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ÖNKORMÁNYZAT

A belügyi szervek éves beszámolóit fogadták el

A napirendi pontok tárgyalása előtt Muraközi
István polgármester köszöntötte a város legidősebb polgárát, az éppen aznap 103 éves Takó
Sándorné Szakadát Ilonát.
Az önkormányzat képviselőtestületi ülésén
március 27-én a belügyi szervek éves beszámolóit fogadták el. Előbb azonban Dr. Vitányi István
kért szót, aki az önkormányzatok állam általi
adósságátvállalását ismertette.
A honatya tájékoztatásából kiderült: az állam
előbb a pénzintézetek felé fennálló adósság 70
%-át, majd a kormány február 28-i határozatának megfelelően a 100 százalékot átvállalta. Az
erről szóló bizonyságlevelet felolvasta, majd
átnyújtotta azt Muraközi István polgármesternek.
A város közbiztonságáról és bűnügyi helyzetéről szóló rendőrkapitánysági beszámoló elfogadása előtt Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
kért szót, aki elmondta: múlt év december 1. óta
látja el megbízatását. Jó kapitányságot, jó
rendőrséget vett át. Eredményes évet zártak,
amit igazol az, hogy soha nem volt olyan kevés
bűneset, mint tavaly: 1623 ismertté vált bűncselekmény történt, ami biztató, mert az idei adatok
is kevesebbet mutatnak. Megismételte: olyan
látható rendőrséget akar, mely a tisztességes
polgároknak segít, tájékoztat, ám a szabálysértőkre kíméletlenül lecsapnak. A testület egy
későbbi ülésén dönt a rendőrségtől kért 100
Ft/fő támogatási összeg odaítéléséről.
A tűzoltóság beszámolóját Nagy Tamás tűzoltó
parancsnok készítette el, aki a szóbeli kiegészítésében elmondta: a megelőzésre helyezik a
hangsúlyt, hiszen a lakás- és avartüzek adják a

fő vonulási okokat. A jelenlévő Lövei Csaba
tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelem Püspökladányi Kirendeltségének vezetője, felszólalásában méltatta a berettyóújfalui tűzoltóság munkáját. A tűzoltók az önkormányzattól kért támogatásként 2 db mikrohullámú sütőt és egy tv-készüléket vehettek át Muraközi Istvántól.
Az önkormányzat egyhangú véleményt nyilvánított a Gróf Tisza István Kórház gazdasági
igazgatói pályázatára, melyet Perje Zoltán
nyújtott be.
A polgárőrség éves beszámolóját is elfogadták,
melyet Mazács Ferenc elnök készített el. Az
elnök köszönetet mondott az önkormányzat által

biztosított impozáns irodáért, bejelentette
továbbá, hogy a megyei polgárőr közgyűlésen
országos küldötté választották.
Megszavazták a képviselők, hogy az intézményi
étkezési díjak változatlanok maradnak.
Lehetőség nyílt arra, hogy az iskolai intézményi
tanácsokba önkormányzati tagokat delegáljanak. Ennek értelmében Szabó Katalint a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, Bónácz
Jánost és Nagy Lászlót a József Attila Általános
Iskolába, míg Muraközi Istvánt az Arany János
Gimnáziumba delegálták.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Elfogadták az önkormányzati cégek éves beszámolóit is
Soron következő testületi ülésüket április 24-én
tartották képviselőink, közösen a mezősasi
testülettel.
Elsőként Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya, a
Választási Bizottság elnöke ismertette az április
6-án, problémamentesen, békésen, gördülékenyen zajlott országgyűlési választást, majd
átnyújtotta a mandátumlevelet Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselőnek.

Két napirendi pontot tárgyaltak a mezősasi
önkormányzattal közösen, aminek elfogadása a
Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének módosítására,
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illetve a tavalyi év zárszámadási határozatának jóváhagyására vonatkozott.
A polgármesteri jelentés kiegészítésében elhangzott: héttagú delegáció járt Olaszországban, egy
testvérvárosok közötti közös projekt zárásán,
Bónácz János alpolgármester vezetésével.
Az önkormányzati cégek éves beszámolójának
elfogadása a Herpály-Team Kft-jével kezdődött.
A tartalmas, részletes előterjesztést Bondár
Sándor ügyvezető igazgató azzal egészítette
ki, hogy 2013-ban a cég a talpon maradást
tűzte ki célul, hiszen árbevételük megfeleződött, a szerkezeti átalakulás következtében.
Ám minden számlájukat sikerült kifizetni. A
továbblépés érdekében egy úszóközpont
kialakítását tervezik, amihez egy új medence
kellene, s ehhez kérte az önkormányzat
támogatását. Muraközi István hozzászólásában köszönetet mondott valamennyi cég elmúlt
évi munkájáért.
Elfogadta a testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését a
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel, továbbá
megalkotta az ilyen természetű szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló rendeletet is.
A BERÉPO Nonprofit Kft. elmúlt évi munkáját
szintén magas színvonalúnak ítélte az önkormányzat, melyhez Karalyos Krisztina ügyvezető szóban
hozzáfűzte: jó gazda módjára mindenki sajátjának
érzi az intézményt, ami a sikeres működtetés titka.

