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  - Nagyon hosszú időszakon vagyunk túl, ami 
rendkívül kimerítő és fárasztó volt nemcsak 
nekünk, hanem a szavazópolgároknak is. Ezért 
szeretném megköszönni a türelmüket, egyúttal 
köszönetet is mondani mindazoknak, akik részt 
vettek a választáson, és kifejezték szándékukat 
a következő öt évre vonatkozóan. Egyértelmű és 
világos felhatalmazást kaptunk a választóktól, 
ami azt jelzi, hogy eredményes munkát végez-
tünk az elmúlt ciklusban. Reméljük, hogy az 
előttünk álló öt év sokkal békésebb lesz, s az 
építkezésre tudunk koncentrálni. Azt gondolom, 
sokkal nehezebb volt most várni az eredményt, 
mint 2010-ben először megnyerni a választást. 
Akkor egyszerűbbnek tűnt a győzelem, mint 
most az újraválasztás.

- Minek köszönheti újraválasztá-
sát?
- Az önkormányzat elmúlt négy 
éve bebizonyította, hogy úgy 
tudtunk több, mint nyolcmilliárd 
forint fejlesztési beruházást 
megvalósítani, hogy közben 
meg tudtuk őrizni a város 
költségvetésének egyensúlyát, 
intézményeinket biztonságosan 
tudtuk üzemeltetni, s ezen túl az elesettekről sem 
feledkeztünk meg.
- Kiknek mondana köszönetet a mostani győzele-
mért?
- Mindenekelőtt szeretném megköszönni a 
családomnak, hogy mindvégig támogattak, 

segítőinknek, aktivistáinknak, és mindazoknak, 
akik személyemre leadott szavazatukkal a 
folytatásra, a békés építkezésre voksoltak.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Újrázo� Muraközi István polgármester!
Elsöprő arányban – a szavazatok 62,92 százalékával – nyert a polgármesteri válasz-
táson Muraközi István, Berettyóújfalu 2010-ben először megválasztott polgármeste-
re, maga mögé utasítva Szeifert Ferenc (független), Gál László (Jobbik) és Riczkó 
István (független) jelölteket. Hogyan fogadta újraválasztását? – kérdeztük az 
eredményvárás közben a településvezetőt.

Megtarto�a alakuló ülését a bere�yóújfalui képviselő testület
 

 A megválasztott 12 képviselőt, hozzátartozói-
kat, Vitányi István országgyűlési képviselőt, 
Pálfi Anikó járási hivatalvezetőt, Kapornai Judit 
tankerületi igazgatót, Bulcsu László megyei 
közgyűlési alelnököt, intézményvezetőket, külső 
bizottsági tagokat, a főjegyzőt és aljegyzőt, az 
irodavezetőket Muraközi István polgármester 
köszöntötte. A Himnusz közös eléneklése után Dr. 
Horváthné Dr. Nagy Ibolya, a Helyi Választási 
Bizottság elnöke előtt a képviselők esküt tettek, 
majd a polgármesteri eskü következett. Az 
alakuló ülés öt napirendi pontjának elfogadása 
után megszavazta az új testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, melynek értelmében 
egy főállású alpolgármestert választanak, 
akinek személyére Muraközi István tett javasla-
tot, illetve 3 bizottságot – pénzügyi, humánpoli-
tikai, ügyrendi, közrendvédelmi és településfej-
lesztési - hoznak létre. Az eddigi társadalmi 
megbízatású alpolgármestert, Bónácz Jánost 
nevezte meg a polgármester. Az alpolgármes-
tert titkos szavazással, 11 igen, 1 nem szavazat 
ellenében választották meg, akinek eskütétele 

után a képviselők döntöttek a polgármester és 
alpolgármester javadalmazásáról is.
    Utolsó napirendi pontként megszavazták a 
bizottsági tagokat, akik közül a külsős tagok 
Muraközi István előtt tették le esküjüket. Az 
újonnan felállt testület előtt a polgármester 
megtartotta „székfoglalóját”, amit alább 
olvashatunk.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves vendégeink!
  Az október 12-én lezárult önkormányzati 
ciklust akként foglaltuk össze, hogy nehéz, de 
eredményes négy évet tudhat magáénak a 
leköszönt képviselő-testület. Stabilizálódó 
gazdálkodás, a működőképesség fenntartása 
és erősítése, ezek mellett pedig a szükséges 
fejlesztések folyamatossága jellemezte ezt az 
időszakot. Amikor az erről készült összefoglaló-
kat ismertettük, elmondhattuk azt, hogy sokan 
sokat tettek, tesznek ezért. Kívánom, hogy 
legyen így ez a most kezdődő ciklusban is. El kell 
ismernünk, ilyenkor természetesen elkerülhetet-
lenek bizonyos nézetkülönbségek és súrlódások, 
de a tervezéstől a kivitelezésen át a bemutatá-
sig, eddig is sikerült minden alkalommal a 
közösség erejével, a közös cél iránti elkötele-
zettséggel konszenzusra jutni, ez vezetett el 
minket az elért eredményekhez. Negyedszáza-
dos önkormányzatiságunk alatt választott 
képviselőink, tisztségviselőink, a hivatalok, az 
intézmények, a vállalkozások, a civil szerveze-
tek vezetői, tagjai és munkatársai, a családok és 
valamennyi lokálpatrióta polgár odafigyelésé-
nek és kitartó munkájának érik be a gyümölcse 
időről időre. A jól ismert fejlesztések pedig azon 
túl, hogy a várost gyarapítják, az egész térség-
nek új lehetőségeket jelentenek. 
      Egy alakuló ülés mindig egyfajta iránykijelö-
lés is egyben. Tudatos és az irányadás 
szempontjából is példaértékű az, hogy a 

2014-2019 közötti önkormányzati ciklus első 
képviselő-testületi ülésére éppen itt, az egykori 
vármegyeházán, a mai járási hivatalnak otthont 
adó épületben, a Fráter László főszolgabíró, 
majd alispán nevét viselő teremben kerül sor. 
Egy, a mainál sokkal nehezebb időszakra, a 
Trianon után csonkán és központ nélkül maradt 
Bihar megyére visszatekintve nem tehetünk mást, 
mint akkori eleink. Ha végignézzük eddigi 
munkánkat és a közeljövő terveit, visszaköszön a 
90 évvel ezelőtti két és fél évtized: kezelhetőbb, 
átláthatóbb közigazgatás, oktatás, közművelő-
dés, egészségügyi és szociális ellátás, ivóvízmi-
nőség-javítás, infrastruktúra-fejlesztés és így 
tovább. Azon túl, hogy nagyra becsüljük előde-
ink erőfeszítéseit, őriznünk és gyarapítanunk kell 
az általuk hátrahagyott örökséget. Ha a részle-
tekben nem is, ebben az egyben mindig egyet 
kell értenünk. Történelmi tény, hogy Fráter 
László alispán és Szilágyi Lajos országgyűlési 
képviselő között milyen pártpolitikai ellentétek 
feszültek, ma azonban mindkettejükre nagyra-
becsüléssel és büszkén gondolunk, tetteikből 
pedig igyekszünk erőt meríteni. Ha a közösségi 
érdek felül tud kerekedni más szempontokon, 
akkor a mi munkánk sem lesz hiábavaló. Legyen 
ez a ma újra birtokba vett közösségi tér annak 
is a szimbóluma, amit valamennyi közösségi célú 
fejlesztésénél elmondtunk. Minden megújuló 
vagy új létesítménybe olyan nyugalommal és 
biztonsággal léphessünk be, mint a saját 
otthonunkba.
     Mi sem igazolja jobban, hogy jó példákat 
állítottunk magunk elé, hogy Bihar több tekintet-
ben is központnak számító településeként helyes 
irányba mozdultunk el, mint a néhai alispán fia, 
Fráter János október 13-án, a választás 
másnapján kelt levelének egy mondata: Adjon a 
jó Isten erőt, egészséget és kitartást, hogy a 
következő 5 évben is hasonló módon tevékeny-
kedjünk a város üdvére.

A mandátumlevelek átvétele – október 20. 
– után október 22-én ünnepélyes keretek 
közt, a Járási Hivatal csodálatosan megújult 
Fráter László termében tartotta alakuló 
ülését a város képviselő testülete.
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Fotó: Kogyilla Zsolt

Berettyóújfalu települési választás eredményei

Polgármester választás
A polgármester

Muraközi István
FIDESZ-KDNP

Képviselő testület választása

A települési képviselőtestület tagjainak száma: 11  fő
Egyéni választókerületben megválasztható: 8  fő
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 3  fő

A jelölt neve                           Jelölő szervezet(ek)      Egyéni választókerület         Kompenzációs 
                                                                                                     választókerület                           lista     
Szabó Marianna Katalin             FIDESZ-KDNP                            01
Nagy Istvánné                               FIDESZ-KDNP                            02
Balázs József                               Független jelölt                          03
Nagy László Csaba                      FIDESZ-KDNP                             04
Hagymási Gyula Levente          FIDESZ-KDNP                             05
Nagy István                                   FIDESZ-KDNP                             06
Szántai László                            Független jelölt                           07
Bónácz János                                FIDESZ-KDNP                             08
Gál László Csaba                               JOBBIK                                                                                 X
Gyula Ferenc Andrásné            MSZP-EGYÜTT                                                                         X
Nagy Sándor                                MSZP-EGYÜTT                                                                         X 
     

Tájékoztató adatok Berettyóújfalu polgármester választás eredményéről

Sorszám         A jelölt neve         Jelölő szervezet(ek)     Kapott érvényes szavazat   %     Polgármester

2               Muraközi István              FIDESZ-KDNP                         2 742            62.92 %                    X
4               Szeifert Ferenc             Független jelölt                           851            19.53 %
3              Gál László Csaba                 JOBBIK                                     438             10.05 %
1              Dr. Riczkó István           Független jelölt                          327                  7.5 %

Tájékoztató adatok Berettyóújfalu egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 
választás eredményéről

