
Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja          biharihirlap@gmail.com          XXIV. évfolyam 9. szám          2014. szeptember

Tankerületi tanévnyitó Csökmőn XIV. Bihari LövésznapAranykalász-új kenyér
 

Megújult külsővel és még több tartalommal! www.berettyotv.hu

Folytatni az elkezdett munkát ………... 2. oldal
Interjú Kurtán Mónikával …….............. 3. oldal
Hírek a városi könyvtárból …………… 5. oldal

Címlapfotó: M. Tóth Zsolt világbajnok jégszobrász Fotó: Krisztik Csaba
  

  4 107



2. Bihari Hírlap 2014. szeptember

A helyhatósági választások kampányának nyitónapján Vitányi István 
országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón mutatta be Berettyóújfalu 
polgármesterjelöltjét és képviselőjelöltjeit.
Elöljáróban Vitányi István leszögezte: a jelöltek közt arányosan vannak 
jelen a „régi harcosok” és a fiatalok, akiknek átlagéletkora 42,5 év. A 
legfiatalabb jelölt 31 éves. A honatya kiemelte: az elmúlt időszakban 8 
milliárd forint fejlesztési pénz érkezett a városba, s a következő ciklusban 
a cél az elkezdett munka folytatása, hogy még élhetőbb legyen a megye 
egyik legdinamikusabban fejlődő városa, Berettyóújfalu. A jelöltekről 
szólva Vitányi István hangsúlyozta: valamennyien erősen kötődnek városuk-
hoz, hiszen generációkra visszamenőleg tősgyökeres berettyóújfaluiak.
Muraközi István második ciklusára készül polgármesterként, előzőleg 
önkormányzati képviselő és alpolgármester volt, illetve a megyei közgyű-
lés tagja. A frontvonal elején van, kellő tapasztalattal rendelkezik – 
mondta róla az országgyűlési képviselő.

Szabó Katalin az 1. sz. körzet jelöltjeként második ciklusára 
készül. Munkáját jól végezte az elmúlt 4 évben, a lakótelepek 
képviselőjeként. Bármikor lehetett hozzá fordulni, ügyes-bajos 
dolgokkal, senkit nem utasított vissza. 
Nagy Istvánné a 2. sz. körzet jelöltjeként ott indul, ahol lakik. 
Jószolgálati tevékenységét ügyvédi irodában fejtette ki, akit 
nagy munkabírásúnak ismerhettünk meg. Jelenleg külsős 
bizottsági tag.
A 3. sz. körzetben a Fidesz nem indít jelöltet, mert úgy 
gondoljuk, jó kezekben van, a jelenlegi képviselő jól végzi 
dolgát. Tiszteletben tartjuk a jelölt függetlenségét, éppen 
ezért kérjük, hogy a körzetben élők szavazataikkal támogas-
sák Balázs Józsefet. Ezzel is azt bizonyítjuk, hogy a Fidesz 
nem kizárólag pártpolitikai szempontok, hanem alkalmasság, 
rátermettség alapján válogat, illetve támogat jelölteket.
A 4. sz. körzet jelöltje Nagy László, aki 3. ciklusát kezdi meg 
reményeink szerint, s aki több bizottságban végzett tevékeny-
ségével, illetve elnökként is jól végezte dolgát.
Az 5. sz. körzetben új jelöltet, Hagymási Gyulát indítjuk, aki 
saját lábon álló vállalkozó. Édesapja képviselő volt, aktívan 

részt vett a jobboldal kampányaiban. Fia diplomás vállalkozó, aki a hozzá-
fordulók révén képes lesz képviselni a szavazók érdekeit.
A 6. sz. körzetben szintén új jelölt, Nagy István indul, aki a családi hagyo-
mányt viszi tovább, hiszen agrármérnökként családja mezőgazdasági 
vállalkozásában vesz részt.
A 7. sz. körzet jelöltje Kovács Tiborné, tagintézmény-vezető. Időközi 
választáson került be a testületbe. A tanulókon keresztül a szülők gondjait, 
problémáit jól ismeri, rátermettségével alkalmas az ott élők képviseletére.
A 8. sz. körzet jelöltje a társadalmi megbízatású alpolgármester, Bónácz 
János, aki 3. ciklusát kezdi meg, ha elnyeri választói bizalmát. Tősgyökeres 
berettyóújfaluiként bebizonyította, képes és tud dolgozni a 
berettyószentmártoni városrészért, amely a város legdinamikusabban 
fejlődő része – összegezte Vitányi István a jelölteket bemutató sajtótájé-
koztatón, hozzátéve, valamennyien készen állnak a megmérettetésre.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Folytatni az elkezde� munkát – bemuta�a polgármesterje-
löltjét és önkormányzati képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP 

A lakosság jogos elvárasainak és igényeinek 
igyekszik eleget tenni az önkormányzat akkor, 
amikor – sikeres pályázatainak is köszönhetően 
– a központtól távolabb eső utcákat is szilárd 
burkolattal látja el. Legutóbb a Kerekes Gyula 

és a Váczi Mihály utca volt terítéken, amire az 
önkormányzat 20 millió forintot „szorított ki”, s 
az aszfaltréteg mellett még az útpadkát is 
kiépítette. Előbbi utca a kórház felől a 42. 
számú főútvonalra való kijutást, míg utóbbi az 

Arany János Gimnázium, a Járásbíróság és a 
József Attila Általános Iskola megközelítését 
segíti – mondta el Muraközi István polgármes-
ter.     

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Újabb szilárd burkolatú utakkal gyarapodo� városunk