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. éves beszámolójának elfogadása előtt Krisztik Csaba ügyvezető kiegészítésként elmondta: a tavalyi évet a cég
13,5 millió Ft pozitívummal zárta, ami jónak
tekinthető. Muraközi István szerint a folyamatosan
változó tevékenység ellenére is eredményes és
tartalmas munkát végzett, igen magas színvonalon
a kft. Sor került az alapító okirat módosítására is.
Ennek értelmében a cég törzstőkéjét 3 millió Ft-ra
emelik, illetve kiskereskedelmi tevékenységként a
Makk Kálmán Moziban büfét üzemeltetnek.
Döntöttek a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő haszonbérletbe adott földterületek
bérleti díjának megállapításáról is. Eszerint 2015.
január 1-től szántó esetében 40.000 Ft/ha/év,
legelő és kaszáló esetében, ha földalapú
támogatás igénybe vehető 20.000 Ft/ha/év,
földalapú támogatás nélkül 10.000 Ft/ha/év a
bérleti díj.
Korábban már megszavazták a képviselők egy
önkormányzati személyszállítási jármű vásárlására elkülönített 4,5 millió Ft-ot, ám a vásárlandó
használt gépjármű vételára 4,9 millió Ft. Most ezt
az összeget szavazták meg.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vissza nem
térítendő támogatásra is pályázik az önkormányzat, mintegy 20 millió Ft összegben.
Az idei Rendőrség Napja alkalmából a testület
elismerését és köszönetét fejezi ki Dr. Tóth Ferenc
alezredesnek, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjének, kiemelkedő munkájáért.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Átadták a berettyóújfalui tejporgyárat
Korábban hírt adtunk arról, hogy felvidéki magyar vállalkozói befektetőkkel
újraindul a tejporgyártás a berettyóújfalui gyárban. Az ünnepélyes átadót
március 31-é tartották.
A megjelenteket Galló Ferenc ügyvezető köszöntötte, majd a térség
országgyűlési képviselője, Vitányi István tartott ünnepi beszédet. A honatya
az 1957-ben megnyílt tejporgyárral kapcsolatos személyes élményeit
osztotta meg, amikor azt mondta: szinte együtt nőtt fel a létesítménnyel. A
tejporgyár szervesen kapcsolódik nemcsak a városhoz, de az egész térséghez is, hiszen fénykorában több mint 200 ezer liter tejet dolgoztak itt fel. –
Szerettek itt dolgozni az emberek, hiszen az 1976-os kapacitásbővítéssel –
családtagokkal együtt – tízezer, mezőgazdaságban dolgozó lakosnak adott
munkát, ezáltal megélhetést. A honatya Szabó Pált idézte, akinek Berettyóújfaluról két nagyon fontos intézmény ugrott be: a tejporgyár és a kórház. A
honatya elmondta még, hogy a gyár előtt álló szobor Mészáros Dezső
1958-ban készült alkotása, mely a szobrász első köztéri műve volt, s az
ország egyetlen tejgyűjtő munkást ábrázoló alkotása. Vitányi István
köszönetet mondott a befektetőknek, Szilágyi Imre cégvezetőnek és a
testvérpárnak: Bihercz Imrének és Gábornak, akik hozzájárulnak ahhoz,
hogy
újra
régi
fényében tündököljön a
gyár, s első lépésben
47, majd később 200
embernek ad munkát.
Becsey Zsolt, volt
külgazdasági államtitIndul:
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első a tradíció felélesztése, hiszen itt már
1957-ben beindult a
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hogy felvidéki magyar
befektetők vették meg, s
ez garancia arra, hogy
túl fogják élni az első
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magyar alapanyagokból magyar hozzáadott értékkel magyar termékeket
fognak előállítani. Az sem mellékes, hogy a termékek jelentős hányada külföldre kerül, ami által a piac biztosított. Lényeges körülmény, hogy az ügyvezető
helybeli, ami a helyi erők összefogását jelzi. Kiemelte még Becsey Zsolt azt is,
hogy olyan beruházás indul újra, melynek fejlesztése a korábbi években
elmaradt, mert minden a fővárosra és környékére összpontosult.
Tóth Attila a megyei közgyűlés alelnöke felszólalásában a munkahelyteremtést emelte ki. A szobron elhelyezett emléktábla leleplezése után következett a szalagátvágás, majd a római katolikus és ortodox egyházfők áldását
követően a vendégek megtekintették a gyár egy részlegét. Ludász Gyula, a
gyár egykori vezetője az újraindításban vállalt szerepet. Mint mondta, a
technológia és az elemek Csehszlovákiából származnak, ám minimális
ráfordítással a termelés újraindítható. Most éppen az energiaszolgáltatóval
tárgyalnak. Minden sínen van, mivel a piac is biztosított – fűzte hozzá.
Muraközi István polgármester pohárköszöntőjében leszögezte: az eredményekért meg kell dolgozni, ám nem kell mindent kitalálnunk. Példa erre a
meglévő tejporgyár, aminek beindítása hatalmasat lendít a város, de a
térség gazdasági életében is. Köszönetet mondott a felvidéki testvérpárnak,
amiért életet lehelnek az üzembe.
A szükséges felújítási munkálatok eredményeként elsőnek a sovány tejpor
gyártása indul be májusban, majd az instant termékeké, harmadik ütemben
pedig joghurtot, sajtot, egyéb élelmiszereket gyártanak majd.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Nyilvántartási sz.: 0077-2012

hirdetés

Zákány Szerszámház KFT
Berettyóújfalu Dózsa György u. 62. sz. alatti
műszaki üzletébe keres
1 fő műszaki és számítógépes ismeretekkel,
ROMÁN nyelvtudással rendelkező férfi eladót

Fotó: Kogyilla Zsolt

Önéletrajzukat az alábbi e-mail címre küldjék:
info@zakanyszerszamhaz.hu
30/538-8117
hirdetés
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Választási tájékoztató
A 2014. május 25. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásával
kapcsolatban a választópolgárokat az alábbiakról tájékoztatom:
Hajdú-Bihar Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda
Vezetője:
Dr. Ökrös Zoltán jegyző
Címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 17-19.
Telefonszáma: (54) 505-415
Fax száma:
(54) 505-440
E-mail címe:
polghiv@berettyoujfalu.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen
és időben érhető el:
Személyesen:
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. fsz. 13. sz. iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(54) 505-458
E-mail címe: valasztas@berettyoujfalu.hu
A szavazókörök sorszáma és címe:
001 Rákóczi u. 1.( II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
002 József A. u. 11. (József A. Ált. Isk.)
003 Eötvös u. 1. (Eötvös J. Szakképző Int )
004 Rákóczi u. 1. (II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
005 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
006 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
007 József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
008 József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
009 Tardy u. 4/A. (E.ON Zrt.)
010 Tardy u. 2. (volt MHSZ épület )
011 Ady Endre u. 2. (Régi iskola)
012 Széchenyi u. 8.( Berettyó Vizg.Társ.)
013 Ady E. u. 1. (Széchenyi I. Ált.Iskola)
014 Puskin u.44. (Hunyadi M. Ált. Iskola )
015 Puskin u. 44.( Hunyadi M. Ált.Iskola)
016 Puskin u. 44. (Hunyadi M. Ált.Iskola)
A településszintű lakóhellyel rendelkező és az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a 004.
számú szavazókörben adhatják le szavazataikat.