 

1
3
4
2
5

Szabó Marianna Katalin
Oláh Lajos
Szeifert Ferenc
Szoboszlai Zoltán
Juhász Béla Attila

FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT

Független jelölt
JOBBIK

KVV. EGYESÜLET

311
85
77
63
50

53.07 %
14.51 %
13.14 %
10.75 %

8.53 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

01. számú egyéni választókerület

1
4
2
3
5

Nagy Istvánné
Gál László Csaba
Nagy Sándor
Szabó József
Marjánné Császár Rita 

FIDESZ-KDNP
JOBBIK

MSZP-EGYÜTT
Független jelölt
KVV. EGYESÜLET

222
122
102
 95
 13

40.07 %
22.02 %
18.41 %
10.75 %

2.35 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

02. számú egyéni választókerület

1
3
4
2

Balázs József
Balázsné Kovács Klaudia Magdolna
Veres János
Tollas Gyula

Független jelölt
JOBBIK

MSZP-EGYÜTT
KVV. EGYESÜLET

244
67
33
 25

66.12 %
18.16 %

8.94 %
6.78 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

03. számú egyéni választókerület

4
3
1
2

Nagy László Csaba
Pásztor Gyula Sándorné
Dr. Riczkó István
Veres János

FIDESZ-KDNP
Független jelölt
KVV. EGYESÜLET

JOBBIK

264
131

98
 41

49.44 %
24.53 %
18.35 %

7.68 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

04. számú egyéni választókerület

4
1
3
2

Hagymási Gyula Levente
Tisóczki József
Gyula Ferenc Andrásné
Farkas Zoltán

FIDESZ-KDNP
Független jelölt
MSZP-EGYÜTT

JOBBIK

281
175

80
 55

47.55 %
29.61 %
13.54 %

9.31 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

05. számú egyéni választókerület

1
2
3
 

Nagy István
Bíró Lajos
Molnár Csaba Lajos
 

FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT

JOBBIK

285
161
110

 

51.26 %
28.96 %
19.78 %

 

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

06. számú egyéni választókerület

2
3
1
4

Szántai László
Kovács Tiborné
Szilágyi Lajos Károly
Kolozsi Mónika

Független jelölt
FIDESZ-KDNP

JOBBIK
KVV. EGYESÜLET

244
219

88
35

41.64 %
37.37 %
15.02 %

5.97 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

07. számú egyéni választókerület

3
1
2
4

Bónácz János
Szémán Zoltán Csaba
Rimán Imre Tiborné
Dr. Sárosi István

FIDESZ-KDNP
JOBBIK

MSZP-EGYÜTT
KVV. EGYESÜLET

277
120

76
53

52.66 %
22.81%

14.45 %
10.08 %

X

Sorszám       A jelölt neve                     Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes     Képviselő
                                                                                                                                    szavazat             % 

08. számú egyéni választókerület

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma:  3 A jelölt neve         Jelölő szervezet(ek)   Jelölt sorszáma a listán

Gál László Csaba                       JOBBIK                     1 
Gyula Ferenc Andrásné    MSZP-EGYÜTT             1 
Nagy Sándor                        MSZP-EGYÜTT             2        
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Muraközi István polgármester az átadón megjelentek előtt köszönetet 
mondott mindenkinek - a tervezéstől a kivitelezőkig – akik részt vettek a 
város ékszerdobozának számító épület felújításában. A Berettyóújfalu, az 
egészséges város nevet viselő városközpont-rehabilitáció II. ütemében az 
épület tetőcseréje után kicserélték az összes nyílászárót, a hideg-meleg 
burkolatot, új vizesblokkokat alakítottak ki, de belső liftet is elhelyeztek az 
akadálymentesített épületben. A város első embere jelképesen átadta az 
épületet üzemeltető Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, 
Krisztik Csabának a ház kulcsát.
Vitányi István országgyűlési képviselő avató beszédében arról szólt, hogy 
Berettyóújfalu Trianon után a szétszaggatott országnak köszönheti a két 
világháború között elért fejlődését. 1927-ben készült el a Leventeház, 
melynek átadásán személyesen volt jelen vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó. A honatya közölte: az 1921-es leventetörvény kötelezte 
azokat a 12 és 21 év közötti fiatalokat, akik nem jártak iskolába, hogy 
heti rendszerességgel bizonyos számú gimnasztikai órán vegyenek részt. 
Így készült el az ország első Leventeháza, amely 1945 után járási művelő-
dési központként József Attila nevét, majd a rendszerváltás után a 
Biharhoz közelebb álló Nadányi Zoltán nevét vette fel. Vitányi István 
szerint már csak tartalommal kell megtölteni a gyönyörű épületet, hogy 
valóban a kultúra háza legyen.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően Majláth József református lelkész 
megáldotta az épületet, majd a jelenlévők megtekintették az impozánsan 
felújított művelődési központot.                     Kép és szöveg: Nyírő Gizella  
  

 

Átadták a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központot

Mintegy százmillió forint értékben, kívül, belül megújult a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ – egykori Leventeház - 
épülete. Az ünnepélyes átadó október 10-én volt.

A Budapest Bank második alkalommal sietett százezer forint áru festékkel 
az Összefogás a 6. számú Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítványon 
keresztül a Széchenyi Tagóvoda megsegítésére – tájékoztatta lapunkat 
Baloghné Antos Emese, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető--
helyettese.
A szülők, a bank munkatársai, valamint az óvoda dolgozói ragyogó 
napsütésben igyekeztek festéssel megszépíteni az udvari padokat, 
játékokat és a kerítést október második szombatján, reggel nyolctól.
Az adományt helyben készült kolbászos paprikás krumplival köszönték 
meg az óvoda dolgozói.
                                                               Kép és szöveg: Nyírő Gizella

x fizetett hírdetésAmikor a bank segít: óvoda-
szépítés Bere�yóújfaluban

A késő nyári októberi napsütésben lélegzetelállító „mutatványnak” 
lehettünk részesei: a református templom körbeállványozott toronysi-
sakját bontották a szakemberek. A rekonstrukcióra jócskán megérett 
kétszáz éves templom felújítása során kívül-belül megszépül, elsőnek 
a toronylemez cseréje készül el.                               /Nyírő Gizella/

Megújul a református 
templom
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Fotó: Kocsis Attila 

Mintha átok ült volna a péntek esti Deák „Bill” Gyula koncerten… a 
felhőszakadástól elázott színpad kis híján meghiúsította a fellépést. Később a 
technika ördöge okozta kínos csendet „Bill a király” kántálásával próbálták 
oldani a lelkes rajongók, amit „Bill kapitány” a jólismert klasszikusainak 
előadásával hálált meg, utánozhatatlan blues-os hangulatot teremtve Újfalu 
főterén. Őt követte a fesztivál névadó Szélső Érték zenekar, az éjjeli órákban 
pedig az Anima Sound Dj-set két oszlopos tagja mixelt az elektronikus zene 
kedvelőinek. De a közönség bemelegítését már a kora délutáni órákban 
elkezdték a Real Lies, a Headbengs és a Mocsok 1 Kölykök zenekarok. A 
koncertek mellett egyéb kultúrprogramok is várták az érdeklődöket, mivel az 
idei fesztivál szorosan összekapcsolódott a Bihari Múzeum által szervezett 
"Itthon vagy, Magyarország, szeretlek!"- rendezvénysorozattal. A három napos 
őrület a „Biharicum” kiállítás megnyitójával vette kezdetét. A Szélső Érték Kör 
képzőművészeinek munkái, Molnár Antal (Zöld Kör) természetfotós tárlata, a 
„Nyitott Szemmel Hajdú-Bihar megyében” és a „Határmenti eltűnő Szigetek” 
gyűjtemények a fesztivál ideje alatt folyamatosan látogathatóak voltak. 
Ütemes üllő csengésre lehetett figyelmes, aki szombat délelőtt a Szent István tér 
felé vette az irányt. A bakonszegi születésű, vasművességet autodidakta módon 
tanuló Németh Attila kovácsmester irányításával, kalapácsot ragadva bárki 
kipróbálhatta a régen fekete mesterségnek nevezett vasverést. Volt, aki rózsát, 
mások patkót formáltak az izzó vasból. Akiket megihlettek a Bihari Népművé-
szeti Egyesület vásárán kiállított alkotások, azok a kézműves foglalkozásokon 
maguk is kiélhették kreativitásukat. Közben a Csónakázótón ismét vízre 
bocsájtották a csónakokat, míg a Népligetben a Bihari Természetbarát Egyesü-
let környezetvédő programjai várták az odalátogatókat. A Bihari Múzeum és 
a Sinka István Könyvtár népi gyógymódokat ismertető előadással, a gyereke-
ket megszólító mesesarokkal, és családi múzeumi délutánnal erősítették a 
fesztivál bihari értékeket bemutató programjait, amik a helyi hagyományörző 
egyesületek íjász és harcművészeti bemutatóival egészültek ki.
A nap folyamán különböző stílusok széles skáláját felvonultató zenekarok 
váltották egymást a rendezvény szponzorairól elnevezett Móló illetve 
Buborék színpadokon. A középkori hangszereken régizenét játszó és korhű 
kosztümökben fellépő Hollóének Hungarica, a népzenét és népdalfeldolgo-
zásokat előadó hajdúböszörményi Bar-talk, az újfalui Zenevonat, és a 
Záhonyból induló, izgalmas hangszerekkel friss, egyedi hangzást keltő ZUP 
együttes. A zenéjükkel woodstocki hangulatot idéző Ivan&The Parazol 
rajongóinak lelkesedése a sötétedés beköszöntével sem csökkent. Míg a 
hip-hop műfaj kedvelőit a Hírwevők rapformáció mai társadalmi kérdéseket 
feszegető, odamondós szövegei vonzották a színpadhoz. A Magashegyi 
Underground koncertindító „Metróhuzat” című számának lendülete különleges 
atmoszférát teremtve sodorta magával a hallgatóságot, amit az énekesnő 
teátrálisan sajátos előadásmódja a későbbiekben csak tovább fokozott.
A zenei pezsgést Kádár Vitéz lovas szobrának megkoszorúzása szakította 
félbe, amit az "Itthon vagy, Magyarország, szeretlek!"- rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódó, összetartozást szimbolizáló tűzgyújtás követett. A 
lángok a Szeredás együttes élő zenéjére lobbantak fel, majd a 
táncoslábúak együtt rophatták a Bihar és a Bajnóca néptáncegyüttessel a 