Abban, hogy pedagógusi pályára léptem, nagy 
szerepet játszottak a szüleim, akik mindketten 
tanárok. Általuk már fiatal koromtól kezdve 
láthattam ennek a szakmának előnyeit, hátrányait. 
Később az iskolás éveim alatt a tanáraim közül 
többen a példaképeimmé váltak, olyan értékeket 
adva át, amiket én is szeretnék továbbörökíteni. De 
a legfőbb motiválóm a testnevelés-biológia 
szakpárra való jelentkezésemben az édesapám 
volt. A pedagógusi tanulmányok mellett kereskedel-
mi szakvégzettséget is szereztem, de hamar 
kiderült, hogy az nem az én utam. A Nyíregyházi 
Főiskolán megszerzett diplomámmal a 126. számú 
Ipari Szakmunkásképző iskolában, illetve vele 
párhuzamosan Nagyrábén kezdtem szakmai 
pályafutásomat. A József Attila Általános Iskolában, 
ami egyben az Alma Máterem is, 13. éve tanítok.
Mi motiválta, hogy megpályázza az intézményveze-
tői posztot?
Beosztott tanárként mindig is többet szerettem 
tenni az iskoláért, mint egyszerűen csak tanítani. 
Próbáltam programokkal színesíteni az iskola 
életét. Beletanultam a pályázatírásba, hogy olyan 
lehetőségekhez jusson a tanintézet, és azon keresz-
tül a diákok és a szülők, amelyekkel a terheiket 
könnyíthetem. Kilenc éve a kollégák alkalmasnak 
találtak, hogy a közalkalmazotti tanácsban 
képviseljem az érdekeiket. Egy éve ez a bizalom is 
hozzájárult ahhoz, hogy igazgatóhelyettes lettem. 
Most is ennek a kihívásnak szeretnék megfelelni.
Milyen elképzelései vannak az elkövetkező 5 évre 
nézve?
Amit fontosnak tartok: - hiszem, hogy az iskola 
igazán fontos szerepe az, hogy a tantárgyak 
oktatásán felül  értékeket és megfelelő szemléletet 
közvetítsen. Segítsen a tanulóknak abban, hogy 
sikeresen megtalálják az utat az önmegvalósítás-
hoz. Célom egy 21. századi kihívásoknak megfele-
lő iskolának a kialakítása, ahol felkészítjük a 
gyerekeket olyan szemléletre, amely révén környe-
zettudatosabban, egészségtudatosabban élnek.
- egy olyan iskolát és munkahelyet szeretnék 
megteremteni, ahova jó bejönni, ahol kreatív 
környezetben szívesen töltik a mindennapjaikat 
nemcsak a gyerekek, hanem a dolgozók is. Fontos-
nak tartom, hogy érezzék a támogató légkört, 
hogy merjenek hozzám fordulni a problémáikkal.
- nagy jelentőségű a tehetségek felismerése, 
támogatása (örülnék, ha a diákjaink pár év múlva 
szakmával/diplomával a kezükben térnének vissza 
Berettyóújfaluba),
- minden téren szeretném segíteni a hátrányos 
helyzetben lévő, de tenni akaró gyerekeket és 
szüleiket.
Ezeken az alappilléreken túl terveim közt szerepel 
egy kapcsolatháló kialakítása más iskolákkal és 
mindazokkal a nevelési intézményekkel, amik az 
általános iskola alapjait adják. Szeretném erősíteni a 
kialakult határontúli kapcsolatainkat is, hagyomány-
teremtő közös programokat, versenyeket szervezni, 
amelyek során jó példákat tanulhatunk egymástól. 
Mit gondol, mint igazgató milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie?
Az oktatás szakmai színvonalát tovább szeretném 
növelni, hogy ne csak kistérségi, hanem országos 
összehasonlításban is a legjobb eredményű iskolák 
közé tartozzunk. Mert hiszem, hogy kiváló infrast-
rukturális feltételeink, jól felkészült szakember 
gárdánk ehhez megteremtik az alapokat. Nagy 
kihívás az oktatáspolitikai változások kommuniká-
lása a tantestület felé, hogy azt megfelelő nyitott-
sággal és rugalmassággal kezeljék. 
Mi az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jó 

pedagógus legyen? Ön milyen pedagógusi értéke-
ket képvisel, amikor gyerekekkel foglalkozik?
Egy pedagógus akkor jó pedagógus, ha 
értékrendjében első helyen a gyermek áll és utána 
a szakma. Ha a gyerekek szeretete megvan 
bennünk, akkor hiszem, hogy megtaláljuk az utat 
feléjük, ami által megnyerhetjük őket saját szakte-
rületünknek és azoknak a dolgoknak, amik számuk-
ra ismeretlenek, vagy addig nem szerettek.
Ön szerint a pedagógusoknak milyen lehetőségeik 
vannak, és mivel járulhatnak hozzá a gyerekek 
fejlődéséhez az általános iskolai évek alatt?
Az oktatási rendszerben nekünk van a legnagyobb 
lehetőségünk, mert nyolc évig tartózkodnak 
intézményünkben a gyerekek. Ráadásul ezalatt a 
6-14 éves korig tartó időszak alatt a legfogéko-
nyabbak arra, hogy egyfajta értékszemléletet 
alakítsunk ki bennük, hogy megmutassuk az erőssé-
geiket, rávilágítsunk a gyengeségeikre, és ennek 
fényében a szülőkkel együttműködve segítsünk 
nekik utat választani. Próbálom a diákjaimat arra 
tanítani, hogy ne feltétlen a sikerszakmát akarják, 
ne azt a jövőképet hajszolják, ami a média által 
közvetített álértékekről szól, hanem keressék meg 
azt, amit szívesen csinálnak, amiben megtalálják a 
mindennapok örömét.
Több elismerésben is részesült, mint például a Bonis 
Bona – A nemzet tehetségeiért díj, amit a tehetség-
gondozásban kiemelkedő pedagógiai munkájáért 
kapott, vagy említhetném Berettyóújfalu városának 
kitüntetését, a Kabos Endre díjat, amit 2012-ben 
vehetett át. Hogyan fogadta ezeket?
Amellett, hogy nagyon megtisztelő érzés, egyfaj-
ta igazolás is arra vonatkozóan, hogy amit 
csinálok az hasznos. Hozzá kell tennem, hogy 
ugyanakkor ezek nem csak az én érdemeim, 
hanem azoké a kollégáké is, akiktől ezek a 
gyerekek az alapokat tanulták: a szövegértést, a 
logikus gondolkodást, én már csak ezekre az 
alapkompetenciákra építek.
Milyen érzés, amikor egy felkészített diákja eredmé-
nyeket ér el?
A tehetséggondozás során maga az út az érdekes 
számomra, hogy megtaláljam azokat a fiatalokat, 
akiket végül el lehet juttatni a legmagasabb 
eredményekig. A versenyek során a gyerekek olyan 
határokat feszegetnek, amikről maguk sem tudnak. 
Amikor szembesülnek azzal, hogy olyan képességek 
birtokában vannak, amikkel sokra hivatottak, az 
segít, hogy elkezdjenek hinni magukban. A megmé-
rettetések során rutint szerezhetnek, ami később a 
segítségükre lesz, hogy könnyebben vegyék az 