Szavazás mozgóurnával:
Mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban
egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt
akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve
a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon
2014. május 23-án (pénteken) 16.00 óráig attól a
helyi választási irodától, a szavazás napján 2014.
május 25-én (vasárnap) 15 óráig pedig attól a
szavazatszámláló bizottságtól írásban lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával!
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön
szeretne élni a választójogával, annak a választás
kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző
nyolcadik napon (2014. május 17-én 16.00 óráig)
kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem
benyújtható
személyesen,
levélben,
a
www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus
regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu
honlapon.
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
7./ Tudnivalók a szavazásról:

Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a
szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a
www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus
regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu
honlapon úgy, hogy a helyi választási irodához
legkésőbb 2014.május 23-án 16 óráig megérkezzen.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes
helyi választási irodában (de személyes ügyintézés
esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodában is) lehet intézni legkésőbb a
szavazást megelőző péntek (2014. május 23-án) 16
óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a
jegyző) papíralapú igazolást nem ad ki, hanem
közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett
szavazókör névjegyzékébe.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a
lakcímét.
A választópolgár a fentiek után megkapja a
lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással
igazolja.
Az Európai Parlament tagjainak választásával
kapcsolatos információk, elektronikusan intézhető
kérelem-nyomtatványok a valasztas.hu oldalon
elérhetők.

Senki sem élhet Európában Európa nélkül
Ez volt az alcíme a 12 ország 17 városát,
illetve szervezetét összekötő REACTION
elnevezésű projekt háromnapos zárórendezvényének, amely az olaszországi Sacile,
Brugnera és Porcia városokban került
megrendezésre 2014. április 10-12. között.
A konferenciák fő témája volt, hogy az Európai
Unió, mint forrás, hogyan segítheti a különböző, de
egy vagy több témában együttműködő testvérvárosi hálózatba szerveződő városokat az állampolgárok közösségi aktivitásának növelésében. (önkéntesség, döntésekben való civil részvétel) Tájékoztatást hallottunk a 2014-2020 közötti EU-s pályázatokról is. A projekt-menedzseri megbeszélésen
megvitattuk, hogy a mostani pályázat lezárulása
ellenére milyen területeken és milyen módon folytatjuk az együttműködést. Minden résztvevő város
képviselője nyilatkozott arról, hogy újabb közös
pályázatban is szívesen venne részt.
Városunk 7 fős delegációját Bónácz János
alpolgármester vezette, aki aláírta a közösen
kidolgozott, további 3 évre szóló együttműködési
megállapodást.
Nagyné Székely Katalin
aljegyző

Dr. Ökrös Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei 04. sz. OEVK Választási Iroda
Vezetője
hirdetés

Csökmő főutcáján, 1960-ban épült parasztház, 2141m2-es telken eladó.
A házban fürdőszoba és gázfűtés taláható.
Eladási ár: 2.800.000, az-az kettőmilliónyolcszázezer Ft.
Érdeklődni lehet: Nováki Sándorné: 0670-638-4994
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Elsősegélynyújtásból remekeltek
A Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete sorrendben a 43. felmenő
rendszerű elsősegélynyújtó versenyét rendezte április 7-én a Vöröskereszt bázisiskolájában, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában.
A megmérettetésen megjelent ötfős csapatokat, felkészítő tanáraikat Dr.
Korcsmáros Ferenc, a zsűri elnöke köszöntötte, aki ismertette a verseny menetét. A
helybeli általános iskolák csapatain kívül érkeztek versenyzők Tépéről, Pocsajból
és Berekböszörményből, míg a középiskolás kategóriában a Bessenyei és az
Arany János Gimnázium és Szakközépiskola képviseltette magát. Felnőtt kategóriában a Bessenyei Szakközépiskola és az Eötvös József Szakképző Intézet
csapatai szálltak ringbe. A csapatoknak elméleti és gyakorlati tudásukból kellett
számot adniuk. Előbbi két teszt kitöltését jelentette a Vöröskereszt történetéből,
illetve elsősegélynyújtó alapfogalmakat, sérüléses ellátásokat kért számon.
Gyakorlatban pedig különböző káresetekben kellett helytállniuk a versenyzőknek: kerékpáros balesetet szenvedett sérültet, közlekedési balesetben megsérülteket, áramütést szenvedett személy ellátását.
Kategóriánként a győztesek: általános iskola: 1. Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tépei Tagiskolája. Felkészítő tanár: Szakál
Attila. Középiskola: 1. Arany János Gimnázium, Egészségügyi és Közgazdasági
Szakközépiskola. Felkészítő tanár: Tóthné Farkas Piroska. A felnőtt kategóriát
szintén az Arany János Gimnázium csapata nyerte.
A kategória győztesek májusban Hajdúböszörményben vesznek részt a megyei
fordulóban.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Kiscsillagok születtek
A berettyóújfalui Arany János Gyermekotthonban idén elmaradt a farsangi mulatság, ám
ezt pótolandó, a költészet napjáról is megemlékezve, Ki mit tud? –ot szerveztek a napokban.
A gyermekotthon lakásotthonainak fiataljain
kívül eljöttek a testvérintézmény, a Nagyváradi Gyermekvédelmi Központ lakói és
kísérői is, hogy bemutassák tehetségüket a
legkülönbözőbb műfajokban. Nem az
számít, minek születik az ember, hanem az,
mivé nő fel – hangzott el a köszöntőben,
majd kezdetét vette a három órás kulturális
műsor kavalkád. A zsűriben foglalt helyet az
intézmény igazgatója, Fodor István, az
egykori otthonlakó: Búzás Lajos, a Bihari
Állami Gondozottak Egyesületének elnöke,
Szántó Ildikó, szakfelügyelő Nagyváradról,
Szarka Árpád, a Bihar Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Füredi Andrea, a Mezei-Vill. FC női
csapatának kapitánya, Kulcsár Imre, a BMSE
foci csapatának edzője, valamint a zsűri
elnöke, Nyírő Gizella, a Bihari Hírlap főszerkesztője.
A maratoni hosszúságú, remek hangulatú

műsor után – a szponzorok jóvoltából gazdára találtak a felajánlások: 3 torta,
sok-sok társasjáték, sportszer, kabala. A
jelenetek közül 1. helyezést ért el a Micimackó Lakásotthon Hófehérke és a hét törpe c.
előadásával. 2. a Gyöngyvirág Lakásotthon
Tojásmese, 3. a Pinokkió Lakásotthon Csodálatos gyógyulás c. produkciójával.
Tánc kategóriában 1. a nagyváradiak egzotikus tánca, 2. a Napsugár Lakásotthon Tánc fekete-fehérben, 3. a Micimackó Lakásotthon
Dirty Dancing tánca.
Vers kategóriában 1. Beri Tamás, 2.
Berki Brigitta, 3. Czakó Arnold.
Különdíjat kapott Kiss Olga, Kiss
Attila és Lakatos Vivien.
Ének kategóriában 1. Sanyó Gábor
saját szerzeményével, 2. Rácsai
Patrícia, 3. Tejfel Borbála.
Egyéb kategóriában 1. a nagyváradiak tánccsoportja, 2. Lakatos
Lajos szólótánca, 3. a Napsugár
Lakásotthon Modern tornaórája.
Különdíjat érdemelt a Vackor

