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Elsőként a képviselők a polgármesteri jelentést fogadták el, melyhez 
szóbeli kiegészítésként Muraközi István polgármester köszönetet mondott 
a kultúranapi rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért, az 
azokon való részvételért. Bejelentette továbbá a városvezető, hogy a 
KÖSZI közbeszerzési eljárásainak eredményeként nyersanyag norma 
emelésére nem tesz javaslatot, ebből következően a térítési díj sem nő a 
jövőben.
A 3. napirendi pont a Morotva Liget 5,5 hektáros területének eladásáról 
szólt. Az előterjesztésből kiderült: Mezei József, a Mezei-Vill Kft. ügyveze-
tője vételi szándékkal kereste meg az önkormányzatot, mivel a további 
munkahelyteremtő beruházások elkészültéhez gyorsabb eljárást eredmé-
nyezne, ha a földterület a kft. tulajdonában lenne.  (Az eddigi fejleszté-
sekhez mindig az önkormányzat hozzájárulása kellett – szerk.) A képvise-
lők 7 igen és 4 tartózkodás ellenében megszavazták a terület eladását 
25 millió forint + áfa értékesítési áron.
Török Istvánné, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a 
2014/2015-ös év leteltével igénybe veszi a 40 év szolgálati idővel 
rendelkezők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét, ezért az 
intézmény élére pályázatot írt ki az önkormányzat. A pályázat benyújtá-
sának határideje 2015. április 30., az elbírálás június 30., a munkakör 
betöltésének kezdete augusztus 1. A megbízatás 2020. július 31-ig szól.
Elfogadták a képviselők a Mezősassal közös önkormányzati hivatal 2014. 
évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az ezzel összefüggő berettyó-
újfalui polgármesteri hivatal létszámának csökkentését 54,5 főről 50 főre.
Áttekintették a képviselők a közterület-felügyelet, illetve az ezzel 
összefüggő városgazdai feladatok ellátását. Elhangzott: a városüzemel-
tetés hatékonyabb és rugalmasabb ellátása, illetve a szabálysértésekkel 

kapcsolatos eljárások és az önkormányzati rendeletekben foglaltak 
betartása érdekében az önkormányzat korábban városgazdát foglalkoz-
tatott. Erre 1991 és 2012 között a város közterület felügyeletet működte-
tett, ami 2012-ben megszűnt. A városüzemeltetés színvonalának emelése, 
illetve szinten tartása érdekében most együttműködési megállapítást 
kötött az önkormányzat a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft-vel és a Polgár-
őrséggel. 
Elkelt a volt szovjet katonai repülőtér területe
Mint ismeretes, az önkormányzat korábban meghirdette eladásra a 
tulajdonában lévő 192 hektár területet, a volt szovjet katonai repteret. A 
határidőig egyetlen ajánlat érkezett, így azt egy berettyóújfalui családi 
gazdálkodó vette meg 192 millió forint vételáron. 
Elfogadta a testület a székelylengyelfalvi székhelyű Orbán Balázs Alapít-
vány kérését, melyet Bálint Domokos egyházgondnok, képviselő tanácsos 
tolmácsolt Berettyóújfalu önkormányzatának. Az Alapítvány portrédom-
borműves emléktáblát kíván elhelyezni Orbán Balázs halálának 125. 
évfordulóján Lengyelfalván, melyhez képviselőink 200 ezer forint hozzá-
járulásról döntöttek.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Pályázatot írt ki az önkormányzat 
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde élére

Idei első testületi ülését 11 fővel január 29-én tartotta az önkor-
mányzat. A 13 napirendi pontból hármat zárt ülésen vitattak meg.

KÖZLEMÉNY
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Testületének állandó fogadóórái:

Muraközi István  polgármester 

                  
Bónácz János alpolgármester
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Gyula Ferencné                                             
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Minden hónap második kedd  13:00-16:00
Polgármesteri Hivatal

Minden hónap második kedd  13:00-16:00
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap második kedd 9:00-10:00
Berettyószentmárton, 
Ügyfélszolgálat, Puskin u. 48.