akadályokat. Ebben a folyamatban nemcsak a 
gyerekek ismerik meg önmagukat, hanem az én 
emberismeretem is fejlődik. Autodidakta módon én is 
képzem magam, hiszen a tanulók tanulmányi 
versenyre való felkészítése naprakész tudást követel.
Az oktatáson kívül a Herpály SE edzője is. Hogyan 
jött ez a felkérés?
Berettyóújfaluban az úszás az a sport, amit már 
kicsi kortól edzésszerűen lehet művelni. Mindkét 
lányom versenyszerűen úszott, és amikor a kisebbik 
egyesületi tag lett, talált meg a feladat, hogy a 
felnövekvő nemzedéket ennek a sportágnak a 
szentélyébe bevonjam. Ez számomra inkább 
kikapcsolódás, szakmai kihívás, mint munka.
Több szállal kötődik a sporthoz. 
Igen, a sport nagy szerelmem! Sportsérülésemig kézi- 
és röplabdáztam. A mozgásra próbálom mások 
figyelmét is ráirányítani. Hiszem, hogy nemcsak 
egészségesebbek leszünk általa, hanem kiegyensú-
lyozottabbak, és a mindennapok kihívásaival 
szemben növekszik az állóképességünk. Magam is 
törekszem hetente 3-4 alkalommal lehetőséget 
teremteni arra, hogy aktívan mozogjak. Mára már a 
futás és az úszás a hobbim. 
Úgy tudom, ezekben a sportágakban is eredményes.
Több éve részt veszek a Tisza-tó átúszásában, ahol 
saját korosztályomban első, második helyet is értem 
már el. Ez is egyfajta kihívás számomra. 
A mozgáson kívül mi az, ami még kikapcsolja egy 
fárasztó nap után?
Nagyon szeretünk a családdal, barátokkal 
utazgatni, kirándulni. Azt vettem észre, hogy a 
külföldi utak helyett egyre inkább Magyarország 
szépségei kezdenek érdekelni. Persze a sport a 
nyaralásaink alatt sem hiányozhat, amikor csak 
tehetjük, a bicikliket is magunkkal visszük. A 
mindennapokban pedig a sütés, ami a leginkább 
kikapcsol. 
A sikereiben milyen szerepet játszik a családja?
A sikereimhez a családom támogatása is 
nagyban hozzájárult. A férjemmel, Kurtán Zoltán-
nal több, mint húsz éve vagyunk házasok, ez 
szerintem fontos érték és megnyugtató háttér. A 
sport szeretete mellett a közös értékrend is 
alapja a közöttünk lévő összhangnak. A nagyob-
bik lányom Bettina elsőéves az orvosi karon 
Debrecenben. Kitti, a kisebbik még általános 
iskolás, de a reálbeállítódás nála is érzékelhető, 
talán nem véletlenül, hiszen ezen a területeken 
tudtuk férjemmel a legjobban segíteni őket. 
   Köszönöm az interjút, további munkájához sok 
sikert kívánok!                           Csapó Márta Borbála
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Fotó: Kogyilla Zsolt

Új igazgató irányítja szeptember 1-től a József A�ila Általános Iskola 
mindennapjait. A pedagógus felmenőkkel bíró, bere�yóújfalui születésű 
Kurtán Mónika számára a pályaválasztás szinte eleve elrendelt volt.
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Hagyományosan idén sem a tankerület központjában, hanem a 
csökmői Bocskai István Általános Iskolában tartotta tanévnyitó 
ünnepségét a Berettyóújfalui Tankerület.
   A kistelepülés hangulatos iskolájának udvarán összegyűlt 
pedagógusok, polgármesterek, szülők és nem utolsósorban a 
tanulók előtt ünnepi beszédet Muraközi István, Berettyóújfalu 
polgármestere, a megyei közgyűlés tagja tartott, aki külön 
köszöntötte Pálfi Anikó járási hivatalvezetőt, Pappné Gyulai 
Katalint, a Debreceni és Kapornai Juditot, a Berettyóújfalui 
Tankerületi igazgatónőt. A szónok elöljáróban Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszter gondolatait idézte a közne-
velés és oktatás kapcsán, kiemelve azt, hogy a mindenkori 
társadalmak vezető ideológiája kell legyen a közoktatási 
reform, a népnevelés, a népiskolák fejlesztése. Az elmondotta-
kat Klebelsberg Kunó gondolataival egészítette ki, mondván, 
„ne csak tanítsák, hanem szeressék is a magyar gyermeket.”
Napjainkról szólva Muraközi István kiemelte, az iskola az egyik 
legfontosabb közösségformáló erő és közösségi hely. Kiderült: a tankerü-
letben 18 település 10 intézményében, további 9 tagiskolában, 25 
telephelyen folyik most az oktatás. 3519 gyermek számára 437 pedagó-
gus, illetve 751 intézményi dolgozó biztosítja a mindennapi tanulás és 
egészséges fejlődés feltételeit. 
Szólt arról Muraközi István, hogy ebben a tanévben az ország 4 kistelepü-
lésén – köztük Gáborjánban – indult újra az általános iskolai oktatás. A 
tankerületbe 188 millió forint európai uniós, valamint 122 millió forint 
hazai forrás került fejlesztésekre. Örömteli bejelentést is tett: a demográ-
fiai csökkenés lelassult, sőt Berettyóújfaluban megállt, és kis emelkedést 
mutat a lakosságszám. 
Elismerően szólt a csökmői iskolában folyó magas szintű nevelésről, mely 
nemcsak az oktató munkára érvényes, hanem a tanulók szabadidejének 
hasznos eltöltésére is. 
Beszéde végén arra kérte az érintetteket, hogy Klebelsberg Kunó útmuta-

tásai szerint végezzék áldozatos munkájukat: „Annak a biztos reménynek 
adok kifejezést, hogy ma, midőn a legnehezebb időn túlestünk és a 
magyar nemzet klaviatúrájának nagyobbik részét már megtette, az 
előttünk álló rövidebb úton leroskadni nem fogunk, s meglesz az államban 
és a társadalomban a szükséges erő és áldozatkészség arra, hogy a 
bennünket megelőzött nagy nemzedékektől átvett kulturális kincseket a 
jövő nemzedékének átadhassunk.”
A 22 új elsős kisdiákot - műsoruk után - a nyolcadikosok tanszerekkel 
ajándékozták meg, majd Erdei Barnabás igazgató köszöntötte a jelenlé-
vőket.
A messzi földön híres Csökmői Fúvószenekar Tücsök Zenekara – Gál István 
vezényletével - fülbemászó darabokkal derítette jókedvre tanítót, tanulót 
egyaránt.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

„Az élet nemcsak játék” – tankerületi tanévnyitó Csökmőn

Az államalapítás ünnepe adta az aktualitását a 2014. 
augusztus 23-án, szombaton, a Bihari Múzeumban megren-
dezett családi délutánnak.
A résztvevőket színes programok várták. Próbára tehették 
ügyességüket korona, országalma és kézzel írott oklevél 
elkészítésben valamint tudásukat is tesztelhették különböző 
kvíz feladványokkal és keresztrejtvényekkel. A délután jó 
hangulatban telt, a résztvevők az elkészített tárgyakkal 
távoztak a program végeztével.
A következő családi délutánra 2014. szeptember 20-án, 
szombaton, 14-órától kerül sor, rendhagyó helyszínen, a 
Szász tanyán, ahová ismét várjuk a családok apraja-nagy-
ját. A kiutazáshoz 14-órától a Szent István térről induló 
kisvonatot lehet igénybe venni. Részletek a plakátokon, 
szórólapokon és a Bihari Múzeum honlapján.
Csarkó I

„ Szent István öröksége”- Családi délután a Bihari Múzeumban

Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére!
A Bihari Múzeum októberben, a felújított Kultúrház (Leventeház) megnyitójá-
nak alkalmából kiállítást rendez a Levente mozgalom történetéről. A múzeum 
munkatársai a lakosság segítségét kérik a két világháború közötti Levente 
mozgalomhoz kötődő fényképek, dokumentumok és tárgyak gyűjtésében. 
Amennyiben Ön vagy családja rendelkezik a fent felsoroltak bármelyikével, 
kérjük jelezze azt a következő elérhetőségek valamelyikén:
biharimuzeum@gmail.com  06 54 402 390
Személyesen munkanapokon 8-16 óráig
Amennyiben a fellelt dokumentumokat, fényképeket és tárgyakat a tulajdonos 
nem kívánja a Bihari Múzeum gyűjteményének adományozni, úgy lehetőség 
van digitalizálásra, így az eredeti a tulajdonosnál marad.

