszú betegség után hunyt
el, családjának el nem múló, gondoskodó szeretete és tágabb családjaként, a Tüdőosztály dolgozóinak szerető ápolása vette körbe az utolsó
pillanatig.
Kérésének megfelelően, szűk családi és baráti
körben kísértük utolsó útjára a debreceni Köztemetőben, ahol szeretett felesége és fia mellett
helyezték örök pihenőre október 7-én.
Dr. Muraközi Zoltán

Bihar-kutatás 2016 A Bihari Barangolók Konyárra és
2016. november 25-én 10 órától a Bihari MúLétavértesre látogattak
zeum ad otthont a Bihar-kutatás 2016 – Az
Észak-alföldi régió városainak szocialista kori
történte című konferenciának.
A Bihari Múzeum, a budapesti Legenda Közművelődési Egyesület és a Parola Közhasznú Egyesület
közös szervezésében megvalósuló rendezvény
olyan kérdésekkel kíván foglalkozni, amelyek manapság népszerű kutatási témának számítanak. Az
1945–1989/1990 közötti időszak történettudományi
vizsgálata, ezen belül is a szocialista kori városokkal foglalkozó munkák száma az utóbbi időben
jelentősen gyarapodott, azonban ezek zömmel szociológiai vagy politikatörténeti megközelítésűek, és
országos vagy települési perspektívából szemlélik a
korszakot. Jelen konferenciával egy új, köztes nézőpontot próbálnak a szervezők megmutatni: egy
földrajzi régió, az Észak-Alföld szocialista kori történetét veszik górcső alá a politikatörténeti mellett
gazdaság-, hely-, társadalom- és várostörténeti jellegű előadások segítségével.
A konferencia keretében egyebek között szó esik a
második világháború utáni közigazgatási változásokról, a Debreceni Egyetemen történt átmenetről,
Jászberény iparosításáról, Berettyóújfalu társadalmi
változásairól és a borsi káposzta felvirágzásáról is.
A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a Bihari Múzeum Nagytermében 2016. november 25-én 10 órakor.

Konyáron a Kurucz Albert Falumúzeumban megismerhettük a település múltját, Konyár és a Kálló-mente hagyományos gazdálkodását, a paraszti
lakáskultúrát, a messze földön híres sóstófürdő történetét. Megcsodálhattuk az országosan is egyedülálló Pallásné-féle dísztányér-kollekciót. Különösen
érdekesek voltak a nemzeti jelképekkel, a felekezeti
szimbólumokkal, a (szerelmi és emlék-) feliratokkal,
a növényi és állatábrázolásokkal ellátott tányérok.
A konyári református templom árpád kori eredetű.
Öröm volt látni és hallani, hogy az EU támogatásával szépen felújították.
Létavértesen először egy ipari műemléket, a Vízivágóhídat sikerült megnéznünk, amely az országban
az egyetlen, ami élővíz fölé épült (az 1900-as évek
elején), s a hagyományos hentesmesterséget mutatja be igen szemléletesen. A Lédig-kúria 1980-ban a
református egyház tulajdonába került – megtartva
eredeti szépségét (nagy parkkal és arborétummal).
Szeretetszolgálat működik benne. Étterme kiváló
konyhával, házias ízekkel várt bennünket. A településen élt az Irinyi család: Irinyi János a híres vegyész, a gyufa feltalálója és testvére Irinyi József, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc márciusi
ifjainak jeles alakja. Nekik állít emléket az Irinyi
Emlékszoba.
A református templomban áhítattal hallgattuk a

gyönyörű orgonazenét. A
görög katolikus templom
őrzi Tiziano
Assuntájának
másolatát ábrázoló oltárképét, amelyet Dozsnyai Károly készített 1840-ben. A kétszintes múzeumépületben Dr.
Rozsnyai István magángyűjteményét csodálhattuk
meg, amely a Kárpát-medence kerámiaművészetét
mutatja be, ezen belül is hangsúlyosan szerepelnek
az erdélyi díszkerámia együttesei. Az erdélyi lakáskultúrába szintén betekinthettünk: a kalotaszegi tisztaszobában kézzel festett bútorok, varrottas textilek
és fali dísztárgyak sorakoznak.
A múzeum mellett megnéztük a 33 férőhelyes Jurtatábort, ahol a Bihari Múzeum is rendszeresen szervez foglalkozásokat.
Rengeteg értéket láttunk mindkét településen. Sok új
ismerettel és élménnyel gazdagodtunk. A szomorú,
esős idő sem rontotta el kedvünket. Köszönjük ezt a
szép napot a szervezőknek és vezetőinknek: Füredi
Józsefné Zsófikának és Kővári Emesének, aki Létavértesen fogadott bennünket:
…az olvasókör tagjai

Erdélyi Gábor-díj 2017
A Berettyóújfalu város kitüntetéseiről szóló rendelet szerint az Erdélyi Gábor-díj kitüntetés annak a Berettyóújfaluban élő és alkotó személynek,
illetve csoportnak adományozható, aki, illetve
amely tevékenységével a város kulturális életét
gazdagította, vagy a közművelődés területén szolgálta, szolgálja az itt élőket.