Minden hónap második hétfő 16:00-17:00
Polgármesteri Hivatal – Kisterem

Minden hónap második hétfő 16:00-17:00
Polgármesteri Hivatal – Kisterem

Minden héten pénteken 14:00-16:00
Tóth Á. u. 15.

Minden hónap második hétfő 16:00-17:00
Polgármesteri Hivatal – Kisterem

Minden hónap második hétfő 16:00-17:00
Polgármesteri Hivatal – Kisterem

Minden hónap második hétfő 16:00-17:00
Polgármesteri Hivatal – Kisterem

Minden hónap első hétfője 15:00-17:00
Berettyószentmárton, Posta, Netkuckó
Minden hónap első kedd 16:00-18:00
Polgármesteri Hivatal 112.sz. helyisége 
   
Minden héten csütörtökön 14:00-16:00
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Fotó: Kogyilla Zsolt

A hajdúszoboszlói családi vállalkozás, a Nord-Point Kft. a város 
észak-nyugati részén, a Földesi út mentén, az áramszolgáltató 
trafóállomása melletti egyhektáros területen egy év alatt készítette 
el az évente 480 megawattóra villamosenergia termelésére képes, 
240 háztartás éves szükségletét biztosító létesítményt. A sajtó 
munkatársai számára nyújtott bejárás során Szűcs Norbert projektve-
zető elmondta: a mintegy 300 millió forintos beruházáshoz a cég 
120 millió forintnyi vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert. A kivitelezés során 2277 darab napelem modult telepítettek 
az erőmű területére, így összesen 495 kilowatt teljesítményre képes 
az első blokk. A kft. elsősorban értékesítésre termel energiát, amit az 
E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. hálózatán keresztül juttat el a 
fogyasztókhoz.
A naperőmű üzembe helyezését Muraközi István polgármester 
végezte el, aki örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a cég miköz-
ben a megújuló energiát preferálja, ugyanakkor környezetkímélő 
technológiát alkalmaz. A beruházás pedig a megtérülés után 
rentábilis lesz – tolmácsolta optimizmusát a városvezető.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A megye legnagyobb naperőművét adták át városunkban

Bensőséges ünnepség helyszíne volt a Bihari Regionális Ipari Parkban található 
KER-FU 2000 Kft. telephelye január 27-én. A Széchenyi 2020 program 
keretében 70 százalékos európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból – 
mintegy 97 millió Ft – felújítást és bővítést hajtott végre. Az elkészült beruhá-
zás összköltsége 138 millió forint volt.
Az ünnepélyes avatón Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés 
elnöke elmondta: a több évtizede működő családi vállalko-
zás, mely 1991-től kft-ként üzemel, mert nagyot álmodni, s a 
korábbi építőanyag-forgalmazás és szállítás mellé festék és 
vakolatkeverő üzemet épített a több lábon állás jegyében. A 

közgyűlési elnök bejelentette még, hogy a 2014-2020 közötti 
uniós ciklusban a korábbi 16 százalék helyett 60 százalék jut 
gazdaságfejlesztésre. A ciklus végére pedig el kell érni a 20 és 
60 év közötti korosztálynál a 75 százalékos foglalkoztatottságot.
Muraközi István polgármester köszöntötte az ügyvezető, Bokor 
Sándor, szűkebb s tágabb családját, akiknek azt a töretlen hitét 
és lelkesedését emelte ki, amellyel a gazdasági nehézségeket 
leküzdötték. Elismerően szólt arról is, hogy a meglévő 30 dolgozó 
mellé még három fő munkába állását vállalta a cég.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően Majláth József reformá-
tus lelkipásztor megáldotta az üzemet, majd a jelenlévők bejárták 
s megtekintették azt. Kiderült, a meglévő 162 m2 alapterületű 
épület újult meg, amihez csatlakozik egy 678 m2-es új épületrész, 
melyben a festékkeverő, a készáru raktár, előkészítő, árukiadó, 
ügyféltér, tárgyaló helyiségek találhatók. A létesítmény elektro-
mos igényét napelem rendszer biztosítja.
Vitányi István országgyűlési képviselő pohárköszöntőjében 

reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a hamarosan megépülő 
autópálya gazdasági fellendülést hoz, ami egyúttal munkahelyteremtéssel 
is jár majd.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Festék és vakolatkeverő üzemet avato� a KER-FU 2000 K�.