-Bogáncs Lakásotthon Így élünk mi c.
produkciója, a Galagonya Lakásotthon
Speciális
musicala,
valamint
a
Galagonya-Vackor Lakásotthon karate
bemutatója. Kiadta a zsűri a legaktívabb
csoportnak járó különdíjat is, amit a
Pinokkió Lakásotthon érdemelt ki.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Retró véradás a Rendezvényházban
Fotó: Kocsis Attila

Éves ütemezésének megfelelően, a Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete véradást szervezett a Szent István téren
álló Rendezvényházban – mondta el Baloghné Gulyás Éva, a
szervezet vezetője.
A véradást retróként hirdették meg, a több évtizedes hagyomány
felelevenítésével: a donorok főtt kolbászt és sört kaptak. A részvétel
eredményét jelzi, hogy a 62 megjelent donor mindegyike adhatott
vért. A szervezők egyébként 60 főre számítottak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Bihari Hírlap júniusi lapzártája: május 30. (péntek)
2014. május Bihari Hírlap
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Országgyűlési képviselő választás – 2014. április 6.

A 2014. április 6. napján megtartott országgyűlési képviselő választás eredménye
a Hajdú-Bihar megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben:
A választópolgárok száma összesen:
69 767
A szavazó választópolgárok száma összesen: 38 239 (54.81 % )
Érvényes szavazólapok száma:
37 727 (98.7 %)
A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

LMP
1 028
Dr. Majoros Imre
SMS
2 28
Kovács Réka Zsuzsanna
JESZ
108
Németi Attila Sándor
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
6
985
Varju László
FIDESZ-KDNP
17 799
Dr. Vitányi István József
JOBBIK
10 873
Dr. Ulics Erika
MCP
81
Szilágyi Károly
Független
81
Dr. Riczkó István
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
145
Nagy Sándor
EU. ROM
145
Horváth Gyula

%
2.72 %
0.6 %
0.29 %
18.51 %
47.18 %
28.82 %
1.2 %
1.2 %
0.07 %
0.07 %

A választókerületben megválasztott képviselő Dr. Vitányi István József,
a FIDESZ-KDNP jelöltje lett.
Részletesebb információk a www.valasztas.hu oldalon megtekinthetők.
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Hajdú-Bihar megye 4. számú választókerületében Dr. Vitányi István
(Fidesz-KDNP) győzött, legerősebb riválisainak a 10 jelölt közül Dr. Ulics
Erika (Jobbik) és Varju László, a Kormányváltó Erők jelöltje bizonyult. A
választás estéjén, a Fidesz irodából a Pálfi István Rendezvénycsarnokba
vonultak a Fidesz-tagok, szimpatizánsok, hogy közösen izguljanak az
eredményért. A győztes pártelnök, Orbán Viktor sajtótájékoztatója után
rövid interjúra kértük az immár ötödik ciklusát megkezdő bihari országgyűlési képviselőt.
- Az irány adott, a célok is egyértelműek. Ez a győzelem két tényezőből
tevődött össze. Egyrészt abból, milyen teljesítményt nyújtott a kormány az
elmúlt 4 évben, másrészt a következetes, öntudatos, áldozatkész munkából,
amelyet az én választókerületemben a kampánystáb nyújtott. A mostani
kampány alapvetően más volt, mint a 2010-es: akkor valami ellen, most
viszont valami mellett kampányoltunk. Ez utóbbi jóval nehezebb volt, mert
meg kellett értetni az emberekkel, hogy amit csináltunk, az értük, az ő
érdekükben történt. Az eredmények azt igazolták vissza, hogy ez sikerült.
Nem vettük át a kormányváltók becsületsértő, mocskolódó, lejárató kampányát, ami sok esetben még az ő híveiknél is nemtetszést váltott ki.
A következő ciklus legfontosabb teendőinek a gazdaságélénkítést és
munkahelyteremtést nevezte meg Vitányi István, a bihari térségben. Az
elkövetkező uniós ciklus legfőbb irányvonalai is lehetőséget fognak
teremteni erre. A fejlesztések a térségben már megindultak. - Az irány
adott, a célok is egyértelműek. Folytatjuk a megkezdett munkánkat – húzta
alá a honatya.
Képés szöveg: Nyírő Gizella

Kósa Berettyóújfaluban: a baloldali „mineknevezzelek” úgy szétesett, mint egy rotációs kapa!
Szűk egy héttel a Fidesz választási győzelme után, Vitányi István, a 4. számú
választókerület ötödjére megválasztott országgyűlési képviselője, a Morotva
Ligetben látta vendégül azt a több mint félezer aktivistát, akik időt, fáradságot
nem kímélve vettek részt a kampányban. A közös ünneplésre eljött Kósa Lajos, a
Fidesz országos alelnöke, Debrecen leköszönő polgármestere is.

A megye felét – 82 településből 41-t - magáénak tudható Vitányi István, aki
1998 óta képviselő, valamint Kósa Lajos, aki a rendszerváltás óta megszakítás
nélkül, egyedüliként képviseli megyénket a Parlamentben, székre állt, s onnan
szólt a tömeghez. Vitányi miután megköszönte a választáson való részvételt, a
ráadott voksokat, a rengeteg munkát, az együtt elért sikert, köszönetet
mondott Ádány József helyi gazdának, aki a növendékmarhát ajánlotta fel az
estebédhez, a főző csapatnak, mely elkészítette a pörköltet, valamint Nagy
Zsoltnak, az esztári Nagy Pékség tulajdonosának, aki a kenyeret biztosította,
illetve a magyarhomorogiaknak, akiktől a savanyúság érkezett.
Kósa Lajos bevezetőjében azért mondott köszönetet, hogy ismét az Országházba juttatták képviselőtársát. Mint fogalmazott, Csonka-Bihar nem hagyta
magát, mindenféle károgás ellenére fölényes győzelmet aratott. Az meg
különösen lenéző volt az itteniek számára, hogy egy ejtőernyőst küldtek ide
Vitányi ellenfelének – tette hozzá. Bejelentette a friss eredményt, hogy a
levélben érkezett és a külképviseleteken leadott szavazatokkal megvan a
kétharmad, lehet folytatni azt a munkát, melynek következtében tovább
boldogulhatunk. Kiemelte: meg kell építeni az autópályát, amely olyan fejlődést
hoz el, ami felemelheti Bihart. A szándék erre megvan, már „csak” dolgozni kell
érte. A felemelkedés másik lehetőségét is megemlítette, nevezetesen azt, hogy
a korábbi 600 bérlő helyett 6000 bérlő dolgozhat a bihari földeken. Ám alig
győztünk, Brüsszel megint belénk rúgott a házi pálinkafőzés tilalmával. Éppen
ezért fontos, kik képviselnek bennünket az Európai Parlamentben – jelentette ki.
A baloldali „mineknevezzelek” úgy esett szét, mint egy rotációs kapa, ezért
aztán esélyünk van arra, hogy még nagyobb győzelmet arassunk május 25-én!
– emelte ki. Ám utána sem lazíthatunk, mert ősszel önkormányzati választások