A kitüntetés 3 évente – legközelebb 2017-ben –
egy személynek, illetve csoportnak adományozható, és a Magyar Kultúra Napjához (január 22.)
kapcsolódó ünnepi rendezvényen kerül átadásra.
A Képviselő-testület a 2016. decemberi ülésén
dönt az Erdélyi Gábor-díj odaítéléséről.
Az elismeréssel kapcsolatos írásbeli javaslatai-

kat indoklással, 2016. november 30-ig beérkezően nyújthatják be a Berettyóújfalui Polgármesteri
Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u.
17-19.), vagy a murakoziistvan@berettyoujfalu.
hu e-mail címre.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Az íjász Balogok

A balog szó eredeti jelentése bal kezes íjász
vagy harcos. A honfoglalás kori magyar csapatok jobb oldalán a jobbosok, míg a bal
oldalán a balogok zúdítottak nyílzáport ellenfeleikre. Ezután balra-jobbra elfordulva,
egy folyamatos körbelovaglásba átmenve,
akár az ellenségtől elfelé lovagolva, a nyeregben hátrafordulva is folyamatosan lőttek.
„A magyarok nyilaitól ments meg uram minket!” imádságtól visszhangzott a fél világ.
A berettyóújfalui Balog család bizonyára ezen
harcos balogok kései leszármazottja lehet. A
család íjászat iránti szeretete átformálja a régi
imát. Önkifejező sportjuk szlogenje a „A nyilainkkal mentsük meg magyarságunkat” lehetne.
Balog Sándorné Icus, férje Sándor és gyermekeik Kitti és Tamás egyaránt hódol e közös
szenvedélynek. A „vezér” az anya, de a többiek

sem közkatonák inkább harcostársak. Mindan�nyian mesélnek, de a mondandó tömkelegét ő
szedi ráncba:
2013 május elsején láttunk egy íjászbemutatót mely örökre megfertőzte lelkünket. Három
hétre rá születésnapomon fogtam először íjat a
kezembe. Ez egy Fejes Gyula féle pusztai merevszarvú műgyanta íj volt. Nyaki sérüléseim
azonban sajnos megkövetelték tőlem, hogy egy
másik típusra álljak át. Ekkor Kassai Lajos féle
„Sólyom” fantázianevű laminált íjra váltottam.
Elkezdtek jönni az eredmények de a lelkem
mélyén éreztem, hogy számomra még mindig
nem ez az igazi. Aztán tavaly kipróbáltam az
úgynevezett vadászreflexíjat, és jött az áttörés.
A Jézuskától már ezt kaptam ajándékba. Elmondhatom, hogy eredményeim száz százalékkal jobbak lettek. Férjemmel már ezt a fajta íjat
használjuk versenyeinken, gyermekeink jobban
kedvelik a hagyományos visszacsapó íjakat.
A kezdeti útkeresés után 2014 őszén csatlakoztunk jelenlegi egyesületünkhöz, a Zsákai Nomád Íjász csapathoz. Számunkra ők a nagybetűs íjász csapat. Annyi mindent kaptunk tőlük
és olyan mély barátság szövődött velük, hogy
szinte életünk részévé váltak. Értük és egymásért versenyzünk, na meg azért is, hogy bebizonyítsuk az íjászat igazi jellemformáló sport.
Őrizzük magyarságunkat, ápoljuk hagyományainkat, segítjük embertársainkat és olyan hi-