hangulatos esti fényáradatban. 
A mozgalmas napot a Kowalsky meg a Vega zárta frenetikus 
koncertshowjával. A Komádiból származó „Kowalsky” Balázs Gyula 
zenekarával kompromisszumot nem tűrve serkentette közönségét, hogy a 
kezek folyamatosan a magasba lendüljenek. Az „Amilyen hülye vagy” 
slágerüket a tömeg harsogva énekelte.
Az intenzív második nap levezetéseként, vasárnap környezetvédő és sport 
programok segítették a regenerálódást. A Népligetben a szervezők, baráti 
futásra és Berettyóújfalu természeti értékeit felkereső gyalogtúrára invitál-
ták a lakosságot. A kerekezés szerelmesei Bakonszeg felé vették az irányt, 
ahol a Bessenyei emlékházhoz, a Nadányi és Miskolczy kúriához, és túrave-
zető irányításával Kádár vitéz sírhelyéhez is ellátogattak. A biciklitúrához - 
igény szerint - a Debreceni Zöldkerék Egyesület biztosította a kerékpárokat. 
„A Szélső Érték Természetbarát Kulturális Találkozó a 2009-től Tokaj 
hegyalján, Szegi községben megrendezésre kerülő Szélső Érték Termé-
szetbarát Zenei Tábor továbbgondolása, kibővülve környezetvédő, 
hagyományörző, és egyéb kulturális tevékenységekkel. Muraközi István 
polgármester úr, a rendezvény fővédnöke, ott volt Szegiben, és látta 
ennek a kezdeményezésnek a hasznosságát. Majd jött az ötlet, hogy 
ezeket az értékeket miért ne mutassuk be más közreműködő civil szerve-
zettel karöltve Berettyóújfaluban is.” - mondta Papp Zsolt, a fesztivál 
megálmodója. A Szélső Érték Kör és a Nova Villa 2010 Kft. közösen 
benyújtott sikeres pályázata és az Önkormányzat támogatása valósította 
meg a fesztivált, amelynek célja, hogy a fiatalokat kicsábítsák a négy fal 
közül. „Jövőbeli elképzelés, hogy az Önkormányzat városi rangra emelje 
a rendezvényt, amit szeretnénk két év múlva újra megrendezni, de ha 
jövőre lesz azt se bánjuk.”- hangsúlyozta Krisztik Csaba, a Nova Villa 
2010 Kft. ügyvezetője.                                          Csapó Márta Borbála

„Szeretnénk két év múlva újra, de ha jövőre lesz, azt se bánjuk!” – 
Szélső Érték Természetbarát Kulturális Találkozó

2 színpad, 16 koncert, 4 helyszín: minden korosztálynak élményt 
nyújtó programok. Ez a második alkalommal, szeptember 26-28. 
megrendezett Szélső Érték Természetbarát Kulturális Találkozó.
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A Kossuth utca 36. szám alatti Fényes-házban 1974. október 17-én 
alakult Bihari Múzeum négy évtizedes történetét a város patinás épüle-
tébe, a Kálvin tér 1. szám alatti székhelyén elevenítették fel az egykori 
igazgatók, meghívott előadók.
Muraközi István polgármester, a megjelenteket köszöntő beszédében 
örömmel konstatálta: a 40 év sok emberhez eljutott, ezt jelzi a jelenlévők 
sokasága. Azzal pedig, hogy a megye fenntartásából az önkormány-
zathoz került, azt jelenti, ahogy eddig, ezután még fokozottabb 
szerepet játszik a város életében, hiszen a szó igazi értelmében kinyitot-
ta kapuit az oda látogatók előtt.

Csatári Bálint, a város díszpolgára, geográfus, egyetemi oktató, Alföld-
kutató, felszólalásában kiemelte Szűcs Sándort, mint a múzeum létreho-
zásának szellemi atyját. A múzeumban folyó magas színvonalú munka 
kapcsán azt kívánta, tiszteljék tovább a múltat, s tartsák meg a jelenben, 
s tovább a jövőnek.
Az első igazgató – Héthy Zoltán – után Zsupos Zoltán vezette a múzeu-
mot. A jubileumi ülésre küldött levelét Szémánné Veres Gabriella olvasta 
fel, majd Császi Irén, egykori igazgatónő idézte fel a gazdag 
tárgyi-szellemi emlékeket felmutató múzeumhoz fűződő emlékeit.
V. Szatmári Ibolya a 40 év összefoglalására vállalkozott. A múzeum 
kapcsán a költöztetés, a honismereti táborok és a múzeum falai közt 
létrejött és működő civil szervezetek jutnak eszébe – közölte. A múzeum 
4 évtizedét két szakaszra osztotta: a Fényes-házbeli és a 2001. május 
3-án a Kálvin téri épületbe költözés utáni időszakra. Dinamikus fejlődés 
jellemzi a múzeumot, amit a szakma is elismert – jelentette ki. 
Porkoláb Lajos, nyugalmazott művelődési ház igazgató, a 40 évből 
35-öt „szimbiózusban” töltött a múzeummal, melynek a bihari térségben 
betöltött szerepét emelte ki. 
Kolozsvári István, a Bihari Múzeum Baráti Körének elnöke arról szólt, 
hogy éppen 20 éve került kapcsolatba komádi kisiskolásként a múzeum-
mal, s ez a kapcsolat egyre mélyebb, hiszen kihagyás nélkül állandó 
résztvevője a honismereti táboroknak, sőt, pályaválasztását is a 
múzeumnak köszönheti. A múzeum legújabb évkönyvét szintén a fiatal 
muzeológus mutatta be.
Kállai Irén múzeumigazgató arról a szakmai sikerről számolt be, 
melynek köszönhetően a Bihari Múzeum másodmagával járási mintapro-
jektet valósít meg. A 11 bihari településsel folytatott közművelődési 
tevékenység keretében kihelyezett foglalkozásokat tartanak, évfordu-
lókról emlékeznek meg, műkincsvédelmet végeznek, kiállításokat 
tartanak, helytörténeti gyűjteményeket rendszereznek. 
Az előadások után a vendégek megtekintették a 40 év – 40 tárgy című 
időszaki kiállítást, majd városnéző vonattal tettek meg egy körutat a 
város szívében.                                         Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Jubileumi emlékülés a 40 éves Bihari Múzeumban

Hatodik alkalommal várták a Berettyóújfalui Tankerület pedagógusait a Bihari Múzeum-
ba, ahol október 7-én tartották a múzeumpedagógiai tanévnyitót.
A tankerület képviseletében megjelenteket köszöntötte Muraközi István polgármester 
is, aki közölte: valóban bihari lett a múzeum, hiszen az országban másodmagával 
működik az intézmény járási múzeumként, ami egyszerre rang és kihívás. „Olyan 
gyerekeket szeretnénk itt látni, akik érdeklődnek a helytörténet iránt, ami identitásuk 
erősítését szolgálja” – hangsúlyozta a városvezető.
Kapornai Judit, a KLIK Berettyóújfalui Tankerületének igazgatója leszögezte: a KLIK a 
kezdetektől fogva jelen van a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, hiszen a cél az, hogy 
megszerettessék a diákokkal a sokszor misztikumnak tekintett múzeumokat. Az egész napos 
iskola pedig lehetőséget nyújt délutáni foglalkozásokra az ismeretek elsajátítására. Orszá-
gosan is elismert a KLIK és a Bihari Múzeum együttműködése – jelentette be az igazgatónő.
Kállai Irén előadásában bemutatta a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ munká-
ját, új honlapját, pedagógusoknak szóló képzéseit. Kranczárné Sándor Mária 
múzeumpedagógus a kihelyezett múzeumi foglalkozásokat vetítette előre, míg Csarkó 
Imre történész a múzeum tervezett programjait és új múzeumpedagógiai foglalkozá-
sait ismertette. A múzeum és könyvtár irodalmi vonatkozású foglalkozásairól 
Szémánné Veres Gabriella nyújtott tájékoztatást.           Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Országos szinten is elismert a KLIK és a 
Bihari Múzeum együ�működése

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár előadóter-
mében nyílt kiállítás 2014. október 1-jén középiskolás diákok 
fényképeiből.
   A megnyitó Bodnár Imre, Borsos Máté Lajos és Szántó 
Balázs trombita nyitányával vette kezdetét. Ezt követően 
Csarkó Imre, a kiállítás kurátora ismertette a programot és 
beszélt a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról. A kiállítást Kálnai 
Zsolt, a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 
igazgatója nyitotta meg. Beszédében híres fényképészeket 
említett, megosztotta gondolatait a fotóművészetről, 
valamint az általa vezetett intézmény és a Bihari Múzeum 
egyre élénkülő kapcsolatairól tett említést. A megnyitót 
Kosztolányi Dezső, Künn a sárgára pörkölt nyári kertben 
című verse zárta, melyet Brandtner Lilla adott elő.
Az eseményre ellátogattak a kiállító diákok, hozzátartozóik-
kal, ismerőseikkel, így közel 50-en vettek részt a megnyitón. A 
program folytatódik, hiszen november 7-én festmény és rajz 
kategóriában nyílik kiállítás középiskolás diákok munkáiból.
A fényképkiállításban részt vevő diákok: Czakó Laura, 
Domokos Nikolett, Erdélyi Szilvia, Háló Fruzsina, Imre 
Beáta, Jakab Dóra Csilla, Kádár Izabella, Karácsony 
Dominik, Karmazsin Benjamin, Papp Regina, Pethő Balázs, 
Rázsó Nikolett, Szabó Evelin Anita, Tamási Dorina, Török 
László, Varga Rebeka, Zajzon Tamás (Berettyóújfalui 
Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és 
Közgazdasági Szakközépiskola) Babits László ( Debreceni 
Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium) 
Pénzes Gergő ( Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium) Marczin Tamás (Az Arany 
János Gimnázium egykori diákja)

Csarkó Imre

Biharban Alkotunk I.