lesznek, s most először öt évre választunk, de nem mindegy, kiket. Az uniós
források a gazdaságba, elsősorban a mezőgazdaságba érkeznek, éppen
ezért nem mindegy, milyen testület irányítja majd a településeket. Elmondta
Kósa Lajos, hogy az újkori történelemben csak gróf Tisza István volt hosszabb
ideig miniszterelnök, mint Orbán Viktor, olyan meg nem fordult elő, hogy egy
párt kétharmados győzelmet arasson egymás után. „Ezzel a felhatalmazással
folytassuk azt, amit elkezdtünk” – fejezte be beszédét Kósa, majd rögtön
aláírta a Fidesz EP-választási indulásához szükséges ajánlási ívet.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Az élő magyar költészet napja
A fenti megállapítást Szűcs László, a Nagyváradon megjelenő Várad c.
művészeti folyóirat főszerkesztője tette április 11-én Berettyóújfaluban, a
Költészet napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Immár 18. alkalommal rendezte meg a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Bihar Vármegye egykori főlevéltárosának, a költő, író és műfordító egykori
lakóházának udvarán – Dr. Benke Mária nyugalmazott főorvos vendéglátásának köszönhetően – a költészet napi megemlékezést. Mint mindig, most is eljött
Nadányi Zoltán unokája, Kovacsóczy Katalin Németországból – Tihany érintésével. A szemerkélő esőben zajlott műsorban főleg Nadányi-versek hangzottak el,
utolsó számként pedig a vendégköltő, Szűcs László megzenésített verse. A váradi
költőt Kocsis Csaba előadóművész mutatta be, aki aznap született versét olvasta
fel, melyet az idén 60 éves szintén váradi költőhöz, Zubor Jánoshoz írt.
A műsorban fellépett még Fűri Anna, Ványai Anita, Bai Károly, ifj. Miczura Károly.
Az ünnepség végén az önkormányzat nevében Muraközi István polgármester,
valamint az intézményvezetők elhelyezték a megemlékezés koszorúit a
Nadányi-emléktáblánál.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
2014. május Bihari Hírlap
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NEKROLÓG BIRIZDÓ IMRÉÉRT
Apám 1946-ban feleségül vette a falu legszebb lányát, Jakab Rózsikát. 20 évesek voltak. A papnak,
hegedűművésznek készülő „jellemes ifjú” ekkor már komoly múlttal bírt: iskolapadból ment a háborúba,
Németországban megszökött az amerikai hadifogságból, mire hazajutott, kijárta az első pár osztályt az élet
iskolájából is. A nővéremmel sok estén át hallgattuk a regénybe illő kalandokat.
A háború utáni zavaros időszakban nehéz volt talpon maradni kulák és dzsentri pecséttel, amerikai
hadifogoly priusszal, Istenhittel.
A „kalandok” folytatódtak.
Apám kőkemény akarattal, önfegyelemmel, találékonysággal, hihetetlen szorgalommal, munkabírással és
szellemi fölénnyel vívott magának helyet a világban, Újfalu sorsában: jelentékeny helyet. Hidakat és utakat
épített több megyében, 20 évig vezette az Útfenntartó Vállalatot. Tervezett és újított, képviselte az országot
külföldön, ellenállt Budapest, a minisztérium csábításának, a faluját szerette, a megharcolt önállóságát (a
szabadságnak legalább az illúzióját), ami lételeme volt. Az ideológiai és szellemi prés ellen mindig
tiltakozott, gyors észjárása nem tűrte az ostobákat, öntörvényű életfelfogása feszült helyzetekbe sodorta,
amiket sokszor végletes eszközökkel oldott fel: zene, Ady, szenvedélyek és mámorok ugyanúgy az életét
alkották, mint a hajnalig tartó görnyedés a műszaki rajz felett.
Szerette a bort, a nőket, a természetet, a művészetet, az életet, és mindenek felett az ő Rozikáját, mindenek
felett Ady Endrét és Rembrandtot. Szeretett énekelni, „sírva vigadni”...
Szerette a veszélyt, de a megfontoltságra intett. Erős volt, ezért pazarolta magát, bátran és dacosan söpörte
le a halált mindannyiszor az útjából, könnyed nagyvonalúsággal rohant a veszélybe, és mindig vállalta a
következményeket.
Enciklopédiát írt mint diák, szeretett Városát díszpolgárként szépítette, szobrokat faragott, mint sohase
megfáradt sokéves ember. Ő ugyanis, noha majdnem 88 évesen ment el valahová a Föld nevű bolygóról,
sosem volt öreg. Harcos volt, az utolsó pillanatig ura önmagának, a gondolatainak. Cselekedett, egész
életében cselekedett, s a cselekvése nagyobb súllyal mozgatta a perceit, mint a nyugodt szemlélődés.
Az igazi megnyugvást nem találta meg se a munkában, se az élet mámorában, se a művészetben.
Embervoltának teljességét kereste, tán azért lázadt folyton középszerűség, hatalom, megalkuvás ellen,
szabályokat, láncokat nem tűrve.
Királysága a saját szigete volt, önnön „garázs-száműzetése”, ahová mindenki beléphetett egy gondolatra,
egy mosolyra, egy késélezésre, egy versre, egy pohár borra, egy dalra...
Elment egy ember, aki eszköznek tekintette a földi porhüvelyét, tűrte a test gyötrelmét, megvetette a panaszt.
Az akarata irányította egészen addig, amíg a morfium megfosztotta létigazoló szenvedésétől és
egyszersmind letompította az önuralmát annyira, hogy hozzáférhetett a halál.
Méltatlanul meggyötört, halálba merevedett teste fölött pergamentiszta aszkéta-arca uralkodni látszott a
pillanaton: mint aki tudta, hová megy.
Mégis ő volt az erősebb, mert uralta az életet és nem félte a halált.
Imádott Ady-ja beszélhetne most is helyette, mint annyiszor, ha búcsúzni szeretett volna:

Örömöm a szenvedőké
S mindenkié szenvedésem:
Mégsem
Hamar támad ilyen valaki.
Ki úgy szeretek vallani
S gyermekesült szájammal itten
Beszél hozzátok,
Ha bármilyen káromkodás is:
A Harc
Az Isten.
De ő nem búcsúzott. Tehát ez nem
búcsú. ÜZENET.
Én pedig mégis búcsúzom, mert nem
veti ránk többé kritikus mosolyát, és
azt gondolom, hogy ő azt gondolhatta, amit Gyurkovics Tibor gondolt:
Nem félek a haláltól.
Megállok vele szemben.
De mikor lesújt rám,
Isten, ölelj meg engem.
Remélem, Apám, megölelt téged.
Birizdó Gabriella

A holokauszt áldozatainak emléknapja
A holokauszt magyarországi emléknapja április 16, melyre
2001 óta minden évben megemlékezünk. Magyarország északi
részén ezen a napon kezdődött a gettósítás. Ez alkalomból
Berettyóújfaluban a Bihari Múzeum és Sinka István Városi
Könyvtár udvarán a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájának tanulói készültek emlékműsorral. A diákok felidézték a zsidóságot ért sérelmeket. A
megemlékezés központi szimbólumai a cipő és a bakancs mellé
a tanulók kavicsokat helyeztek el.
Kép és szöveg: Kiss Márta Enikő

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
egységei a következő helyekre költöztek:
Parkolás ügyfélszolgálat és Berettyó Kártya:
Szent István tér Rendezvényház földszint Tel: 54/500-023
Berettyó Tv, Bihari Hírlap, Művelődési Központ:
Kossuth u. 6. Berettyóújfalui Járási Hivatal Tel:54/500-022
További információ és időpont egyeztetés:
Az 54/500-022-es telefonszámon vagy személyesen
Kolozsvári-Donkó Rebeka
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Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Sinka István Városi
Könyvtárban a soron következő teljes körű állomány-ellenőrzés
(leltározás) 2014. június 1 – augusztus 31. között lesz.
Ez idő alatt a könyvtár ZÁRVA tart,
a könyvtári szolgáltatások szünetelnek.
A könyvtárunkból kölcsönzött dokumentumok természetesen a
zárva tartás idejére is az olvasóknál maradhatnak.
Nyitás: 2014. szeptember 1-jén, hétfőn,
a szokott nyitva tartás szerint.
Megértésüket köszönjük.
a könyvtár dolgozói

Újfalui arcképcsarnok
65 éve, 1949. május 17-én született
Héthy Zoltán, a Bihari Múzeum első
igazgatója. A debreceni tanítóképzőben
népművelő–könyvtár
szakán
szerzett oklevelet 1970-ben, majd
rögtön a Déri Múzeum könyvtárosaként
lépett munkába. Igazgatója, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet
vezetője, Dr. Dankó Imre bízta meg a
berettyóújfalui múzeum megszervezésével. 1974. szeptemberétől tíz éven át
vezette a Bihari Múzeumot. Helytörténeti, honismereti kiállításokat szervezett
és rendezett, elindította a múzeum
tudományos kiadványait, szerkesztette
a Bihari Múzeum Évkönyve első három
kötetét (1976, 1978, 1982) és a Bihari
dolgozatok sorozatot. Óriási lendülettel szervezte meg és gyarapította a
múzeum gyűjteményeit, különösképpen
a történeti, az irodalomtörténeti, a
numizmatikai és a könyvtári gyűjteményeket. Neki köszönhetjük, hogy az

Befektetés a jövőbe
2014.április 5-én, délelőtt a Hunyadi Mátyás
tagiskolában került sor az ÖBSZE pályázati
megnyitó rendezvényére. A nyertes pályázat a
Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap által meghirdetett :
„ Befektetés a jövőbe” címet viseli.
A kétéves program első fordulójának megnyitója
2013 tavaszán zajlott, az április 5-ei rendezvény
már a második forduló időpontja.
Az Ösztöndíj Alap célja, hogy a kétéves programban tehetséges diákok vegyenek részt. Segíteni
kívánják a tanulókat középfokú tanulmányaik
elkezdésében, illetve sikeres folytatásában, hogy
biztosan befejezhessék tanulmányaikat, majd
továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek.
A két év alatt 60 fő általános és középiskolai
tanuló vehet részt a II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskolából, a Hunyadi Mátyás Tagiskolából,az
Eötvös József Szakképző Iskolából a berettyóújfalui
Arany
János
Gimnáziumból,
a
biharkeresztesi Bocskai István Gimnáziumból.
A gyerekek a pályázatnak köszönhetően ösztöndíj
jellegű támogatásban részesülnek, - havi 3000
forint - és olyan programokon vehettek részt,
amelyek közvetlenül vagy közvetve segítették őket
tanulmányaik sikeres elvégzésében, a továbbtanulásban, az elhelyezkedési esélyeik javításában,
nagyban hozzájárultak az egészséges személyiségfejlődéshez. A programok között találunk közösségi,
sport, kulturális, felvilágosító, környezetvédő
programokat, előadásokat, közösségkovácsoló,
pihentető kirándulásokat is.
Az idén újabb 30 diák élheti át az összetartozás, az
újdonság felfedezésének, az irodalmi, zenei
gyöngyszemek megismerésének élményét.
Mentoraik és szüleik segítik őket az egy év során.
Reméljük, a pályázat záró ünnepségén ők is úgy

országban ma Berettyóújfalu múzeumában
található a legtöbb dokumentum Nadányi Zoltánról, Költő Nagy Imréről, Erdélyi Józsefről.
Honismereti szakköröket szervezett és ő indította
el pedagógus társaival együtt a múzeum Bihari
Honismereti Táborát, amely azóta is töretlenül
működik, s idén már 38. alkalommal kerül
megszervezésre. Múzeumi munkatársként, majd
könyvtárosként is számos bibliográfia és
monográfia elkészültében működött közre (pl.:
Berettyóújfalu monográfia 1981, Orbán Balázsbibliográfia 1990). A múzeumból 1985-ben a
berettyóújfalui városi könyvtárba került könyvtárosként, majd a biharkeresztesi művelődési ház
népművelőjeként is dolgozott 1995. augusztus
19-én bekövetkezett haláláig. Egy kiváló bibliográfus, kutató ment el nagyon korán, félbehagyva
számos bihari kutatást. Rövid életével így is
maradandót alkotott bihari kulturális, tudományos
életében. Az idén 40. születésnapját ünneplő
Bihari Múzeum jubileumi hetében (2014. október
10–17.) az első igazgató munkásságáról is
megemlékezünk majd.
Kállai Irén