Csarkó Imre történész-muzeológus

MEGHÍVÓ
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt, olvasót Sinka 
István közelgő születésnapja alkalmából,
2014. szeptember 22-én, hétfőn 16 órára az emeleti 
előadóterembe SINKA emlékdélután című programjára, 
melynek keretében
Bakó Endre újságíró, irodalomtörténész KÖZELÍTÉSEK 
SINKA KÖLTÉSZETÉHEZ címmel tart előadást Sinka 
István költői indulásáról, a Denevérek honfoglalása című 
kötetéről és „muzulmán” verseiről
Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester
Minden érdeklődőt szeretettel várnak az intézmény 
munkatársai!
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Fotó: Kocsis Attila 

A Sinka István Városi Könyvtár számítógép- és 
olvasótermében kilenc számítógép áll a beirat-
kozott olvasók rendelkezésére, akik egy órahosz-
szat ingyenesen, további igény esetén térítés 
ellenében vehetik igénybe e szolgáltatást. 
Internetezhetnek, szöveget szerkeszthetnek, 
közösségi oldalakat látogathatnak, internetes 
játékokkal játszhatnak, stb. Ezen kívül térítés 
ellenében nyomtatási lehetőséget biztosítunk, 
valamint fénymásolást, spirálozást, hőkötést, 
laminálást vállalunk. Igény esetén segítünk a 
számítógépes ügyintézésben, levelezésben, a 
számítógép használatában.
Könyvtárunk hagyományos szolgáltatásokat is 
nyújt az olvasótermében, ahol a betérők ingye-
nesen olvashatják a kézikönyveket, lexikonokat, 
enciklopédiákat és a helyi jellegű irodalmat. 
Ezeket csak indokolt esetben kölcsönözzük, rövid 
időre. Van három védett könyvünk is, amiket 
csak helyben lehet olvasni, fényképezni.
Több mint százféle újságot, folyóiratot lehet 
olvasni ingyenesen, ill. egy hétre kölcsönözni.  
Ezek közül 59 folyóirat a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásának köszönhetően ingyenesen 
jut el intézményünkbe. 1971 óta gyűjtjük a helyi 
vonatkozású dokumentumokat (könyvek, 
újságok, folyóiratok, szakdolgozatok, képeslap-
ok, hangzóanyagok, plakátok, szórólapok, stb.) 
a helyi eseményekről, rendezvényekről, szemé-
lyiségekről, intézményekről, valamint a bihari 
kistérségről. Helyi személyiségek írásait is 
őrizzük. A gyűjtött anyagot fel is tárjuk. 1996 

óta elektronikus a feltárás, melyre napjainkban 
a JADOX „Hajdú-Bihar megyei közös helyisme-
reti gyűjtemény” adatbázist használjuk.  
Az informatikus-könyvtáros kollega nemcsak az 
olvasótermi és a folyóiratok körüli munkálatokat 
végzi el, hanem munkájához tartozik a könyvek 
feldolgozása is a HUNTÉKA integrált könyvtári 
rendszerben. Az újonnan beszerzett dokumentu-
mokat felszereli vonalkóddal, bibliográfiai, 
valamint példányadatokkal ellátja, amelyek 
lehetővé teszik az OPAC elektronikus katalógus-
ban való visszakereshetőségüket és az elektro-
nikus kölcsönzést. 
Szintén ezen a részlegen történik a könyvtár 
honlapjának a vezetése. Sajnos a jól bevált 
honlapcímünk napjainkban egy tőlünk független, 
még ki nem javított hiba miatt új címen érhető el: 
https://sites.google.com/site/berettyoujfalu81
3emagyarorszag. A honlapon az aktuális 
események mellett elérhető az OPAC katalógu-
sunk és a JADOX „Hajdú-Bihar megyei közös 
helyismereti gyűjtemény” adatbázis is. Termé-
szetesen informálódhatnak az olvasók a nyitva 
tartásról, a dolgozókról, a könyvtár történeté-
ről, főbb dokumentumairól, rendezvényeiről, 
pályázatairól, stb. 
Az informatikus-könyvtáros kolléga fontos 
munkája a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítá-
sa is, ami az Országos Dokumentumellátó 
Rendszer (ODR) felületén keresztül történik. Az 
olvasó kérését a szolgáltató könyvtárában 
megkeressük, majd a kérőfelületet kitöltjük az 

iktatandó adatokkal és elektronikusan elküldjük 
a kérést. A könyvek postán érkeznek, melyek 
költsége az olvasót terhelik. A Hajdú-Bihar 
Megyei Könyvtárból ingyenesen lehet könyveket 
kölcsönözni. Újságcikket, másolatot is lehet kérni 
a szolgáltatóktól, amit elektronikusan küldenek, 
a szkennelési költséget kell csak téríteni.
Az olvasóterem ad helyet a rendezvényeknek és 
a nyugdíjas klubok összejöveteleinek. Könyvtá-
runk tagja a Nemzeti Audiovizuális Archívumnak 
(NAVA), így lehetőségünk van filmvetítésekre is, 
természetesen ingyenesen. Az intézményben 
működő két nyugdíjas klub sűrűn igénybe veszi 
ezt a szolgáltatásunkat. Természetesen szívesen 
vállalunk vetítést más csoportoknak is.

Kedves Olvasóink!

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 
felnőttkönyvtári és gyermekkönyvtári egysége 
szeptembertől a szokásos heti nyitvatartás 
mellett havonta egyszer,  minden hónap utolsó 
előtti szombatján 10-16 óra között ebédszünet 
nélkül várja az olvasókat. 

Ezeken a szombati napokon, ezen idő alatt a  
múzeum is díjtalanul látogatható, 14 órától 
pedig díjtalan családi múzeumi délutáni 
programmal is várja a gyerekeket és a felnőtte-
ket.

Papp Gyula könyvtáros

Életképek a Sinka István Városi Könyvtárból II.