A Bihari Múzeum a kezdetektől fogva benne volt a köztudatban 
– méltatta az intézményt V. Szatmári Ibolya etnográfus, nyugal-
mazott megyei múzeumigazgató, aki az alakulástól napjainkig 
nyomon követte a múzeum működését, a benne folyó munkát.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola portugál vendégei látogatást tettek a 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvodájában 2014. október 2-án.
A Portugáliából érkező diákok a nevelő – oktató munkát segítő pedagógi-
ai asszisztens hivatást választották és ilyen irányú tanulmányokat folytat-
nak.
Ittartózkodásuk ideje alatt megismerkedhettek a magyar pedagógiával, 
betekintést nyerhettek a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Székhely óvodájá-
nak mindennapjaiba. 
A környezettudatos életszemlélet formálása már óvodás korban elkezdő-
dik, melynek kiemelt figyelmet szentel intézményünk. Ennek kapcsán a 
Székhely Óvoda nagycsoportos gyermekei a papírgyűjtéshez kapcsolód-
va a papírmerítés technikáját mutatták be és a portugál diákoknak 
örömmel adhatták át saját kézzel készített ajándékaikat. E látogatás 
alkalmával egy jó hangulatú délelőtt emlékeit őrizhetik meg a helyi 
óvodapedagógusok és vihetik „útravalóul” a vendég diákok.

Az óvoda nevelőtestülete

   Második alkalommal szervezett a 
Berettyóújfalu-Szentmártoni Református 
Egyházközség október 4-én délután – a 
Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsá-
nak Teremtés hete kezdeményezéséhez kapcso-
lódva – a Szentmártoni templomkertben terem-
tésünnepet. Az idei témát – megújuló energia-
forrásaink – Mózes Márk a BME energetikai 
szak, megújuló energia szakirány végzős 
hallgatója hozta közelebb a hallgatókhoz a 
rendezvény megnyitóján. Az ismeretekben 

gazdag és a gyülekezeti tagok, valamint érdek-
lődők számára érthető, de egyben a felelősség-
teljes energiahasználatra való felhívást is 
megszólaltató előadás után a templomkertben 
helyi kézművesek által előállított termékek 
vására, kézműves foglalkozások, íjászat várta 
az érdeklődőket a gyermekektől egészen az 
idősekig. Külön színfoltja volt a délutáni együtt-
létnek a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán 
Református Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény néptáncos növen-
dékeinek valamint a komádi citerások bemuta-
tója. A rendezvény értékét és az az iránti 
érdeklődést mi sem mutatta jobban, mint hogy a 
környék több településéről szép számban vettek 
részt rajta (Berettyóújfalun kívül Bakonszegről, 
Biharkeresztesről, Bojtról, Debrecenből, Derecs-
kéről, Komádiból, Váncsodról). Az együttlét 
alatt a gyülekezeti teremben a részvevők által 
közösen felállított büfé-asztal süteményeiről 
fogyaszthattak a megéhezők. A sütemények 
legtöbbje mellett megtalálhatók voltak a recep-
tek, így e recept-túra közkinccsé tette a házi 
süteményeket a kísérletező kedvűek számára.
A teremtésünnep kiváló alkalmat kínált arra, 
hogy közel hozza mind a gyülekezeti tagok 
minden pedig az egyházi élettől távolabb állók, 
de az ilyen programok és alkalmak iránt érdek-
lődők számára, hogy a bibliai tanításoknak 
milyen nagy közéleti, társadalmi és közösségi 
relevanciájuk van. Az idei teremtés hete vezér-
igéjét („Őrizd meg a rád bízott kincset!” – 
1Timóteus 6,20) nem csupán a hit elvont 
fogalmával kapcsolatban lehet értelmezni, 
hanem azokkal az örökségekkel, „kincsekkel” 
kapcsolatban is, amelyeket egyrészt a teremtés-
ben és természetben bízott az emberre a terem-
tő Isten, másrészt pedig, amelyeket ez előző 
generációk hagytak kulturális örökségként az 
utókorra. Egy a globalizációt és a mértéktelen 
fogyasztást alapelveként valló társadalomban 
különös értéke van az olyan kezdeményezések-
nek és programoknak, amelyek felhívják a 
figyelmet a helyi értékekre, legyen az a termé-
szetben megtalálható, vagy helyi mesterek által 

előállított. 
Az együttlétet szabadtéri istentisztelet zárta, 
ahol a gyülekezet aktívan vett részt az erre az 
alkalomra elkészített, és a helyi lelkipásztorok 
(Kovács-Győri Zsuzsa és Kovács Krisztián) 
vezette liturgiában. Az igehirdetésben a 
lelkipásztor a Tékozló fiú (Lk 15,11�13) 
története kapcsán arra hívta fel a gyülekezet 
figyelmét, hogy az atyai háztól távol, az otthon-
ról hozott örökséget hátrahagyva az ember 
könnyen meghasonlik önmagával és a kiégés 
szélére kerül: 
„Kezünkben az Istentől kapott örökségünkkel 
útnak indulunk egy Istentől távoli vidékre, hogy 
ott eltékozoljuk a vagyonunkat: az Isten 
irgalmát, szeretetét, a természet és a teremtés 
kincseit. És a kiégés, az önhasonlás, az identitás-
krízis határán aztán rájövünk, legalábbis jobb 
esetben rájövünk: vissza kellene térni az Atyai 
házhoz valamiképpen. Újrakezdeni az Atyával, 
mégis elfogadni az örök rendet, újra felhasznál-
ni az Isten bűnbocsánatát, hogy a bűntudatunkat 
egy olyan „környezet-tudat” váltsa fel, amely-
ben meglátjuk a magunk határait, a másik 
szükséget szenvedő embert, meglátjuk a ránk 
bízott kincseket, a ránk bízott kapcsolatokat 
teremtéssel és Teremetővel. Így legyünk hazata-
láló tékozló fiak és leányok, így legyünk kincsőr-
zők. Őrizzük meg a ránk bízott kincset!” – zárult 
az igehirdetés és a második teremtésünnep 
Berettyóújfalu-Szentmártonban. A szervezők 
köszönetet mondanak mindazoknak, akik 
anyagi támogatással, kétkezi munkával, idejük 
odaszánásával segítettek abban, hogy közös 
kinccsé legyen az együttlét. 

Töretlen a Bihari Számadó Napok népszerűsége, ezt jelzi a minden 
eddiginél több kiállító és érdeklődő – mondta köszöntő beszédében 
Muraközi István polgármester a 17. alkalommal megrendezett, Bihar 
értékeit és termékeit felvonultató kiállítás és vásár megnyitóján.
Az eseményt rendező kereskedelmi és iparkamara, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara mellé idén a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő 
Bihari Múzeum is csatlakozott, s külön standon mutatta be a múzeumban 
folyó munkát, de foglalkozásokat is tartottak a két nap során. Mint koráb-
ban, idén is eljöttek a testvérvárosok küldöttei Margittáról és Porciából. – 
Van élet Biharban, ezt mutatja a kiállítók sokasága – ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe a vásárt a városvezető.
Miklóssy Ferenc, megyei kereskedelmi és iparkamarai elnök a rendezvény 
céljáról elmondta: az nem más, mint megmutatni a termékeket, tapasztala-
tokat cserélni, s potenciális üzletfeleket szerezni. A vállalkozó reményét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a hazai 3 százalékos gazdasági 
növekedés folytatódik, s a következő európai uniós ciklusban az elnyerhe-
tő támogatások 60 százaléka a gazdaságélénkítést szolgálja majd itt, 
Biharban is. 
Örvendi László, a NAK megyei alelnöke örömét fejezte ki a sok agrárvál-
lalkozó láttán, ami azt jelzi, beindult Biharban is az élelmiszer-feldolgo-
zás, aminek eredményeként helyben termelt, egészséges, jó minőségű, 
magyar termékek kerülnek a fogyasztók asztalára. 
A megnyitó keretében adták át a különböző díjakat. A Vásári díj I. 
helyezettje a Bihar Trade Kft. A Termékdíj nyertese a Berettyó Solar Kft. 
A NAK különdíját a biharkeresztesi STELLA Pékség érdemelte ki. A Nyíri 
István díjat Vadas István Ernő, a Hotel Angéla tulajdonosa kapta.
A szakmai konferenciák keretében előadások hangzottak el. Kissné Tóth 
Tímea a munka törvénykönyvéről tájékoztatta a jelenlévőket, míg Pesti 
Csaba, a NAK stratégiai és szolgáltatásfejlesztési igazgatója a 2015. évi 
agrártámogatásokat ismertette. A szakember elmondta: a Közös Agrár-
politika –KAP – legfontosabb stratégiai elvárása a természeti erőforrás-
okkal való fenntartható gazdálkodás. Az egységes területalapú támoga-
tás 2020-ig megmarad, ám prioritást élvez az állattenyésztés és a 

kertészet. A jövőben viszont egy hektár földterület megléte esetén jár a 
területalapú támogatás – jelentette be. Az alaptámogatás 45 ezer forint 
lesz hektáronként, ehhez jön a 25 ezer forintnyi zöldkomponens támoga-
tás. Utóbbi lényege: többféle növényt kell termeszteni, ami nem azonos a 
vetésforgóval. Ezt az előírást a 10 hektár alatti területen gazdálkodóknak 
nem kell betartani – derült ki az előadásból. 
A továbbiakban Sztahura Erzsébet, a NAK stratégiai szakértője a nitrát--
érzékeny területek kötelezettségeiről szólt, míg Kerekes Szabolcs a 
fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatait osztotta meg.
A folyamatos, nagyszámú érdeklődés mellett zajló kiállítás és vásár bővel-
kedett kísérő rendezvényekben is. Így felléptek a környék népdalkörei, 
néptáncosai, de volt hastánc és rendvédelmi bemutató is.
                                                                                      Nyírő Gizella  