érzik majd, mint az első forduló résztvevői: kár, hogy
véget ért, jó lenne még maradni a programban.
Az új csapat még megilletődve, csendben várta
az események alakulását.
A délelőtt folyamán személyiségfejlesztő
tréningen vehettek részt, Drogprevenciós, és
Bihari identitásról szóló előadásokat hallgathattak. Az Összefogás Berettyószentmártonért
Egyesület elnöke, Bodnár Andrásné, az Ökotárs
Alapítvány és konzorciumi partnerei ígérik, hogy
továbbra is keresik és pályázzák a lehetőségeket, hogy minél több fiatal vehessen részt ilyen és
ehhez hasonló programokon.
Ahogy egy indiai tudós mondta: „ Ezek a csillogó
szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet. Ha
szemükbe nézünk, ugyanazt olvassuk ki belőle: itt
vagyok, faragj az évek során embert belőlem…”
Jó utat kívánunk minden diákunknak!
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Az információ hatalom!
A fenti címmel szervez közel egy évtizede
háromfordulós informatikai versenyt a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, ahol a döntőt
április 25-én bonyolították le – tudtuk meg az
intézmény igazgatójától, a verseny megálmodójától, Hodosán Csabától.
A végső megmérettetésre 16 tanuló érkezett.
A hazai pálya lejtésének kivédése miatt saját
tanulóikat nem versenyeztetik. A résztvevők
Hatvanból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról,
Komádiból,
Biharugráról,
Bakonszegből,
Magyarhomorogról érkeztek, illetve egy másik
helyi általános iskolából. Az elméleti és gyakorlati részből álló verseny előbbi részében
általános informatikai ismeretek szerepeltek,
míg a gyakorlati feladatsorban az irodai

alkalmazások lehetőségeiről adtak
számot a 7. – 8. osztályos versenyzők.
Általános tapasztalat, hogy az ország
különböző pontjairól érkezett diákok jól
felkészültek, biztos informatikai tudással
rendelkeznek, amit későbbi tanulmányaik során jó eséllyel hasznosítanak –
összegezte Hodosán Csaba.
A megyei és városi önkormányzat
támogatása mellett Berettyóújfalu
vállalkozói is támogatásra méltónak ítélték
ezt a rangos versenyt, aminek köszönhetően
senki nem távozott üres kézzel: az oklevelek
mellett értékes tárgyjutalmakat vehettek át a
versenyzők. Az első hat helyezetten kívül
külön díjat is osztottak: a legjobb berettyóúj-

falui diák Gyüre Máté lett, míg a legrégebben résztvevő felkészítő tanár Kovácsné Tóth
Dorottya, a hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskolából.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Idén is volt Critical Mass!
Április utolsó hétvégéjén – immár megszokottan – rendezik meg szerte az
országban a kerékpáros közlekedésre való figyelemfelkeltés, népszerűsítés
jegyében a Critical Mass-t.
Szemerkélő, csendes esőben, a máskor megszokottnál kevesebben gyülekeztek a
Szent István téren a bringások. Zömmel fiatalok, de kisgyermekes szülők is vállalkoztak a bringás felvonulásra. Részt vett a kerékpáros vonuláson a város polgármestere, Muraközi István is, aki feleségével érkezett. Mint azt Szathmári Orsolya,
a Bihari Természetjáró Egyesület – BIHARITE – egyik szervezője elmondta, a 8.
alkalommal megrendezett bringatúra első részében a várost szelik át, majd az
új kerékpárúton átkerekeznek Nagyváradra. A táv mintegy 70 km.
Este pedig éjszakai túrára is sor került: szintén a Szent István térről,
Szentpéterszeg, Tépe, majd vissza Berettyóújfaluba.
Az indulás előtt nem maradhatott el a szokás: a bringások magasba emelték a
kerékpárokat, majd polgárőri felvezetéssel kezdetét vette a túra, amire a Nap
is rámosolygott!
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
Több, mint hatvan éve nem épült népfőiskolának székház, ám a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület már saját épülettel büszkélkedhet. A székházavató
március 28-án volt.
A megjelentek ugyanúgy a 90. zsoltár éneklésével kezdték az ünnepséget, mint
ahogy 1946. december 8-án Bihartordán, a Sárréti Népfőiskola épületének
avatóján is. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntőjében bejelentette: a
népfőiskolai egyesület, mint legaktívabb civil szervezet, megérdemli, hogy méltó
körülmények között töltse be hivatását, az élethosszig tartó nevelés, a közösségek
érdekeinek és igényeinek megfelelő művelődési tevékenységek szervezését, a
hagyományőrzést, a határokon átívelő kulturális kapcsolatok erősítését. A 2012.
augusztus 28-i alapkő letétele után megkülönböztetett örömmel tett eleget a
honatya az átadó ünnepségre szóló meghívásnak is.
Harasztosi Sándor, népfőiskolai elnök ismertette a székház építésének folyamatát.
Mivel előző helyükön „kinőtték” magukat, ezért kellett egy ház, amit megálmodtak, s
meg is valósítottak. A kétszintes épület 216 négyzetméter hasznos alapterületű, 58
millió forintból készült el, amely összegből négymillió önerő volt, a többi európai uniós
forrás. Ígéretet tett az elnök arra, hogy élettel fogják megtölteni az épületet, amit
Majláth József református lelkész áldott meg.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Kellett egy ház – megcsinálták

2014. június 4. 14.00.
Járási Hivatal Fráter László-terem

A nemzeti összetartozás napja

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulói a Föld
Napján egyórás városi sétával a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet.
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Közreműködnek:
a II. Rákószi Ferenc Altalános
Iskola tanulói
Húsvétkor Mezőbándra is eljutott a Bihari Hírlap

AKTUÁLIS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és családját, barátait
a város napja alkalmából rendezett eseményekre.
Muraközi István
polgármester
Május 16. (péntek)
9.00 „Szeretethíd” református önkéntes nap
megnyitása a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola udvarán.
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Május 19. (hétfő)
09.30 Berettyóújfalu története – Nadányi Zoltán
és a „faluváros” Helytörténeti vetélkedő
általános iskolásoknak (Bihari Múzeum)

ILL MANORS - RÁZÓS KÖRNYÉK 18

Május 20. (kedd)
08.30 Biharország története – Az I. világháború
emlékezete Helytörténeti vetélkedő
középiskolásoknak (Bihari Múzeum)

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA MÁJUSBAN
8-9-10-11-12-13-14. csü-sze Kezdés: 18.00