 130 éve, 1884.szeptember 7-én született 
Berettyóújfaluban Miklós Jutka költő, fotográfus 
Militzer Júlia néven.
   Tizenhat éves korában jelentek meg első versei 
a Budapesti Naplóban. Első kötete Miklós Jutka 

költeményei címmel látott napvilágot 1904-ben. 
(A fiatal költőnő tehetségét Ady Endre is elismer-
te.) Pestről Nagyváradra költözik, ahol bekap-
csolódik az irodalmi életbe. A Holnap című 
antológiában – amely felpezsdített a magyar 
kulturális és társadalmi életet Nagyváradtól 
Budapestig – egyetlen költőnőként szerepelt 
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka 
Ákos, Emőd Tamás és Juhász Gyula mellett. 
1910 és 1913 között Amerikában élt, ahol 
fényképésznek tanult. Nagyváradra hazatérve 
az első világháborús években ebből tartotta 
fenn magát. Berlinben filmrendezéssel foglalko-
zott, több mester mellett segédrendezőként is 
dolgozott.
Később Párizsba települt, a Montparnasse-on 
fotóműtermet nyitott. Baráti társaságába 
tartozott Károlyi Mihály és felesége, Tihanyi 
Lajos, Pór Bertalan és Bölöni György is. Házas-
ságot kötött Van den Bussche belga mérnökkel, 
akinek betegsége miatt a marokkói Rabat-ba 
költöztek. Itt magyar költők verseit fordította 
franciára, főként a „holnaposokat”, köztük saját 
költeményeit is. A rabati rádió francia adása a 
XX. századi világirodalom kincsei között mutatta 
be ezeket a műveket. Férje halála után a hatva-
nas években visszatért Franciaországba. Itt élt 
lányával és unokáival 92 éves korában 
bekövetkezett haláláig.

Miklós Jutka: A SZÉP JEGYESE

Engemet eljegyzett a Szép,
Egy nyári hajnalon magának.
Titkos, szomorú menyasszonyának -
Mátka-csókja a homlokomon ég.

Ó be szomorú ez az én mátkaságom.
Fut-fut előlem hűtlen jegyesem,
S én bolygok s lába nyomát keresem
Gyűlölöm és áldom. Átkozom s kívánom.

Csalogat engem az én hűtlen mátkám
A bújósdizó, ifju Szép.
Néha felbukkan, előmbe lép,
Valamelyik útfordulónál várt rám.

Megfüröszt tiszta, ujjongó gyönyörben,
Aztán vígan illan tova.
Akit ő egyszer homlokon csókolt
Átkozhatja, bánhatja sírva:
De hűtlen nem lehet soha.

Újfalui arcképcsarnok

Összeállította: Szémánné Veres Gabriella
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár



A júliusi eső elmosta, ám augusztus 1-én rekkenő hőségben, de árnyas fák 
tövében sikerült megrendezni a VIII. Bihari Kulturális és Baráti Találkozót a 
térség nyugdíjas klubjai számára a Bihar Termálligetben.

A szervezők és a házigazdák nevében Pikó Gyuláné, a Berettyóparti 
Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte a szépkorúakat, majd Bónácz 
János alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz, s kívánt kellemes kikapcsoló-
dást nyújtó napot a résztvevőknek. Molnár Ferencné, a megyei nyugdíjas 
szövetség elnöke gratulált az évről évre megrendezett eseményhez, mely 
nemcsak azt vonultatja fel, amit egész éves együttlétük során elsajátíta-
nak a szépkorúak, hanem ismeretségek, barátságok is köttetnek ezeken 
a kulturális hagyományőrzést szolgáló alkalmakon. Külön köszönetet 
mondott az önkormányzatnak azért, amiért felkarolja és támogatja a 
rendezvényt, Bondár Sándor ügyvezetőnek pedig a helyszín biztosításá-
ért. A közelgő új kenyér ünnepe alkalmából egy-egy kenyeret kapott 
Bónácz János és Molnár Ferencné.

Dr. Cséki János körzeti háziorvos az alapellátás 
fejlesztéséről tájékoztatta a nyugdíjasokat, 
majd Szabóné Gombkötő Irén népegészségügyi 
koordinátor ajánlotta fel segítségét életmód 
vezetési tanácsaival.
A Mikepércstől Derecskén, Bakonszegen, 
Váncsodon át Komádiból érkezett nyugdíjasok 
húsz produkcióval léptek fel. Műsorukon szava-
latok, táncok, népdalcsokrok szerepeltek nagy 
sikerrel.  

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Kultúra és kikapcsolódás a nyugdíjasoknál

A Bihari Népművészeti Egyesület hagyomá-
nyosan immár évek óta állandó részt vevője 
az augusztus 20-hoz kapcsolódó, a Mestersé-
gek utcája nevet viselő rendezvénynek a 
Budai Várban. Idén különös hangsúlyt kapott 
a 24 mesterrel zajló részvétel, ugyanis 16-án 
Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának minisztere a Népművészet Meste-
re címet adományozta Porkoláb Ferenc 
szűrrátét készítőnek. 
Augusztus 19-én pedig a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége Hagyományőrző 
Díjat adományozott Porkoláb Ferencnek.                      

Fotó: MTI

A Népművészet Mestere le� 
Porkoláb Ferenc
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A versenyre Hajdú-Bihar megye több településéről is 
érkeztek lányok, így Hajdúszoboszlóról, Debrecenből, 
Biharkeresztesről, Mezőberényből, Püspökladányból, és 
természetesen Berettyóújfaluból. Muraközi István 
polgármester köszöntője után három fordulóban mutat-
koztak be a lányok. Az első fordulóban hétköznapi, sportos viseletben, a 
másodikban fürdőruhában léptek színpadra. Az utolsó fordulóban pedig 
már elegáns öltözetet viseltek.  
A zsűri tagok: Bondár Sándor, a Herpály-Team Kft. igazgatója, egyben a 
zsűri elnöke, Muraközi István polgármester, Tóth Natália, a Liget Szépe 
2013 nyertese, Siposné Bányai Szilvia, a Punch Divat képviselője, Kóta 
Mónika, a Mona Paris divatüzlet ügyvezetője, Bere Melinda, a Bűbáj 
Szépségszalon és a Liget Szépe fodrásza, Szurmai Tamás, zumba oktató 
és Kiszel Tünde, médiaszemélyiség.
Felléptek az Igazgyöngy hastánccsoport tagjai, illetve Furtai Show-tánc-
csoport tagjai. A nap folyamán sikeres véradást bonyolított le a Magyar 
Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete.
A mindenkit megillető nyereményeket Bondár Sándor igazgató, Muraközi 
István és a támogatók adták át. A helyezetteknek és különdíjasoknak járó 
ajándékokat pedig a tavalyi címek nyertesei nyújtották át. 
Az első három helyezett: III. Pinczés Nikolett, II. Szűcs Brigitta. I. Kardos 
Klaudia.
Facebook-közönségdíjas Oláh Regina Szidónia lett, míg a helyszínen 
szavazók Közönségdíjasa Kardos Klaudia lett Ők a Herpály-Team Kft. 

ajándékcsomagját és páros belépőjegyet kaptak a Makk Kálmán moziba. 
Különdíjas Szűcs Brigitta, vásárlási utalványt és ajándékcsomagot vehetett 
át. Az I. helyezett a Bihar Termálliget arca lehet 1 éven keresztül.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Hagyományosan az augusztus 20-t követő napokban emlékezik meg 
városunk az új kenyér ünnepéről és Szent István napjáról. Idén ez 
22-re, péntekre esett.
A Szent István tér délutántól lassan-lassan benépesült: a vásározók 
mellett a Makk Kálmán Mozi előtti részen pedig elkezdődött 
Dánielfy Zsolt, a Csokonai Nemzeti Színház művészének és a Szere-
dás Együttes „Ó, Szent István dicsértessél” című közös műsora.
A színpadon pedig a Boldizsár zenekar csapott a húrok közepébe, 
majd Komáromi Pisti énekelt. A Fourtissimo fellépését Nótár Mary 
követte. Nagy sikert aratott M. Tóth Zsolt világbajnok jégszobrász, 
akinek kezei alatt a korona stilizált formája elevenedett meg.
Az est fénypontja a Zanzibar élő koncertje volt.