Az országos és helyi média jelentős érdeklődése mellett adták át városunkban a megye legnagyobb naperőművét január 19-én.

Múlt év december 21-én Bosák Nándor római 
katolikus megyés püspök felavatta a berettyóúj-
falui Jézus Szíve templom orgonáját, melyet Csóra 
Miklós vállalkozó adományozott. A püspök még 
aznap felszentelte a Berettyószentmártonban 
felújított kis templomot is. 

/Fotó: magánarchívum/

A Bihari Hírlap februári lapzártája: 
február 27. (péntek)
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Másfél évig tartott az a bűnmegelőzési projekt, melynek záró konferenci-
áját január 16-án tartották a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
A Nyitott szem, nyitott szív elnevezésű pályázati program keretében a 
József Attila Általános Iskolában és a Széchenyi Tagiskolában az elmúlt 
18 hónapban lehetőség volt olyan alternatív módszerek bevezetésére, 

amelyek elsajátítása által az együttműködés a gyermekek-
kel foglalkozó szakemberek, szervek és intézmények között 
még hatékonyabbá válhat – közölte Patkó Kornélia 
szakmai vezető, hozzátéve, a fiatalkori bűnmegelőzés 
hatékonyságát a jövő fogja igazolni.
A konferenciát köszöntő Bónácz János alpolgármester 
elmondta: fontos, hogy a felnövekvő nemzedékeknek olyan 
perspektívákat nyújtsunk, hogy ne váljanak sem bűnelköve-
tőkké, sem áldozatokká a fiatalok.
A bűnmegelőzés lehetőségeiről, a prevenció szerepéről 
Juhász Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője tartott előadást, 
míg a program megvalósítását Patkó Kornélia ismertette. A 
tankerületi pályázat tapasztalatait Kapornai Judit, a KLIK 
igazgatója összegezte.
Az együttműködő partnerek részéről Tóth Ferenc alezredes, 
kapitányságvezető a helyi rendőrség és a civilek együttmű-
ködéséről szólt. Kurtán Mónika, a József Attila Általános 

Iskola igazgatója a projekt iskoláskorúakra gyakorolt prevenciós hatásai-
ról értekezett. 
Összegzésként elhangzott: a projekt megvalósulásával várhatóan csökken 
a fiatalkorúak körében a potenciális áldozatok és az elkövetők száma. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Lezárult a Bere�yóújfalui Kistérség bűnmegelőzési projektje

   Az egész úgy kezdődött, hogy a 13 éves fiam osztálytársa belőve ment 
reggel iskolába…” – kezdte mondanivalóját MAROSI ANTAL aki jelenleg 
a Magyar Rádió szerkesztő-riportere újságíró , aki korábban gyilkossági 
nyomozóként is dolgozott. Idegen szavaktól végig tartózkodott, mint 
mondta célja, hogy megértsék a fiatalok, miért ne fogyasszanak drogot. 
A tréfás hangvételű előadó MRI-agyfelvételeken szemléltette, hogy mi 
játszódik le egy kábítószer használó agyában. Elmondta, hogy a kábító-
szer az agyban lévő örömközpontot teszi tönkre, mely egy idegsejt 
csoport, amit „újravásárolni” nem lehet. 
   Marosi felhívta a figyelmet arra, hogy másképp hatnak a szervezetre a 
különböző élvezeti cikkek és a drogok. Míg a kávé, az alkohol vagy a 
csokoládét fogyasztók nem extra dózisban adagolva rabjává válhatnak 
az örömforrást nyújtó termékeknek, addig a kábítószert kipróbálók nagy 
százalékban függők lesznek – hangsúlyozta az előadó.
   Az volt a célunk, hogy a berettyóújfalui diákok is éljék át ezt a magával 
ragadó, elhivatott személyiségű előadó által tartott, korunk problémáját 
kicsit másképp megközelítő előadását!
A „DROGOKRÓL MÁSKÉPPEN” című előadássorozat megszervezésre 
került az Iskolavédőnői Szolgálat Baloghné Zám Éva és Juhászné Szónya 
Éva iskolavédőnők által 2015. január 12-én az Arany János Gimnázium-