hetetlenül színes jellemű emberekkel találkozhatunk, akik nélkül kevesebbek lennénk.
Eredményeink az elmúlt három év fanatikus
munkáját tükrözik: Tamás négy ezüst és egy
bronzérmet szerzett. Kitti négy első és öt második helyezéssel büszkélkedhet. Férjem Sanyi
van a legnehezebb helyzetben közülünk, hiszen
a férfiak mezőnye nagyon „sűrű”. Két első,
két második és három harmadik helyet szerzett idáig, de büszke lehet egy távlövészetben
szerzett első helyére is. Nekem sikerült a családból a legtöbb dicsőséget szereznem. A tradicionális íjakkal négy első négy második és egy
harmadik helyet íjászkodtam össze. Majd jött
a vadászreflexíjas 2016.év. Eddig 15 első helyezés mellett négyszer állhattam fel a dobogó
második fokára.
A legbüszkébb egy karcagi anyák napi versenyen szerzett legtöbb pontot lövő nő ill. legeredményesebb édesanya címemre vagyok.
Nagyhegyesen egy három fordulós kupasorozat
megnyerése is nagy eredmény. Pontértékben
pedig arra, hogy egy versenyen a lehetségesen megszerezhető 630 pontból 499-et sikerült
elérnem. Természetesen teljesítményünkhöz
nagyon sokan hozzájárultak, mindenkinek köszönet érte. Köszönetünket fejezzük ki a Zsákai Nomád Íjász Csapat minden tagjának és
kiemelten vezetőinek, Fejes Gyulának és feleségének Fejesné Tündinek.
R.S.

Berettyó Kupa - egyéni rapid sakkverseny

A versenyre meghívást kaptak a sakk klubnál játszó már elhunyt csapattársak hozzátartozói, a régi játékosok és a jelenleg városban
élő aktív versenyzők. A verseny Muraközi István polgármester ünnepélyes megnyitójával
vette kezdetét. A versenyen megjelent a Magyar Sakkszövetség részéről Mészáros András
nemzetközi mester, sakkoktató, a Hajdú-Bihar
Megyei Sakkszövetség részéről Juhász Mihály
elnök. A hét fordulós svájci rendszerű egyéni
sakkversenyen 16 településről (köztük két határon túli egyesület – Érmihályfalva és Székelyhíd) 104 fő vívott érdekes és fordulatos játszmákat a helyezésekért. A versenybírói teendőket a
nap folyamán Száva Miklós és Szilágyi Tibor

minősített versenybírók látták el. A versenyhelyszínt a Bella Costa Étterem biztosította, és
az egész napos sakkcsaták után a versenyzőket
egy ebéddel vendégelte meg a díjkiosztó előtt.
A verseny főszervezői (Kun Imre és Szabó Lajos) lelkes és kitartó munkájának köszönhetően,
sokrétű és értékes díjak vártak kiosztásra az
eredményhirdetéskor. Az ifjúsági csoportban az
ajándékcsomagokat és a díjakat Mikó Krisztina
(Mikó Sándor egykori újfalui mesterjelölt sakkozó leánya), Horváth Károly, Váradi Viktor
(a BUSE ifjúsági saját nevelésű versenyzője 2007 óta a város első nemzetközi sakkmestere)
és Czina Péter adta át a gyerekeknek. A sakktorna sikeres fogadtatása biztató jeleket mutat
a helyi sakkélet fellendítésére, és remélhetőleg
a komoly sakkhagyományokkal rendelkező városunk ismét elfoglalja méltó helyét a megye
sakktérképén.
Különdíjban részesültek a versenyen megjelent
egykori sakkozók és szakosztályvezetők (megjelent többek között dr. Bagossy Sándor is aki
évtizedeken keresztül a BUSE sakk szakosztályának vezetője volt) és több éve a saját sakk
szakosztályuknál tevékenykedő csapatvezetők,

a versenyt támogatók.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a
támogatóknak (Aranyi Károly, Balogh
Gyula, Daróczi Lajos,
Hajdú Miklós, Horváth Károly, Kun Imre, Szabó Lajos) és mindazoknak, akik közreműködtek
a verseny sikeres lebonyolításában. A szervezők
Balogh Csaba, Csorba Györgyné, Juhász Mihály, Kun Imre, Szabó Lajos, Száva Miklós és
Szilágyi Tibor voltak.
A szervezők

EREDMÉNYEK:

Első alkalommal került megrendezésre 2016. október 29-én az egykori BUSE
sakkozók kezdeményezésére rapid egyéni sakkverseny, melynek fő célja volt a
szervezők részéről: megőrizni a régi helyi
sakkozók emlékét, valamint a sakkjáték
népszerűsítése a városban, a helyi amatőr
felnőttek és az utánpótláskorú gyerekek
körében.