KINCSŐRZÉS BERE�YÓSZENTMÁRTONBAN

Ismét számot adtak Bihar vállalkozói és gazdálkodói

Portugál vendégeket fogado� intézményünk
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Az Aradi 13 - valójában 16 - Vértanú kivégzésének 165. évforduló-
ján a Népligetben álló kopjafánál emlékezett városunk október 6-án 
kora este. A megemlékező műsort a József Attila Általános Iskola 
egykori és jelenlegi tanulói és tanárai adták, felkészítő pedagógus 
Kiss Tamás volt. A katartikus műsorban, melyet keretbe foglalt a 
Himnusz és a Szózat, elhangzottak a halára ítéltek kivégzés előtti 
utolsó mondatai, majd a jelenlévők mécseseket
gyújtottak és helyeztek el a kopjafa körül.                                                                                                                                               

Erőt meríte�ünk az Aradi 
Vértanúk áldozatvállalásából

Oláh Zsigmond, egykori református hitoktató és lelkész kivégzésének 70. 
évfordulóján a leszármazottak és tisztelői emlékeztek meg a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben. Igét hirdetett Koncz Tibor karcagi lelkipásztor, aki 
bejelentette: jó emlékezni, ám a mostani nem felemelő, hiszen a napra ponto-
san 70 évvel bekövetkezett veszteségre emlékezünk. 1944. október 17-én 
szomorúság, elválás, árvaság, életek próbatétele következett be, nemcsak a 
vörös hadsereg által meggyilkolt Oláh Zsigmond, hanem sok ezer magyar 
család életében. 70 éve a poklot hozták el lóháton vagy páncélos kocsiban, 
hogy bosszút álljanak rajtunk. Ötven évig nem volt szabad emlékezni, ám két 
évtizede méltóképpen emlékezhetünk szeretteinkre. „Áldás az elveszítettekre, 
áldás a hazatérőkre!” – hirdette a lelkész.   
A felújítás alatt álló református templom előterében lévő márványtábla előtt 
Dr. Oláh Éva professzornő, az elhunyt lelkész lánya, a család nevében köszöne-
tet mondott azért, hogy a református egyházközség minden évben megemlé-
kezik édesapjáról, aki életét áldozta a hívekért. „Az együttlét pedig alkalom 
arra, hogy felidézzük alakját, ezért jó ide hazajönni” – mondta a professzornő, 
majd Isten áldását kérte a gyülekezetre, és hálát adott az önkormányzatnak és 
az egyháznak, amiért 20 éve lehetővé teszik az emlékezést.
Az emléktábla megkoszorúzása után a templom mellett álló világháborús 
emlékműnél is elhelyezték a kegyelet koszorúit a családtagok, az egyház és a 
város vezetői.                                                   Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Példájuk nem volt hiábavaló – Oláh Zsigmondra és 
a második világháború áldozataira emlékeztek 

Köszönet és hála az időseknek
Virág helyett nótacsokorral köszöntötte a szép korúakat – nyugdíjas 
klubok tagjait, a Fényes-ház lakóit – Muraközi István polgármester, Pajna 
Zoltán, Debrecen alpolgármestere és Vitányi István országgyűlési 
képviselő a Makk Kálmán Moziban. A nótacsokrot Szabó Lajos nótaéne-
kes „nyújtotta át” Berki László, a 100 tagú cigányzenekar prímásának és 
Nagy Zoltán billentyűsnek a kíséretével. Szabó Lajosné egy megható 
verset szavalt el, míg Kapás Júlia, a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület 
aktív tagja élete első hangszeres kíséretével szintén nótákat énekelt, nagy 
sikerrel. A bő egyórás nótázást, közös éneklést vendéglátás követte: 
sajtos pogácsa és almás rétes volt citromos teával a mozi előterében.
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 50 éves osztálytalálkozó Bere�yószentmártonban
 2014. október 26-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 28 őszhajú néni 
és bácsi összejövetelének színhelye volt.  50 éves osztálytalálkozónkat 
tartottuk  az Alma Mater falai között.
Örömmel, lelkesedéssel jöttünk ebbe a szépen felújított, kibővített oktatási 
intézménybe, ahol 58 évvel ezelőtt kezdtünk ismerkedni a betűvetéssel. A 
8. osztályos volt tantermünkben a megválasztott hetesünk jelentése után 
megkezdődött az osztályfőnöki óra. Köszöntőjében az egyik osztálytár-
sunk azt emelte ki, hogy a többféle közösség közül  -  amelynek tagjai 
voltunk eddigi életünkben  -  az általános iskolaira emlékezünk legszí-
vesebben. Érdek nélküli, őszinte, igaz barátokként töltöttük el az iskolai 
éveket. Mit adott nekünk ez a 8 év? Szorgalmat, kitartást, a megszerzett 
ismereteket, őszinteséget, becsületességet, egyenes jellemet, tartást, 
munkabírást. MIndez az otthonról hozott minta, neveltetésünk, tanáraink 
példája, egymást alakító-formáló viselkedésünk, alkalmazkodásunk 
alapján alakult ki bennünk. Egyetértettünk abban, hogy nem voltak 
könnyűek az 1956-tól '64-ig tartó évek anyagi tekintetben sem. Közös, 
összetartó erő volt osztályunkban az, hogy egyszerű körülmények között 

éltünk mindnyájan, nem voltak nagy igényeink és munkára neveltek 
bennünket a szüleink. Ha összehasonlítjuk a maiakkal az iskoláskorunk 
lehetőségeit, bizony mosolyognunk kell. Tanári magyarázat, tábla, kréta, 
térkép, könyv, füzet, télen az összetolt padok előtt megtartott testnevelés 
óra, a tűz táplálása a sarokban álló vaskályhában - ilyen eszközök álltak 
a rendelkezésünkre a tudás megszerzéséhez. Mégis helytálltunk mindnyá-
jan! Nemcsak az iskolában, hanem az életben is. Bármilyen munkakört 
töltöttünk be felnőtt korunkban, igyekeztünk tudásunk, tehetségünk 
legjavát adni, lelkiismeretesen elvégezni a reánk bízott feladatokat. 
Amikor végignéztük a régi osztályképeket és a tablónkat, a romlatlan 
gyermekarcok, a tiszta tekintetek láttán jó érzéssel nyugtáztuk, hogy jó 
volt ehhez a közösséghez tartozni! 
Szima Sándorné, Vilma tanár néni ( 3.-4. osztályos tanítónénink) felidézte 
a legmaradandóbb tanórai élményeit és mindannyiunknak, név szerint 
elmondta, hogy milyennek látott bennünket gyermekként. A közös fotózást 
követte a 7.-8.-os volt osztályfőnökünk levelének ismertetése. Majd rímbe 
szedett humoros visszaemlékezést halhattunk egyik társunktól. Az iskola 

ebédlőjében elfogyasztott finom falatok után arról 
számoltunk be, hogyan alakult az életünk az általános 
iskola befejezése után. Majd kötetlen beszélgetések, a 
diákcsínyek felelevenítése, végül a címek cseréje 
következett.
Hosszú évtizedek tapasztalata mondatta velünk: egyik 
legfontosabb feladatunk az életben az, hogy 
megmutassuk, hogyan kell jól szeretni és egybetartani a 
családot. Rá kell vezetnünk gyermekeinket, unokáinkat 
arra, hogy nem a gazdasági hasznosságukban kell 
mérni az egyéneket, hanem az emberi értékükben.
 A temetőben elhelyezett virágokkal arról a társunkról 
és tanárunkról emlékeztünk meg, aki sajnos már nem 
lehet közöttünk. Szívmelengető érzés volt számunkra, 
hogy ez az ünnepi alkalom megszínesítette a szürke 
hétköznapjainkat. Szeretnénk még sok éven át együtt 
emlékezni az iskolás éveinkre! 
                             A 'szentmártoni 64 éves öregdiákok     