Fotó: Krisztik Csaba 

„Aranykalász – új kenyér”

Liget Szépe 2014
Idén augusztus 10-én több mint 
kétezer fürdőző jelenlétében sike-
rült lebonyolítani a Bihar Termálli-
getben a Liget Szépe választást. 
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Sikeresen megvalósult a Mezei-Vill. Kft. STRIKE LED közvilágítási lámpatest 
gyártó üzemének technológiai fejlesztésére irányuló projektje – tájékoztatott 
Mezei József  ügyvezető a Szentpéterszegi úton tavaly decemberben átadott 
gyár üzemcsarnokában, miközben végigkísért az új gépsorokon.
  A tájékoztatóból kiderült, hogy a vállalkozás 500 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében meghir-
detett „Komplex beruházások támogatása komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” pályázati kiíráson.
A beruházás teljes összköltsége 1 milliárd 27 millió forint, amely a vállalkozás 
gyártási technológiájához kapcsolódó eszközök beszerzését tette lehetővé. A 
technológiai gépsorok beszerzésével lezárult a GOP-2.-10-2010-0065 
számú projekt, mely a vállalkozás saját, berettyóújfalui telephelyén épült ki. 
Ennek eredményeként elhárult az akadály a saját fejlesztésű STRIKE LED 
közvilágítási lámpatest gyártása elől – taglalta Mezei József. Így a beruhá-
zásnak köszönhetően most már rendelkezésre áll egy olyan infrastrukturális 
háttér, melynek révén a közterületek megvilágítására is alkalmas energiata-
karékos LED lámpatestek sorozatgyártása indulhat meg hamarosan. A tényle-
ges sorozatgyártás a megrendelések függvényében, ősztől indul be. Az 
érdeklődés és exportigény az Európai Unió országaiból a legnagyobb, de 
éppen a napokban érkezik egy küldöttség Kolumbiából, amely megtekinti a 
gyárat és a Bihartordán elkészült közvilágítási rendszert is.
Kérdésre válaszolva Mezei József elmondta: a meglévő 29 munkahely 
megőrzésén túl, további 31 fő munkába állítása válik lehetővé a gyárban.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

     

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a partner és rendező 
szervezetek nevében is szeretettel hívja a város lakosságát a

Berettyószentmárton egykor és ma című programra
szeptember 20-án szombaton

10.00  
Nyílt nap a Szász Tanyán, tanyasi ízek, ételek, italok, lovaglás, 

kocsikázás
13.00  

Berettyószentmárton – városrész tábla avató a Berettyó-hídfőnél
Köszöntőt mond: Bónácz János alpolgármester

Közreműködnek: Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar, Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola diákjai 

14.00 – 17.00 óráig 
„BIHARI KI, MIT, TUD?” Berettyószentmárton helyi értékeinek 

bemutatása a Szász Tanyán 
Bemutatkoznak a helyi kézműves és népművész alkotók, a helyi 
vállalkozók, civil szervezetek, az óvoda, az iskola, a református 

egyház gyülekezete. A Bihari Múzeum kihelyezett családi 
múzeumi délutáni programmal, mini időszaki kiállítással, vetítéssel, 
és a Berettyószentmártonról szóló Bihari Diéta VIII-IX. kötetének 

bemutatójával is várja az érdeklődőket.
15.00 Bajnóca Néptánccsoport műsora

15.30 -17.00 Mezei Milán bemutatja a Berettyószentmárton című 
kötetet. Előadás – beszélgetések. A kötet megvásárolható a 

helyszínen.
Sajtó-Média támogatók: Bihari Hírlap, Berettyóhír, Berettyó Tv,
Rendezők-közreműködők: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 

az „Összefogás a jövőért” projekt megvalósítói, Bihari Múzeum és 
Sinka István Városi Könyvtár, Hunyadi Mátyás Tagiskola, 

Gyermekkert tagóvoda, Szász István, Mezei József, és sokan mások
A kisvonat egész nap folyamatosan közlekedik 

Berettyószentmártonba, 12.45-től indul a szentmártoni óvodától a 
hídhoz, s az ünnepség végén a Szász tanyára. 

14.00 órától a Szent István térről indul járat a Szász tanyára, 
ahonnan 16.00 és 17.00 órakor vissza Berettyóújfaluba.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A PLAKÁTOKON, SZÓRÓLAPOKON, HONLAPOKON!

A Bihari Hírlap októberi lapzártája: 
2014. szeptember 26. (péntek)

Megérkeztek a gépsorok a lámpatestet
 gyártó üzembe!

Nem mindennapi kalandban volt része a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság két dolgozójának 
nemrégiben: Konyáron egy borjú világra hozatalát „vezényelték le.” A részletekről Szémán 
László rendőrzászlós, konyári körzeti megbízott számolt be.
Július 26-án nappal, Pálfi Lajos rendőr-törzszászlóssal – szintén konyári körzeti megbízott – 
gépjárművel teljesítettek szolgálatot. A falu szélén, egy tanya melletti földúton haladva, arra 
lettek figyelmesek, hogy a legelőn fekszik egy tehén, és az ellési folyamat előrehaladott stádiu-
mában van. Visszafordultak, hogy a tanyán értesítsék a gazdát, aki viszont nem volt otthon, csak 
a felesége. Az éppen Debrecenben tartózkodó férjét telefonon érték el, aki nem tudott rögtön 
hazajönni. Az állatorvost sem érték el, a feleség pedig ijedtében nem tudta, mitévő legyen. A 
rendőrök nem fecsérelték az időt, hanem a tettek mezéjére léptek. Mivel korábban a saját 
családi gazdaságukban láttak már tehénellést, bátran levezették a borjú világra hozatalát. Hogy 
mennyire szükség volt a gyors beavatkozásra, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a megszü-
letett borjúnál nem indult be a keringés, nem tudott levegőt venni, a nyelve padlizsánlila volt, 
ezért szalmával csutakolták/dörzsölték az újszülöttet, akinél végül szépen beindult a légzés. Mire 
minden helyreállt, megérkezett a gazda, aki nagyon örült a nem várt segítségnek.
„Anyja, fia” azóta is jól vannak – mondta el Szémán László.