A-csoport (14 fő)
1. Kelemen Imre (Debreceni SBK)
2. Czina Péter (Debreceni Sakkiskola)
3. Horváth Károly (Debreceni SBK)
B-csoport végeredménye (55 fő)
1. Vass László (Berettyóújfalu)
2. Gerda Emil (Tetétlen)
3. Balogh Csaba (Nagyrábé)
C – csoport (35 fő)
1. Bodnár Máté (Debreceni SBK)
2. Braun Dávid (Székelyhíd)
3. Tran Dávid (Debreceni Sakkiskola)

Megalakult a Berettyóújfalui Gombász Egyesület

Berettyóújfalui érmek

Országszerte jelentősen megnőtt
a vadon termő gombák iránti érdeklődés. E tendencia érezhető
szülővárosunkban, így örömmel
jelenthetjük, hogy létrejött egyesületünk.
A szervezet céljai közé tartoznak:

2016. október 4-9-ig Németországban
Herzberg városában rendezték meg
a WUAP Világszervezet Fekvenyomó
és Erőemelő Világbajnokságát.

2016. októberében Padison jártunk

a gombák iránt érdeklődők ös�szetartása, kiállítások szervezése,
iskolai oktatásban való részvétel,
tanfolyamok és előadások tartása,
terepgyakorlatokkal egybekötött
kirándulások szervezése (legutóbb a romániai Padison jártunk)
Egyesületünk Erdei Zoltán gombaszakértő elnökletével működik.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk! Bővebb információk: a
piacfelügyelői irodában, 16 és 18
óra között. Tel.: 06-30-4179653

Berettyóújfaluból a Bihari Szabadidő és
Sportegyesület hét fekvenyomó versenyzője indult. A hét versenyző összesen három arany és négy ezüstérmet szerzett.
Kiemelkedő teljesítményt ért el az ifjúsági korcsoport 52 kg-os súlycsoportjában
versenyző Bartha Szilvia, aki saját világcsúcsát háromszor megjavítva 62,5 kg-os
teljesítménnyel győzött. Szilvia ezzel a
teljesítménnyel megdöntötte a felnőtt vi-

lágcsúcsot is, és korcsoportja abszolút világbajnoki címét is megszerezte.
Világbajnoki címet szereztek még, a junior
korcsoport 75 kg-os súlycsoportjában versenyző Zsila Róbert, aki 155 kg-ot teljesített, valamint a Masters II. korcsoport 110
kg-os súlycsoportjában versenyző Haraszti
László 200 kg-os teljesítménnyel.
Második helyezést értek el a Masters I.
korcsoport 82,5 kg-os súlycsoportban versenyző Ungai János 152,5 kg-mal, Kovács
Pál a Masters III. korcsoport 140 kg-os
súlycsoportban 170 kg-mal, Mohácsi Zsolt
a Masters III. korcsoport 100 kg-os súlycsoportban 170 kg-mal és Jámbor László a
Masters V. korcsoport 110 kg-os súlycsoportban 115 kg-mal.

PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. november

Berettyóújfalui programok
Bihari Múzeum
Mundérba bújt történelem - Túri János
magángyűjtő időszaki kiállítása - hazai és

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
ADVENT-VÁRÓ

November 27. (vasárnap)
Adventi varázs I.
15.00–17.00
karácsonyváró
programok kicsiknek és nagyoknak a Bihari Múzeumban
17.00 óra az 1. adventi gyertya
gyújtása a Szent István téren,
igét hirdet Dr. Kovács Krisztián református lelkipásztor
December 4. (vasárnap)
Adventi varázs II.
15.30 Jön a Mikulás a Nadányi
Zoltán Művelődési Házba
17.00 a 2. adventi gyertya
gyújtsa a Szent István téren,
igét hirdet Rákóczi Jenő római
katolikus plébános
December 11. (vasárnap)
Adventi varázs III.
15.00 – 17.00 karácsonyváró
programok kicsiknek és nagyoknak a Bihari Múzeumban
17.00 óra a 3. adventi gyertya
gyújtsa a Szent István téren,
igét hirdet Farkas Attila adventista lelkipásztor
December 18. (vasárnap)
Adventi varázs IV.
15.00 – 17.00 karácsonyváró
programok kicsiknek és nagyoknak a Bihari Múzeumban
17.00 óra a 4. adventi gyertya
gyújtása a Szent István téren,
igét hirdet Papp Dániel baptista
lelkipásztor
Ezen a napon 10-16 óra között a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.