Mint minden évben, idén is ünnepi istentisztelettel kezdődött az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról való megemlékezés. Ezúttal azonban a 
berettyószentmártoni református templomba invitálták a híveket, akik 
előtt Kovács Krisztián lelkipásztor hirdette az igét. 
A lelkész ’56 kapcsán a szembenézés fontosságára hívta fel a figyelmet, 
mondván, az igazság kimondása békességet, nem pedig békétlenséget 
szül. ’56 hőseinek volt bátorságuk kimondani az igazságot: elég volt az 
akkori rendszerből!
A megemlékezés a Járási Hivatal Fráter László termében folytatódott, 
ahol ünnepi beszédet Muraközi István polgármester tartott. A szónok 
Ady Endre versét idézte: „Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak 
voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és 
viharvertek.” A továbbiakban leszögezte: október 23-át szerte a 
világban megünneplik a szabadságszerető népek, így ismerve el 
törekvéseinket, véráldozatainkat. A szabadság iránt elkötelezett 
forradalmárok épp olyan sokszínűek voltak, mint 2014 sokfélesége – 
vont párhuzamot a városvezető, aki 1956 legfontosabb üzenetét az 
összetartozás érzésében, az egység, az előzékenység, a türelem, a 
bizalom és a szeretet megélésében foglalta össze. 
Nem volt hiábavaló az ’56-os hősök áldozatvállalása, jóllehet, a 
szabadságharcosok életét kiolthatták, de a nemzet hitét és erejét soha 
nem tudták kioltani – hangsúlyozta a polgármester. Beszéde végén 
Muraközi István közölte: az utókor feladata, hogy megőrizze és ápolja 
múltunk nagyjainak emlékét, és saját jelenkorának részeseit méltóvá 
tegye a kapott örökségre.
Ünnepi műsort az Arany János Gimnázium diákjai adtak elő, majd az 
emlékezők megkoszorúzták az ’56-os emlékművet.
                                                              Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Áldozatvállalásuk  ma is iránymutató
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A Bihari Népfőiskola, a Megyei Népfőiskolai Egyesület a Bihar 
Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége a Sapientia 
Varadiensis Alapítvánnyal és a Tibor Ernő Galériával együttműköd-
ve immár tizedik alkalommal rendezi meg „A művelődés hete – a 
tanulás ünnepe” rendezvénysorozatot Berettyóújfaluban és 
Nagyváradon.  
A Megyei Népfőiskolai Egyesület 2011-ben tartott először ilyen 
programot. „A rendezvénynek évről-évre az a célja, hogy a 
művelődéssel, a tanulással kapcsolatos értékeket előtérbe 
helyezzük. A sorozat ebben az évben Nagyváradon kezdődik 
október 15–én, és október 29-én Berettyóújfaluban fejeződik 
be.” – mondta Dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke a rendezvényso-
rozat megnyitóján. 
A megnyitó után Dr. Vajda Mária néprajztudós tartott érdekfe-
szítő előadást a paraszti társadalom szerelmi világáról „Ki 
milyen virágot szakít, olyat szagol” címmel.  Vajda Mária a saját 
gyűjtése alapján mesélt a szerelem szimbólumairól a népművé-
szetben, népi mondókákkal és a népköltészetből vett példákkal 
illusztrálta azt, hogyan beszéltek és hogyan vélekedtek a 
paraszti világban a szerelemről. Érdekes dolgokat tudtak meg 
az érdeklődők a párválasztási szokásokról, az ismerkedési 
módokról, a szerelmi varázslatokról, a szerelmi ajándékokról, a 
család, a közösség és az egyház szerepéről a szerelmi élet 
szabályozása területén. Természetesen nem maradhatott el a 
falusi emberek életének talán legnagyobb ünnepének, az 
esküvőnek és a lagzinak az ismertetése sem. A nagyváradi 
előadás után másnap, október 16-án a berettyóújfalui közönség 
előtt is megelevenítette Dr. Vajda Mária a régi fonók világát, a 
legények udvarlási szokásait és a házasság szentségét.
Október 18-án a nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota 
dísztermében kiállítással és kiadvány bemutatóval egybekötött 
konferenciát szerveztek Lipovniczky István egykori váradi 
püspök születésének 200. évfordulója alkalmából. Neves 
magyarországi egyháztörténészek előadásai mellett a résztve-
vők megtekinthették az egyházmegye gyűjteményének legszebb 
korabeli ötvöstárgyait, valamint első alkalommal az európai 
textilművészet kiemelkedő alkotásának számító teljes 
Lipovniczky-féle püspöki ornátust.
Október 20-án felnőttképzési tréningre került sor a BINCISZ és a 
Bihari Népfőiskola szervezésében Kulcskompetenciák fejlesztése 
címmel a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai 
Líceumban. Jenei Józsefné felnőttképzési szakértő tartott 
előadást a kompetenciákról, és arról, hogy az iskola hogyan 
járul hozzá az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítá-
sához. Fontos, hogy az iskola és a felnőttképzési színterek olyan 
módszereket kínáljanak, amelyek elősegítik ennek a folyamat-
nak a természetes alakulását. Ezt igazolandó a tréning gyakor-
lati résszel folytatódott. Lisztes Éva és Bazsó Diána a Bihari 
Népfőiskola trénerei gyakorlatokon és feladatokon alapuló 
módszertani bemutatóján aktívan vettek részt a Szent László 
Gimnázium pedagógusai. Annak ellenére, hogy mindenki mögött 
egy hosszú. munkával eltöltött nap állt, a résztvevők érdeklődés-
sel kapcsolódtak be a sokszínű, pedagógusi tevékenységeikbe is 
hasznosnak minősülő értékes, érdekes és adott esetben szórakoz-
tató tevékenységekbe. A jó hangulatban zajló eseményen az 
önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése mellett új, 
konfliktuskezelési és együttműködési módszerekkel is megismer-
kedhettek a résztvevők.
Október 24-én Nagyváradon az Ady Endre Líceum könyvtárter-
mében Szacsvay Imre, a magyar országgyűlés mártír jegyzője 
kivégzésének 165. évfordulójáról emlékeztek meg. Fleisz Judit 
történelem tanár vetítettképes előadást tartott a mártír jegyző 
életéről, tevékenységéről és kivégzéséről. Az előadást követően 
a résztvevők a Szacsvay-szoborhoz vonultak, ahol megkoszorúz-
ták a vértanú 1942-ben újból felállított monumentális szobrát.
A rendezvénysorozat záró eseményére október 29-én került sor 
Berettyóújfaluban a Bihari Népfőiskolában. Dr. Fleisz János 
egyetemi tanár tartott előadást a „Nagy háború” címmel az első 
világháború előzményeiről, kitöréséről és tanulságairól. 
Az előadás után Porkoláb Lajos a Megyei Népfőiskolai Egyesü-
let elnöke azt emelte ki, hogy a jövőben is további közös rendez-
vényeket fognak szervezni a felnőtt tanulók tiszteletére.

Lackó Györgyné könyvtárvezető

„ A tanulás öröm, érték, felelősség”

Az Országos Könyvtári Hét keretében Dr. Főzy István, a Magyar Természettudományi 
Múzeum főmuzeológusa, paleontológus volt a gyermekkönyvtár vendége. A berettyóújfalui 
általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak tartott ismeretterjesztő előadás a világon és a 
Kárpát-medencében élt dinoszauruszokról szólt. Az előadó beszélt azokról a dinoszaurusz 
leletekről, melyeket báró Nopcsa Ferenc erdélyi birtokán találtak, megismertette a gyereke-
ket a neves őslénytankutatókkal és a talán kevésbé ismert Kárpát-medencei dinoszauruszfaj-
tákkal. Megtudtuk, hogy nemcsak Erdélyben találtak dinoszaurusz leleteket, hanem a 
Mecsekben és a Bakonyban is fedeztek fel megkövesedett lábnyomokat, csontmaradványo-
kat. A gyerekek kézbe vehették, megtapogathatták az őscápa fogát, a megkövesedett 
lábasfejű maradványokat, az előadás végén pedig minden kisiskolás kapott egy 
Nummulitest, mely egy nagyméretű, lencse alakú egysejtű-kövület.
Az intézmény emeleti előadótermében megtartott rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.

A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára ez év szeptemberétől átalakított 
kölcsönzőtérrel és nagyobb foglalkoztatótérrel várja az óvodás és iskolás gyerekeket, 
szüleiket, nagyszüleiket, pedagógusokat.
Az egyéni látogatások alkalmával lehetőség van a gyermekkönyvtári szabadpolcokon 
található mesekönyvek, gyermekversek, ifjúsági regények, valamint az ismeretközlő, ún. 
„tudós” vagy „okosító” könyvek; gyermekfolyóiratok, diafilmek, hanglemezek kölcsönzésére, 
az olvasótermi könyvek és a kölcsönzőtérben elhelyezett játékok helyben használatára. 
Nagy örömünkre két általános iskolából havi rendszerességgel jár több alsó tagozatos 
osztály – a délutáni szabadidőben – kölcsönözni. Ezúton is köszönjük a pedagógusok 
segítségét, és reméljük, hogy a többi iskolában is gyakorlattá válik az alsó tagozatos 
osztályok csoportos kölcsönzése. Ezzel szeretnénk lehetővé tenni, hogy azok a gyerekek is 
eljussanak a könyvtárba és kölcsönözhessenek, akiknek a szülei, nagyszülei az elfoglaltságuk 
miatt hét közben nem tudják elkísérni őket. Szeptembertől minden hónap utolsó előtti 
hetében szombaton is nyitva tart a gyermekkönyvtár is, így segítve azokat a gyerekeket és 
szüleiket, akik együtt szeretnének ellátogatni.
A csoportos látogatások során az osztályoknak, napközis csoportoknak, óvodás kiscsopor-
toknak könyv- és könyvtárhasználatra épülő foglalkozásokat tartunk.
Minden év elején a város nagycsoportos óvodásait és 1. osztályosait meghívjuk egy könyvtá-
ri barangolásra, ahol megismerkednek a városi könyvtár, ezen belül a gyermekkönyvtár 
állományrészeivel, szolgáltatásaival. Itt fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket a könyvtár, az 
olvasás iránt. 
A gyermekkönyvtár könyvtárpedagógiai tevékenységét nemcsak a csoportos foglalkozások 
jelentik, hanem azok az irodalmi levelezős játékok, felolvasónapok, olvasótáborok, könyvtári 
rendhagyó órák keretében szervezett író-olvasó találkozók, amelyeket évek óta hagyomá-
nyosan kínálunk a gyermeknek. Olvasmányélményhez, évfordulóhoz vagy egy témakörhöz 
kapcsolódó, szövegértésen alapuló feladatlapokkal igyekszünk felkelteni érdeklődésüket 
egy-egy könyv vagy témakör iránt. Az írásbeli forduló után szóbeli fordulón mérik össze 
tudásukat iskolánként a legjobb csapatok. Tavaly Kiss Attila: Altináj c. művéből készültek a 
gyerekek, az idén Fekete István Csí és Áprily Lajos Cinkék c. elbeszéléséből kaptak felada-
tokat. A szóbeli forduló november végén lesz. 
Több kötelező, ill. ajánlott olvasmányból van kész vetélkedőanyagunk. A kötelező olvasmány 
iskolai feldolgozása után, mintegy a mű rendhagyó összefoglalásaként márciusban a 
Kincskereső kisködmönt dolgoztuk fel ilyen formában.
A könyvtár három TÁMOP-os pályázatában is az együttműködő oktatási-nevelési intézmé-
nyek óvodás és általános iskolás diákjait foglalkoztatjuk. A pályázatok fenntartási idősza-
kaiban a csoportos foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap a szabadidő hasznos eltöltésének 
módja könyv- és könyvtárhasználat gyakorlása során.
A Népmese Napja alkalmából már hagyományosan mesemondó versenyt szervezünk és 
rajzpályázatot hirdetünk a berettyóújfalui általános iskolásoknak és óvodásoknak. Az idén 
több mint húsz kis mesemondót hallgatott meg a zsűri és a közönség, a rajzpályázatra pedig 
több mint 200 rajz érkezett. A rajzokból kiállítást készítettünk, melyet november végéig a 
gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetnek az érdeklődők. A református 
iskolával együttműködve az alsó tagozatosok Lovranits Júlia mesemondó előadását hallgat-
ták meg, aki a siketek jelbeszédével és a indiai kézjelekkel színesített meséivel a környezet-
tudatosságra is felhívta a gyermekek figyelmét.
Minden év októberében kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok programjaihoz. Ebben 
az évben többek között Dr. Főzy István, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeoló-
gusa, paleontológus volt a vendégünk, aki a Dinoszauruszok itthon és a nagyvilágban címmel 
tartott igen élvezetes, szemléletes előadást. 
Családi közös olvasásokat, felolvasónapokat szervezünk, melyek általában valamely neves 
magyar író, költő évfordulójához köthetők, Az idén Móra Ferenc születésének 135. és 
halálának 80. évfordulója tiszteletére az író meséiből tartunk felolvasó délutánt. A Költészet 
Napja alkalmából szavalóversenyt hirdetünk, melyre a helyi általános iskolák mellett 
meghívjuk a bihari térség iskolásait is. A nyári szünetben az alsó tagozatos diákoknak 
szervezett olvasótáborok pedig jó alkalmat teremtenek az olvasás megszerettetéséhez, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez. A napközis jellegű olvasótáborokban feldolgozunk egy 
könyvet, vagy annak részleteit és kézműves tevékenységekkel, kirándulásokkal színesítjük a 
tábori napokat.                                                         Vezendiné Borbély Margit könyvtáros