A SZÖRNY MENTŐAKCIÓ

Színes szinkronizált amerikai-kanadai animációs film

9-10-11-12-13. pé-ke Kezdés: 19.45
Színes angol thriller

14. sze Kezdés: 19.45 15-16-17-18. csü-va Kezdés: 20.30

HALÁLOS MÉLYSÉG

16

Színes feliratos norvég thriller
15-16-17-18. csütörtök-vasárnap

Kezdés: 18.00

A CSODÁLATOS PÓKEMBER 2

12

Színes szinkronizált amerikai akciófilm

19-20-21-22. hétfő-csütörtök Kezdés:18.00

VESZÉLYZÓNA

16

Színes szinkronizált francia-kanadai akciófilm
19-20-21-22. hétfő-csütörtök Kezdés: 19.45
23. péntek Kezdés: 18.00

AZ ELTŰNÉS SORRENDJÉBEN

16

Színes feliratos norvég-svéd-dán fekete komédia
24-25. szombat-vasárnap Kezdés: 18.00

VISSZATÉRÉS ÓZ BIRODALMÁBA

6

Színes szinkronizált amerikai animációs film
24-25. szombat-vasárnap Kezdés: 19.45
26-27-28. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.00

MÁR MEGINT LAKÓTÁRSAT KERESÜNK

16

Színes szinkronizált francia romantikus vígjáték
26-27-28. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

A CSAJOK BOSSZÚJA

16

Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték
29-30-31. csü-szo, JÚNIUS 1. va Kezdés: 20.30

MOCSOK

Színes szinkronizált angol thriller

18

Május 24. (szombat)
9.00 Országos kismotorfecskendő-szerelési
bajnokság és Hajdú-Bihari megyei önkéntes
tűzoltóverseny (Morotva-liget)
Gyermeknap
14:00-17:00. Családi múzeumi délután
(Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár)
Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig- Történet
akadályverseny családoknak, kisebb csoportoknak,
társaságoknak ( 3-6 fő)
A Szent István téren:
15.30 – 18.00.
Sokadalom
Népi játékpark,
Fa körhinta,
Vetélkedők játékmesterrel
16.00. Csizmás kandúr az Ákom-Bákom Bábszínház előadásában
Egész délután ugrálóvár, és 200 gömb fagyi ingyen!

Május 22. (csütörtök)
12.30 A felújított házi gyermekorvosi rendelő
átadása (Orbán Balázs tér) Köszöntőt
mond és átadja:
dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
13.30 Báthory Gábor szobrának koszorúzása
(Vörösmarty tér)
14.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés (Makk
Kálmán Filmszínház) Ünnepi beszédet
mond: Muraközi István polgármester
A városi kitüntetések átadása
A Berettyóújfalu Timelapse 2013 és a Barangolás
Biharban–Berettyóújfalu című filmek nyilvános
vetítése, valamint Gombos Ferenc Berettyóújfalut
bemutató fotóalbumának bemutatása – közönségtalálkozó az alkotókkal.

LOMTALANÍTÁS Berettyóújfaluban!
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. tavaszi lomtalanítást végez május
26,27,28,29,30 hétfő-péntek, délelőttdélután.

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város
havonta megjelenő közéleti magazinja
Felelős szerkesztő: Nyírő Gizella
Olvasószerkesztő: Kocsis Attila
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó:
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba
A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 1215-1637

Május 23. (péntek)
Tánc-Dal Fesztivál
Szent István tér
10.00 Futóverseny
17.00 Bihar Néptáncegyüttes műsora
Bajnóca Néptáncegyüttes műsora
17.30 ÍJÁSZAT népszerűsítő bemutató
- Borosjenői Kádár István
Hagyományőrző Íjász Egyesület
18.00 Somogyi-Kovács-Balogh Blues Trio
18.30 Stand Up Comedy- ROKKER ZSOLTI
19.15 Mohamed Fatima műsora
20.00 Tűztánc show
20.30 HOOLIGANS Koncert

29-30-31. csü-szo, JÚNIUS 1. va Kezdés: 18.00

GODZILLA

Színes szinkronizált amerikai akciófilm

16

JÚNIUS 2-3-4. hé-ke-sze Kezdés: 18.00

ROSSZ SZOMSZÉDSÁG

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
2014. május havi programjai:

16

15. 10.00. „Zeng a lélek” – népdalverseny –
helyszín: Makk Kálmán Mozi

20. 16.30. ÉDES – klubgyűlés – helyszín: Makk
Kálmán Mozi különterme

12

19. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – közgyűlés – helyszín: Makk Kálmán Mozi
különterme

28. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
– klubfoglalkozás – helyszín: Makk Kálmán Mozi
különterme

Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték
JÚNIUS 2-3-4. hétfő-kedd-szerda Kezdés:19.45

ASZTAL KÉT FŐRE

Színes feliratos spanyol filmvígjáték
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

A Berettyóújfalui Református Egyházközség kirándulást szervez május 17-én, szombaton Budapestre:
Parlament, Seuzo Kincsek, Korona, Terror Háza
Múzeum, a tavaly felújított Mátyás Templom, új
Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája. Útiköltség és belépő 50 fős buszra számolva: felnőtt
5.500-Ft/fő, diák és nyugdíjas 4.500-Ft/fő.
Jelentkezés a 402-619-es telefonszámon lehet.
Előkészítés alatt: Erdély-Kolozsvár.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
2014. Március
21. Márkus Attila – Csapó Katalin
2014. Április
19. Német Attila – Ficz Andrea
Elhunytak
2014. Március
19. Blága József (1940)
20. Szőke Albert (1943)
21. Sándor Vincéné
Balogh Mária Magdolna (1946)
21. Buczi István (1944

2014. Április
2. Sándor Péterné Veres Lenke (1956)
3. Tollas Balázs Barnabás (1924)
5. Rácz Sándorné Rikacsi Erzsébet (1926)
6. Kis Sándor (1950)
6. Török Sándor (1931)
8. Jenei Ilona (1980)
10. Varga Balázs (1957)
12. Baranya Sándor (1933)
14. Bogáti Jánosné Papp Juliánna (1939)
18. Mező Lászlóné Ajtai Ilona (1959)
19. Horváth Viktorné Bereczki Ernesztina (1931
2014. március Bihari Hírlap
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140511-A

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt –
négy hónapig akciós áron
Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz
tartozó havi díjat számlázzuk.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28.
minden kedden 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Csorba Emese +36 30 708 9287
Az ajánlat 2014. május 2-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében
is igénybe vehetőek. A díjak az áfát tartalmazzák.

Minden
csomag havi

1288 Ft