November 8. 19 óra SZÍN-

HÁZI ESTÉK 1. előadása:
A kaktusz virága – zenés komédia 2 felvonásban
November 20. 17 óra „Olvastam költőtárs…” Arany és Petőfi levelezése prózában , versben
című előadás. Szereplők: Petőfi
Sándor – Bakota Árpád, Arany
János - Dánielfy Zsolt, a Csokonai
Nemzeti Színház színművészei

November 22. 17 óra Bihari
Esték – El Caminotól Rómáig
zarándoklat vagy teljesítménytúra, vendégünk: Dr. Baglé
Magdolna
November 26. 18 óra DUMASZÍNHÁZ Hadházi László önálló estje „Nekünk kell a László!” címmel.

KIÁLLÍTÁSOK

November 7-én
17 órakor
Kurucz ‚70, Kurucz Imre szobrászművész jubileumi kiállítása
a Bihar Vármegye Képgalériában. A kiállítást megnyitja: Vitéz Ferenc művészeti író. Megtekinthető nov. 24-ig.
November 28-án 17 órakor
Pop Cosmin Florentin ikonfestő kiállításának megnyitója
a Bihar Vármegye Galériában.
Megtekinthető dec. 30-ig.

MOZI GALÉRIA

November 10. 15 óra Szabó
Éva gobelin kiállítása. Megnyitja: Román Éva, közreműködik Molnár Erika versmondó. Megtekinthető dec. 4-ig.
KLUBFOGLALKOZÁSOK
November 3. 16 óra: Méhész
klubgyűlés - Kárpáti Gusztávterem
November 16. 14 óra: Nyugdíjas Klub Egészségdélután
November 17. 16 óra: Méhész
klubgyűlés - Kárpáti Gusztávterem
November 25. 13 óra: ILCO
klubgyűlés – Erdélyi Gáborterem
Minden kedden 14 órától a
Nyugdíjas Klub Népdalkörének próbája
Minden szerdán 15.30 órától a
Seniorock Tánccsoport próbája
Kedd – csütörtök 15 órától
egészségmegőrző torna az Erdélyi Gábor-teremben

külföldi egyenruhák a XX. század második feléből. Megtekinthető 2016. február 29-ig.
A magyar vívósport története – a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása Kabos Endre tiszteletére
megtekinthető: 2016. november 14 – 19. között.

Adventi varázs – karácsony fényei című
időszaki kiállítás
Megtekinthető: 2016. nov. 24 – 2017. jan.6.

Tudástár – szabadegyetem mindenkinek programsorozatunk keretében november 10-én, csütörtökön, 15 órakor
Fekete András százados előadása afganisztáni missziós szolgálatáról.
November 11. (péntek) 15.00 Az Alkossunk együtt! – A Nagy Rajzolás alkotópályázatra beérkezett tervek e és elkészített tárgyak
rendhagyó kiállítása és értékelés.

November 12. (szombat) 11.30 Segítünk, hogy segíthess! – a múzeumi önkénte-

sek avatása a Szentmártoni nagyvásáron (Szent
Márton Vendégház)
November 19-én, szombaton, 14.00 – 16.00
Családi délután
• nyomozó játék: Ki volt a titkos egyenruhás?
Keresd meg a tárgyakat, jeleket!
• A magyar vívósport története című vándorkiállítás bemutatása
• egyenruhapróba
• kézművesség: katonafigurák készítése (gipszből, ólomból)
Ezen a napon 10-16 óra között a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.

November 25. (péntek) 10.00 Bihar- kutatás konferencia
November 28. (hétfő) 10.30 Bihariak a Pedagógusok arcképcsarnokában – a Karácsony Sándor Pedagógus Egyesület könyvbemutatója

December 2. (péntek) 13.30 Karácsonyi
varázs – óvodapedagógusok délutánja az ünnep jegyében

December 8-án, csütörtökön, 15 órától Bagdi László előadása: Jobbra át!
Avagy politikai hangulatképek a ’30-as
évekből.

Meghívó – lisztérzékenységről mindenkinek

A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete tisztelettel
meghívja Önt és kollegáit a Beret�tyóújfaluba a Nadányi Zoltán Művelődési Központba 2016. november
18-19-én tartandó szakmai konferenciára. A kétnapos konferencia első
napján a szakmai kérdések kerülnek

előtérbe a coeliakiaról, melyet délelőtt az orvosok, védőnők, dietetikusok, valamint a közoktatásban dolgozók részére ajánljuk, míg délután a
közétkeztetők és vendéglátók figyelmét kívánjuk felhívni. A második
nap „nemcsak” a lisztérzékenyeknek
szól, ahol várjuk a lisztérzékenység-

gel érintetteteket, családtagjaikat.
Ezen a napon a szakmai iránymutatások mellett megismerkedhetünk a
gyártókkal, termékeikkel, a termékek
elkészítési lehetőségeivel és nem
utolsó sorban egy közös főzésre is
invitáljuk az érdeklődőket.
A rendezvény ingyenes!