 Nyírő Gizella

Tehénellést vezényeltek le a rendőrök!
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„Amit teszünk csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban 
sekélyebb volna a tenger” 

- Búcsú Varga Józsefnétől -

„ Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót: az ember
tökéletesülhető teremtmény;s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani.”
Végső búcsúzóul Kölcsey Ferenc gondolataival emlékezünk Varga Józsefnére, 
a Bihari Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjére, akinek egész 
élete a fenti sorok jegyében telt el. Megrendülten vettük tudomásul, hogy 
2014. augusztus 24-én tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. 
Olyan vezetőtől, munkatárstól, édesanyától veszünk búcsút, akit sokan 
ismertek, tiszteltek és szerettek. Munkaterületén komplex tudással 
rendelkezett, mindig a mások érdekeinek figyelembevételével hozott 
döntéseket. Szolgálta az emberek jólétét, hozzá mindig bizalommal 
fordulhattak az ellátottak, munkatársak és a társult települések vezetői.
Varga Józsefné, Manyika 1962. május 15-én született Berettyóújfaluban. 
Születése óta Berettyóújfaluban élt, gyökerei is Biharhoz kötötték. Általános 
iskolai tanulmányait a volt Toldi Miklós Általános Iskolában végezte el, majd 
a helyi Arany János Gimnázium egészségügyi szakközépiskolai osztályában 
érettségizett. Családot alapított, férjével 28 évig élt házasságban, őt 2010-
ben hirtelen veszítette el. Három gyermek odaadó édesanyja volt, törődéssel 
és szeretettel egyengette útjukat a felnőtté válás felé. 1980-ban helyezkedett 
el a Városi Tanács Bölcsődéjében. Bölcsődei gondozónőként nagy szeretettel 
gondozta, nevelte az apró gyermekeket. Szakmailag tovább képezte magát, 
1985-ben csecsemő és gyermekgondozó végzettséget is szerzett. 1992 
szeptemberétől került át a Városi Családsegítő Szolgálathoz, ahol 
családgondozói munkáját végtelen segítőkészség jellemezte, a szociális 
munkát a hivatásának tekintette. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán 1999-ben 
általános szociális munkás diplomát szerzett és ugyanebben az évben elválla-

lta a Gyermekjóléti Szolgálat vezetését.
Felkészült volt szakmailag, de sohasem feledkezett meg arról, hogy a 
szociális munkában a folytonos tanulás, továbbképzés elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a napi kihívásoknak megfeleljen, és felelősségteljesen végezze felada-
tát, munkáját. 2000. október 1-től a Városi Szociális Szolgáltató Központnál 
intézményvezetői megbízást kapott. 2005-ben családvédelem, családgon-
dozás témacsoportban szociális szakvizsgát tett, ezzel a végzettséggel még 
magasabb színvonalon tudta ismereteit az intézmény szolgálatába állítani. „ 
Aki gyorsan ad és támogat, az tud igazán segíteni” elve szerint 
munkálkodott, az élelmiszeradományok szétosztásának szervezése is 
folyamatosan a tevékenységei közé tartozott.
2009-ben a Berettyóújfalui Kistérségben előkészítette a szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellátások térségi szintű ellátását. A Bihari 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa 12 település megál-
lapodásával létrehozta a Bihari Szociális Szolgáltató Központot, ahol 2010. 
január 1-től intézményvezetőként tevékenykedett. Erejét nem kímélve, 
nagy-nagy alázattal szervezte az intézmény folyamatos, zökkenőmentes 
működését, tartotta a kapcsolatot városunk önkormányzatával és a települ-
ések vezetőivel, a célból, hogy az ellátási területen a szolgáltatások 
színvonala minél magasabb szintű és egységes legyen, valamint az intézmény 
gazdálkodása hatékonyabbá váljon. A civil társadalomban is aktív szerepet 
vállalt, több pályázat megírásában is részt vett, ezáltal munkahelyek teremté-
séhez is hozzájárult. Munkatársi kapcsolatait az ésszerű elvárások, a humánus 
törődés, a körültekintő döntés és a végtelen segítőkészség jellemezte.
Drága Manyika! Emlékedet örökre megőrizzük és Nagy László soraival 
veszünk végső búcsút Tőled:
„ Elmúlt, mint száz más pillanat, De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, mert szívek 
őrzik nem szavak” 

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ munkatársai

 

HIRDETMÉNY
a helyi választási bizottságról 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekez-
dés a) és b) pontjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet  7.§ (1)bek. o./ pontja  alapján – a helyi  választási 
bizottságok tagjairól, hivatali helyiségének címéről, telefonszámáról, 
e-mail címéről és fax számáról – az alábbi hirdetményt teszem közzé:
   Berettyóújfalui Helyi Választási Bizottság
            Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária elnök
            Porkoláb Lajosné dr. elnökhelyettes
            Dr. Gömöri György tag
            Kapornai Andrásné póttag
            Karácsony László póttag
    A helyi választási bizottság hivatali helyiségének 
            címe:  4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
            telefonszáma:   (54) 505-415
            fax száma:       (54) 505-440
            e-mail címe:  polghiv@berettyoujfalu.hu

 Berettyóújfalu, 2014. szeptember 01.
 Dr. Ökrös Zoltán

Helyi  Választási Iroda Vezetője

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 
és fenntartója, Berettyóújfalu Város Önkormányzata

 tisztelettel meghívja a város lakóit 

"Éhes élet" - Találkozás Jókai Annával
című programjára 

2014. szeptember 19-én, pénteken 16.30-ra
 a Makk Kálmán Moziba (Berettyóújfalu, Szent István tér)

Az írónőt köszönti: Muraközi István polgármester
A program végén a Kossuth-nagydíjas, Príma Primissima-díjas írónő  

néhány, az utóbbi időben megjelent kötetéből vásárolhatnak az 
érdeklődők és dedikálásra is lesz lehetőség.
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Félszáznál is több nevező a Bihari Lövészversenyen!

Ideális időjárási körülmények között bonyolította le a Bihari Lövészklub a 
XIV. Bihari Lövészversenyt augusztus 17-én – tudtuk meg Hegedűs Pétertől, 
a klub elnökétől, egyben főszervezőtől.

Az augusztus 20-hoz kötődő versenyt 2000-től szervezi a berettyóújfalui 
klub, melynek felhívására Debrecenből, Püspökladányból, Derecskéről, 
helyből és Berettyóújfalu környékéről érkeztek versenyzők. 40 felnőtt és 
15 gyermek nevezett, s lőtt több kategóriában is. A kategória győztesek-
nek az oklevelet és serleget Muraközi István polgármester nyújtotta át, 
majd elfogyasztották az üstökben főtt birka és -őzpörköltet.  