MINDENNAPI ÉLET A SINKA ISTVÁN VÁROSI 
KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN
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 A múltkori gombamérgezés kapcsán....
   Drámaian megnőtt országszerte a gombaszedők, fogyasztók száma, s talán még jobban városunkban, 
aminek több oka van. A vadon termő gombák gyűjtése mellett alig van olyan terület hazánkban, amely 
családok tízezreinek nyújt a táplálkozásban anyagi segítséget, továbbá ingyenes, a környezetet nem 
károsítja és a természetjárásban is örömet nyújt. Mindemellett sajnos veszélyeket is rejt, ahogy a nálunk 
nemrégiben történt mérgezés is mutatja.
Az eset kapcsán kérdeztük Erdei Zoltán gombaszakértőnket.
- Mik a legfontosabb szabályok, amelyek betartásával elkerülhetők a hasonló helyzetek?  
- A legfontosabb, hogy kizárólag ellenőrzött gombát fogyasszunk. Vizsgálatra csakis állami bizonyítván-
nyal rendelkező személy jogosult, nem pedig a szomszéd, vagy egyéb, önkinevezte "hozzáértő". Minden 
elfogyasztott példányt meg kell nézetni. Gyakran előfordul, hogy egyetlen darabot hoznak, mondván: "a 
többi ilyen". Ez esetben csak azért az egyért tudok felelősséget vállalni, a többi még nyugodtan okozhat 
mérgezést. Ugyanígy nem végezhetek "távvizsgálatot" telefonos elmondás, elküldött kép alapján, sem 
lefagyasztott, elkészített gombákról. Ne bízzunk a házaló árusítókban. Az egészségünket veszélyeztetjük 
ezzel, jobb esetben pedig csak a pénztárcánk bánja, de ha valaki mégis vásárol tőlük gombát, lehetőleg 
hozza el. Az itthoni néhány illetőn kívül, mindez igaz az Erdély útjai mentén árusítókra is. Az eddigiekhez 
kapcsolódóan, jó lenne, ha elhinnék: nem lehet gombát biztonsággal meghatározni könyvek, internetes 
képek alapján. Ennek számos oka van, amire most nem térnék ki. Sajnos a mérgezést szenvedett hölgy is 
beleesett e hibába. Gyakran említik a vizsgálat során, hogy az interneten megnézték.
- Ha a gomba ehető, kell-e ügyelnünk még másra?
- Igen. A gombák és a belőlük készült ételek romlékonyak. Mindig a lehető leghamarabb fel kell őket 
használni, a készételt pedig egy napnál tovább nem célszerű tárolni. Az ételmérgezés elkerülése miatt, 
csak ép gombát adhatok ki fogyasztásra.  A gombákból magas tápértékű, ásványi anyagokban gazdag, 
kitűnő ízű, egészséges ételek készíthetők. Ugyanakkor a feldolgozás módjától függően nehezen 
emészthetőekké válhatnak. Ügyeljünk rá, hogy lehetőleg ne este, lefekvés előtt együk pukkadásig 
magunkat forró rántott-gombával, mert a következménye előre borítékolható. Vannak erős aromájú fajok 
(pl.: lilatönkű pereszke, sziki csiperke), amelyeknek az aromaanyagaik százból egy-két esetben egyéni 
túlérzékenységet okoznak émelygési tünetekkel, továbbá van ízletes faj, ami feltételesen ehető. Ezeknél a 
teendőket mindig elmondom, kérem, vegyék őket komolyan.
- Szakmai kérdéseken kívül, milyen más problémákkal találkozik munkája során?
- Rendkívül sok a hozzám forduló ember, akiknek döntő többségével élmény dolgozni: érdeklődőek, 
figyelmesek és megértők. Rengeteg egyénnel vagyok barátias kapcsolatban és kölcsönös tiszteletben a 
munkám által. Néhányak magatartása azonban bosszantó, mert képtelenek felfogni a gombavizsgálat 
idejét és rendjét, ezért engedjék meg, hogy két dologra rámutassak: százszorosan kevesebb 
gombaszakértő van az országban, mint kellene, ezért - mivel így nem lehetett megvalósítani - kivették az 
alapfeladatok közül e tevékenységet. Szinte nélkülözhetetlen, mégsem kötelező. Éppen ezért, a mi 
Polgármesteri Hivatalunknak köszönettel kellene tartozni, hogy itt mégis működik gombaszakértő - és sok 
más dolog is működik még így. A másik: ha én a munkám során többszázezerből egyszer tévesztenék, 
akkor nemcsak börtönbe kerülhetnék, hanem egy másik ember meg is halhatna. Továbbá, a 16 és 18 óra 
közötti lakossági vizsgálat mellett a piaci vizsgálatot is ellátom, emellett - a hivatásom és szülővárosom 
kedvéért - legalább hat pontban teszek többet a szerződésem túl, ingyenesen, de minden hétvégén és 
ünnepnapon is dolgozom.

DIABÉTESZ VILÁGNAP
 
A Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület vezetősége 
tisztelettel meghívja tagságát és minden kedves érdeklődőt 
a 2014 évi közgyűlésére, és tudományos ülésére.
A rendezvény ideje: 2014. november 11. 14:00
Helye: Berettyóújfalu, Makk Kálmán Mozi, Szent István tér 
5.
A közgyűlés és tudományos ülés előtt 12 órától vérnyomás, 
vércukor, és koleszterinmérésre lesz lehetőség. Ezzel egy 
időben megtekinthető a Betét Gyógycipő Készítő Kft 
kiállítása, ahol a jelenlévő szakember ad tájékoztatást a 
termékkel kapcsolatosan. Lehetőség lesz egyénre szabott 
mikroérterápián való részvételen (Bemer terápia) orvosi 
konzultációval egybekötve. Délután 14 órától a Bihari 
Diabétesz Közhasznú Egyesület éves közgyűlésére, majd 
szakmai előadások megtartására kerül sor.
 
A tudományos ülés programja:
Dr. Lugosi Anna – Diabetológus főorvos
Miért „jobb” a XXI. században cukorbetegnek lenni?
Dr. Juhász Mária –
A cukorbeteg lábsebek kialakulásának megelőzése, és 
korszer kezelése
Csiki Ilona – Diabetológiai Szakápoló
Mire jó a diabéteszes cipő?
Dr. Bodogán Zsolt – Bemer terápia
A diabétesz szövődményeinek fifikai érterápiával való 
befolyásolása
Balogh Sándorné – Dietetikus
A diéta szerepe a szövődmények megelőzésében
Varannai Eszter
A vércukormérés jelentősége
A rendezvény ideje alatt az egyesület tagjai részére diétás 
ajándékcsomaggal kedveskedünk tagsági könyv bemuta-
tása ellenében.
 