A Berettyóújfalui Református Egyházközség novemberi hírei
- A Diószegi Kis István Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előkészítő foglalkozásokat tart minden kedden 16.00 órakor
az iskola földszinti tantermeiben.
- November 8-11-ig, bűnbánati alkalmak 16.00 órakor a Wesselényi
utcai Imaházban, 17.00 órakor a
Kálvin téri gyülekezeti teremben.
- November 12-én 14.00 óra a
nagyrábéi református templomban
lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet.
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke. Kis Dávid megválasztott
lelkipásztort beiktatja Nagy Zsolt,
a Bihari Református Egyházmegye
esperese.

- November 13-án 9.00 órakor úrvacsorás Istentisztelet az imaházban, 10.00 órakor a templomban, új
bor ünnepe alkalmából.
- November 13-án 13.30 – 16.00ig presbiteri találkozó Komádiban,
a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében. Címe: Isten
hatalmának érvényesülése Krisztusban a világ fölött. Előadók: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Dr.
Kovács Krisztián, Berettyóújfalu
– Szentmártoni lelkipásztor.
- November 16-án gyülekezeti találkozó, 17.00 órakor Istentisztelet a
templomban, igét hirdet Tóth József
lelkész.

- November 26-án szombaton
09.00 – 14.30-ig generációk közti
találkozó Biharkeresztesen, a Tiszántúli Református Egyházkerület
szervezésében.
- November 27-én Advent I. vasárnapján, december 4-én Advent II.
vasárnapján 9.00 órakor Istentisztelet az imaházban, 10.00 órakor a
templomban, 14.00 órakor a Fényes
Házban, 15.30-kor a kórházban.
- December elején adventi játszóház óvodások és iskolások számára
a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti
központban.
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui
Református Egyházközség
www.reformatusbujfalu.hu
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Születés
2016. szeptember

30.

Simon Leon Attila

(Simon Attila - Kamarai Mariann)
2016. október
4.
Nagy Zsolt Erik (Nagy Zsolt - Erdei Edit)
14. Birizdó Zoé (Birizdó Imre - Monoszi Renáta)

Házasságkötés
2016. szeptember

30.

Pekács József Balázs - Varga Viktória

2016. október

12.

Rácz Sándor - Lencsés Éva Mária

Elhunytak
2016. október

7.
20.
21.

Miczi Géza (1945.)
Ajtai Tivadar Antalné (Mező Ilona) (1941.)
Szabó Imre (1943.)

Őszi Városi Nagytakarítás
Veszélyes hulladékok begyűjtése
Berettyóújfalu Város Önkormányzata veszélyeshulladék-gyűjtést szervez

2016. november 19-én szombaton
7.30–12.00 óra között
a Herpály-Team Kft. udvarán
(Berettyóújfalu, József A. u. 35.)
Lakossági mennyiségben leadhatóak az alábbi hulladékok:
- Személygépjármű- és kerékpár-gumiabroncsok
- Akkumulátor – telefon-akkumulátor – szárazelem
- Elektronikai hulladék (pl.: háztartási gépek, számítógépek)
- Képcsöves hulladék (pl.: TV, monitor) – Fénycső
- Festékmaradékok – Irodai berendezések patronjai
- Fáradt olaj – hígítómaradék – étolaj és zsír
- Szórófejes hajtógázás palack
- Ismeretlen vegyszermaradék – növényvédőszermaradék
- Gyógyszerhulladék

A hulladékok leadása DÍJTALAN!
Kérjük a lakosságot, hogy az olaj-, zsír- és
hígító-, valamint festék- maradékokat zárt
edényzetben adják le!
További információ az alábbi elérhetőségen
kérhető: 54/505-418
A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Kogyilla Zsolt
Szerkesztő: Sárdi-Kopányi Györgyi
Munkatársak:
Bíró Klaudia, Kocsis Attila, Szentannay Mátyás
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. Tel.: 06-54-500-023
Felelős kiadó: Berettyó Kulturális Központ
Igazgató: Kállai Irén

A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: LizArt Design - Tóth Zoltán
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637
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FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON
TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT
Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket!
A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!
Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: 06 1 801 7931

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem
rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők számára,
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