Íjásznap a Csonkatoronynál
A Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület íjásznapot tartott a 
herpályi csonkatoronynál 2014. augusztus 20-án.
Az egyesület tagjai kora délelőtt íjászati és harci bemutatókat tartottak, valamint 
egy eddig még nem láthatott csatajelenetet is előadtak. A csonkatoronyhoz a 
délelőtt folyamán több mint kétszázan látogattak ki az eseményre, akik megis-
merkedhettek a különböző ősi fegyverekkel, a lándzsával, íjjal, karddal, csatacsil-
laggal, és ezeket az eszközöket ki is próbálhatták az érdeklődők. 
A család minden generációja talált magának elfoglaltságot. A kisebbeket 
játékpajzs-készítéssel, gyöngyfűzéssel, körmönfonással, zsákban ugrálással, 
rajzolással várták a szervezők, míg az idősebbek történelmi kvízzel tehették 
próbára tudásukat. A zárva tartott toronyba ezen a napon természetesen mindenki 
felmászhatott, az ablakokból megcsodálva a környéket és a 800 éves emlékmű 
belsejét. Végigkísérhettük a sámándob készítésének menetét, valamint íjkészítő 
munkáit is láthattuk. A programot az Arkadas Baranta Hagyományőrző Egyesület 
színesítette, akik az ősi magyar harcművészet különböző formáit, fegyvereit is 
részletesen bemutatták.

írta: Nagy Sándor Fotó: Kogyilla Zsolt

Hozzávalók: egy fej karfiol, egy pohár tejföl, 2 db tojás, 5 
dkg liszt, fokhagyma, só, bors, petrezselyemzöld.
Elkészítés: a rózsáira szedett karfiolt sós vízben megmo-
som, leszűröm, villával összetöröm. Hozzáadom az áttört 
fokhagymát, tojást, lisztet, tejfölt, fűszereket. Miután jól 
elkevertem, kanállal forró olajba formákat szaggatok, s
kisütöm.                                                                                                    
Jó étvágyat!

Karfiolfasírt

Fotó: Kogyilla Zsolt



 

      AKTUÁLIS
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Nadányi Zoltán Művelődési Központ programja

       Házasságot kötöttek
2014. augusztus
2. Nádházi László – Rácz Beáta
2. Szoboszlai Péter Gábor – Balogh Orsolya
8. Tahóczki György – Kogyila Ildikó
8. Vesszős Balázs – Sólyom Eszter
9. Karancsi Lajos – Tóth Zsanett Kitti
       Elhunytak 2014. július
27. Hij Antalné Hermann Erzsébet (1929)

29. Kapás Jánosné Rácz Juliánna Róza (1927)
30. Nagy Gyula (1930)
30. Papp Imréné Ékes Vilma (1930)
30. Szilágyi József (1928)
30. Karácson Istvánné Kiss Viola (1924)
2014. augusztus
6.   Rácz Jánosné Kósa Erzsébet (1923)
7.   Vigh Ferencné Kacska Ilona (1936)
11. Mikó Sándor (1927)  

Anyakönyvi hírek

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA SZEPTEMBERBEN

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

4-7. csütörtök-szerda Kezdés: 18.00

A GALAXIS ŐRZŐI  
Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm

4-7. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.15 

FIATAL ÉS GYÖNYÖRŰ
Színes szinkronizált francia film

8-10. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

22 JUMP STREET – A TÚLKOROS OSZTAG
Színes szinkronizált amerikai akció- vígjáték

8-10. hétfő-kedd Kezdés: 20.15

LORE
Színes feliratos német thriller

11-14. csütörtök-vasárnap Kezdés:18.00

SIN CITY: ÖLNI TUDNÁL ÉRTE  
Színes és fekete-fehér szinkronizált amerikai akció-thriller

11-14. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.00

YVES SAINT LAURENT
Színes szinkronizált francia film

15-17. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

A NYOLCADIK UTAS: A HALÁL
(rendezői változat) Színes feliratos amerikai thriller

15-17. hétfő-szerda Kezdés: 20.00

IDA
Fekete-fehér lengyel filmdráma

18, 20-21. csü, szo-vas Kezdés: 18.00
19. péntek Kezdés: 18.30

TINI NINDZSA TEKNŐCÖK  
Színes, szinkronizált amerikai akció-vígjáték

18, 20-21. csü, szo-vas Kezdés: 19.45
19. péntek Kezdés: 20.15

ASZTAL KÉT FŐRE
Színes, feliratos spanyol vígjáték

22-23. hétfő-kedd Kezdés: 18.00

THE EXPENDABLES - A FELÁLDOZHATÓK 3
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm

22-23. hétfő-kedd Kezdés: 20.15 
24. szerda Kezdés: 19.45

PÉNTEK BARCELONÁBAN
Színes, feliratos spanyol vígjáték

24-27. szerda-szombat Kezdés: 18.00

VILLÁM ÉS A VARÁZSLÓ  
Színes szinkronizált belga rajzfilm

28. vasárnap Kezdés: 18.00

VILLÁM ÉS A VARÁZSLÓ 2D
Színes szinkronizált belga rajzfilm

25-28. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

RENOIR
Színes, feliratos francia film

29-30. hétfő-kedd Október 1. szerda Kezdés: 18.00

UTÓÉLET
Színes magyar filmdráma
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2014. szeptember
9. 14.00  - Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete – egyesületi nap, meghívott vendég: 
Muraközi István polgármester. 
Helyszín: B.N.E. Alkotóház, Tavasz körút 10.
11.  14.00 – Együtt Egymásért – Emlő Klub 
összejövetele. Helyszín: Makk Kálmán Mozi,     
különterem

A Nova Villa Zenés Esti 
Korzó negyedik, egyben 
utolsó állomásán ismét két 
zenekar - a debreceni Lituus 
Quintett, valamint a 
berettyóújfalui Zenevonat 
együttes - szórakoztatta a 
nagyérdeműt a Szent István 
téren, augusztus 21-én.

17.  16.30  – ÉDES – egyesületi nap – 
helyszín: Makk Kálmán Mozi, különterem
26-27-28. – II. Szélső Érték Fesztivál – 
Szent István tér
Október
6.  18.00. – Aradi vértanúk emléknapja  
József Attila Általános Iskola tanulóinak műsora, 
gyertyagyújtás
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Újabb Pávás sikerek!

A „Berettyóújfalui Pávák” újabb színvonalas 
szereplésen vannak túl. 2014. augusztus 23-án 
Egerben, rendezték meg a XVIII. Egri Népzenei 
Gálát, ahol Országos minősítő hangversenyt 
szerveztek népdalkörök, énekegyüttesek, szólisták 
számára. A mi kis csoportunk is jelen volt eme 
megmérettetésen. A tizenkét gyermek zalai és 
szatmári népdalokat énekelt. A neves szakmai 
zsűri ARANY minősítésre találta érdemesnek a 
fiatalokból álló népdalkört. 
              Hadobásné Karancsi Annamária 

művészeti vezető



 

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az elő�zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

14
09

11
-A

Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
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 Tel.: +36 30 708 9287

Havi
1999 Ft

év végéig 