Mindenkit szeretettel vár a Bihari Diabétesz Közhasznú 
Egyesület vezetősége

hirdetés
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Foci, Bajnokok Ligája, Barcelona – ismerős, ugye? Igen, sok magyar futballra-
jongó ült le a televízió elé az elmúlt években, évtizedekben azért, hogy 
megnézhesse a világszerte csodált katalánokat egy BL-meccsen. Korántsem 
apró, számunkra igazán szívet melengető különbség: novemberben (18-án 
kezdődik az elitkör) is lesz BL-találkozó arrafelé, a Barcelona futsalcsapata 
fogadja az MVFC Berettyóújfalut!
Nyáron is tudtuk, a Győr bravúros legyőzése, a bajnoki cím visszaszerzése 
után különleges feladatok várnak városunk futsalcsapatára a nemzetközi 
kupában. Az MVFC 5 év után játszott ismét az UEFA Futsal Cupban, 
Trencsényiék 2009-ben nem tudtak bejutni az elitkörbe – óriási különbség, 
hogy míg 2009-ben Debrecen jelentette a „hazai” pályát, addig idén már 
a gyönyörű, s ami fontosabb, minden előírásnak megfelelő Pálfi István 
Rendezvénycsarnokban fogadhattuk a külföldi ellenfeleket. Érkezett a 
szlovák Bratislava, a ciprusi APOEL, a norvég Vegakameratene; egyértel-
műnek látszott, egyik sem könnyű ellenfél, de bíztunk abban, a tényleges 
hazai pálya hozzásegíti a fiúkat a továbbjutáshoz, az első két hely 
valamelyikéhez. Sikerült! Végül a csoportelsőség is összejött, a harmadik 
meccsen kivívott továbbjutást a Sport Televízió jóvoltából az egész ország 
sportszerető közönsége láthatta. Ezzel a sikerrel az MVFC bekerült a 
világ tizenhat legjobb futsalcsapata közé. Bizony, ízlelgessük: egy hajdú-
bihari kisváros együttese, a mi csapatunk tagja a legszűkebb elitnek. 
Kétségtelen, az újabb továbbjutás szinte lehetetlennek tűnik. A tizenhat 

csapatot négy darab négyes csoportba sorsolták, a kvartettekből csak a 
csoportelső megy tovább. A mi négyesünknek tagja a házigazda Barcelo-
na, az angol Baku United, valamint az ukrán válogatottal felérő Lokomotív 
Harkiv. Bármi is lesz, az MVFC már jelesre vizsgázott. A bravúros bajnoki 
cím utáni BL-továbbjutással a Mezei tényező lett, felkerült Európa 
futsaltérképére – Nemzeti Sport azt írta, „európai Berettyóújfalu.”
Turzó József edzővel többször volt szerencsém beszélni, tudom, mekkora 
hangsúlyt fektet a mentális felkészülésre. Mivel a taktikai is rendben van, 
így nem féltem a fiúkat ettől a kirándulástól sem. Mindenkinek, edzőnek, 
játékosnak egyaránt óriási élmény lesz a futsal őshazájában, Spanyolor-
szágban játszani. Testközelből figyelni a világ legjobbjait, tanulni a 
világsztároktól – ne, semmi esetre sem mondjunk le arról, hogy akár meg 
is tréfálhatjuk például a nagynevű katalánokat!
Barcelona a tizenegyedik legnagyobb városa az Európai Uniónak, rende-
zett már olimpiát, globális város kulturális, kereskedelmi, pénzügyi és 
idegenforgalmi szempontból is. Belegondolni is hátborzongató, hogy 
milyen élményben lesz részük azoknak a szurkolóknak, akik tíz évvel 
ezelőtt az NB2-ben kezdtek el szurkolni az MVFC-nek, most pedig a 
Földközi-tenger partján, egy 1.6 milliós városban képviselhetik a 15 ezres 
Berettyóújfalut. Biztosak lehetünk benne, mind a pályán, mind a lelátón jó 
hírét viszik Magyarországnak.
Hajrá, MVFC!                                                                                  pm

Szenzáció: BL-elitkörben városunk futsalcsapata!

  A Magyar Rákellenes Liga Berettyóújfalui Alapszervezete tudományos üléssel 
kapcsolódott az „Összefogás az egészségért – a mellrák ellen” országos 
rendezvényhez.

A berettyóújfalui szervezet - mely 2006 óta működik – célja a szakmai és 
emberi segítségnyújtás az érintett betegeknek – mondta el Dr. Szénási 

György elnök, hozzátéve, hogy hatodik alkalommal csatlakoztak az 
emlőrák elleni tudományos konferenciához és rózsaszín sétához. A szakem-
ber szerint az emlőrák minden felnőttet érintő probléma. Évente 2500-an 
halnak meg a betegségben, ami egyébként 3. helyen áll a halálozási okok 
közt. (Első a tüdőrák, 2. a bél-eredetű rák, 3. az emlőrák.) Évente 7500 
friss beteget regisztrálnak – taglalta a főorvos, aki szerint nagyon fontos a 
szűrővizsgálatokon való részvétel, mert az idejében felfedezett emlőrák 
gyógyítható.
Dr. Simon Éva, a Röntgen Osztály osztályvezető főorvosa előadásában a 
szűrővizsgálatok fontosságáról szólt, ami 40 éves kor alatt ultrahangos, míg 
40 év fölött mammográfiás vizsgálattal történik. A Gróf Tisza István 
Kórházban mindenki részt vehet szűrővizsgálaton, ám beutaló szükséges, 
illetve időpontot kell kérni – derült ki. Szólt még a főorvosnő a rizikófakto-
rokról is. Eszerint az emlőrák kialakulását csökkenti a terhesség, a gyermek-
szám, a szoptatás, valamint a fizikai aktivitás, viszont a fogamzásgátlók 
szedése, az alkoholfogyasztás, a túlsúly és a mozgásszegény életmód 
növeli az emlőrák kockázatát. 
A továbbiakban Dr. Kóti Csaba belgyógyász főorvos a fájdalomcsillapítás-
ról, míg Dr. Adamecz Zsolt az emlőrák terápiájáról értekezett.
Az előadások közt a zeneiskola művésztanárainak, illetve a Berettyó-parti 
Seniorok Tánccsoportjának produkcióit hallhatta, nézhette a közönség a 
Makk Kálmán Moziban.                                 
                                               Fotó: Lisztes lászló - Szöveg: Nyírő Gizella

Összefogtak az egészségért

A NE - FELEJTS Alapítvány köszönetet mond mindazoknak akik 
adójuk 1 % - val támogatták.

A támogatást 107.823 Ft -ot a BERÉPO Nonprofit KFT által fenntar-
tott intézményekben élők szabadidős tevékenységére fordítottuk.

 Szabó Istvánné -elnök

KÖZMEGHALLGATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
ezúton értesíti a lakosságot, hogy a közmeghallgatást 2014. 
november 27-én (csütörtökön) de. 12 órakor tartja a Városháza 
(Dózsa Gy. u. 17-19.) I. emeleti nagytermében. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Nagysikerű almavásár a Szent István téren. Kettős céllal szervezett almavásárt a 
Berettyóújfalui Gazdakör: segíteni balkányi gazdatársaikon az értékesítésben, 
másrészt olcsó, de kiváló almához juttatni a berettyóújfalui lakosokat. A célnak megfe-
lelően, szombat délelőtt 100, négyféle almát tartalmazó láda gyümölcsöt sikerült 
értékesítenie Kovács Zsigmondné gazdaköri elnöknek és segítőinek.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Bihari Hírlap decemberi lapzártája: 
november 28. (péntek)
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Születés

2014. szeptember 
14. Szőke-Lakatos Letti 
      (Lakatos Csaba György – Szőke Szilvia)

Elhunytak
2014. szeptember
19. Nagy Sándor (1936)
22. Balogh Sándorné Bézi Margit (1926)
28. Szalai Gézáné Jenei Erzsébet (1945)

2014. október 
6.   Balogh István (1935)

7.   Takó Sándorné Szakadát Ilona (1911)
12. Jován József (1934)
14. Schwanner István Miklósné 
       Balogh Viola (1936)
17. György Sándor (1938)
19. Nagy Miklósné Szörnyi Róza (1933)
19. Dobi Sándor Andrásné Kun Juliánna (1947)
20. Balkus László (1961)
21. Vajda János (1951)
21. Veres Ferencné Papp Margit (1934)
21. Veres Gyuláné Szücs Erzsébet (1933)
22. Papp Andrásné Szőke Zsuzsánna (1950)
24. Oberhauser Lászlóné Géhl Katalin (1928)
24. Balogh Károlyné Nagy Erzsébet (1953)
24. Aranyi Imre (1934)          

Anyakönyvi hírek

(x)
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28 10.00. – ILCO karácsonyi klubfoglalkozás. 
Helyszín: Makk Kálmán Mozi különterem.
29 10.00. 
Összefogás a Jövőért Projekt Bihari Ki-Mit-Tud? helyszín: 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Színházterem

HANG-JÁTÉK-ZENE
Ismeretterjesztő élménykoncertek
1. alkalom 2014. december 1. 10.00 óra
Szaxofónia
A klasszikus hangszerek legifjabb tagjainak, a dzsessz 
világából jól ismert szaxofon család bemutatója.
Előadják a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Szaxofon együttese
Művészeti vezető: Dr. Puskás Levente szaxofonművész
Közreműködik: Dr. Váradi Judit- zongora

   A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA NOVEMBERI
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6-9. csütörtök-vasárnap  Kezdés:18.00

ANNABELLE
Színes szinkronizált amerikai horror

6-9. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 19.45

TILTOTT TÁNCOK
Színes feliratos  ír-angol film 

10-12. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

AZ ISMERETLEN DRAKULA
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

10-12. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

VAN VALAMI FURCSA ÉS 
MEGMAGYARÁZHATATLAN
Színes magyar vígjáték

13-19. csütörtök-szerda  Kezdés: 18.00

DOBOZTROLLOK 3D
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm

13-16. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 19.45

KÉT NAP, EGY ÉJSZAKA
Színes feliratos belga film

17-19. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

TÉRKÉP A CSILLAGOKHOZ
Színes szinkronizált kanadai film

20-23.  csütörtök-szerda Kezdés 18.00

HARAG
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

20-23. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 20.30

LEVIATÁN
Színes feliratos orosz dráma

24-26. hétfő-szerda  Kezdés: 18.00

CSILLAGOK KÖZÖTT
Színes szinkronizált amerikai sci-fi

24-26. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 21.15

SZERELMEK, BARÁTOK, BARBECUE
Színes francia vígjáték

27-3. csütörtök-szerda  Kezdés:  18.00

AZ ÉHEZŐK VIADALA: 
A KIVÁLASZTOT- ELSŐ RÉSZ
Színes szinkronizált amerikai kalandfilm

27-30. csütörtök-vasárnap  Kezdés: 20.15
GIBRALTÁR
Színes feliratos francia thriller

1-3. hétfő-szerda Kezdés: 20.15
EGY SZERELEM TÖRTÉNETE: A FÉRFI
Színes, feliratos amerikai dráma
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    Jegyárak: ART              700 Ft
                     Digital 2D    890 Ft
                     Digital 3D  1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!