ban, a Bessenyei György Szakközépiskolában és a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Kihez fordulhatsz segítségért?
   A natúr és szemtelenül őszinte előadás világossá teszi azt, 
amit nem sok hasonló prevenciós előadásban hallani: a 
kábítószer olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indít el 
az agyban, amin nem segít a leszokás, az elvonó kúra. Mert 
ha valakinek az örömközpontja kiég, ugyan még megtanul-
hat normálisan, szer nélkül élni, de az az élet már soha 
többé nem lesz olyan, mint előtte.
   A Marosi féle prevenciós program legfőbb üzenete, hogy 
ha drogozol, nem fogsz örülni többé. „Ami most teljessé teszi 
az életed, amitől pozitív energiát kapsz, amitől feltöltődsz, 
többé nem fog jelenteni semmit. Nem lesz. Nem fogod 
érezni. Ez a kémia és a biológia törvénye. Nem lehet vissza-
fordítani. Azokat az érzékelő receptorokat, melyek az 
agyunk örömközpontjában az örömöt, a jóleső érzést továb-
bítják a testünkben, elpusztítja a kábítószer. És ezek a 

receptorok nem nőnek ki újra, nem lehet őket pótolni. Nem lehet meggyó-
gyítani, nem lehet megszerelni. És ez a tétje ennek az egésznek. De a 
dealer, akinek az kell, hogy eladja neked azt a szemetet, mert a barátnő-
jének kell a lé az új implantátumra, nem fogja neked azt mondani, hogy 
öcsém úgy vegyed, hogy el fog szállni az agyadban az örömközpont” – 
fogalmaz előadásában Marosi Antal.
   Mint vallja, a választás mindenkinek a saját felelőssége. Lehet örülni 
éhesen a rántott hús illatának, a barátod simogatásának. Vagy jöhet a 
szer, a tömény öröm, amitől szépen elkezd elpusztulni az egész örömköz-
pont. Először csak két adag kell a korábbival azonos szintű hatáshoz, 
aztán már három, hiszen fogynak a receptorok, amik felfogják az 
örömszemcséket. „A drogosok ezért nem tudnak őszintén mosolyogni, mert 
nem tudnak örülni, nem vált ki belőlük semmit ami korábban boldogságot 
adott. És ebbe az egészbe aztán jó hamar bele is halnak. Megéri? Ti 
tudjátok, ti döntitek el” – mondta a fiataloknak a rádiós. 
Mi, mint prevenciós szakemberek abban bízunk, hogy az előadás elérte a 
célját, megérintette a fiatalokat és ha krízishelyzetbe kerülnek, tudnak 
NEMET mondani a DROGOKRA.

   Az iskolavédőnők

DROGPREVENCIÓ BERE�YÓÚJFALUBAN
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Új év, új tervek! 2015-ben a Bihari Múzeum az immár 
hagyománnyá vált, havi rendszerességgel szervezett 
családi délutánjait tematikusan, Berettyóújfalu környékén 
lévő kistelepülések értékeinek bemutatásával kívánja 
megrendezni.

Első alkalommal, január 24-én a furtai hagyományokkal 
ismerkedhettek meg a résztvevők. Citeraszó hallgatása 
mellett lehetőség volt megnézni és kipróbálni a furtai 
hímzést, valamint rajzlapot és zsebkendőt lehetett jellegze-
tes motívumokkal feldíszíteni, amit természetesen a készítők 
haza is vihettek. A furtai női és férfi hagyományos viselet 
felpróbálására is sor került. Az ügyességet és kitartást is 
próbára tevő kézműves tevékenységek között kivetített 
képeken és szövegen lehetett betekintést nyerni Furta 
múltjába és jelenébe.  A délutánt prósza (kukoricamálé 
sütemény) kóstolás zárta.

A következő „szomszédolásra” február 21-én kerül sor, 
amikor bihari farsangi szokásokkal ismerkedhetnek meg a 
résztvevők!

Szöveg: Csarkó Imre, Kép: Bihari Múzeum
.
 

„Bihari szomszédoló”- Családi délután a Bihari Múzeumban

Az idei évben rendhagyó módon ünnepeltük a magyar kultúra 
napját iskolánkban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. 
Január 22-én együtt szavaltunk a nemzettel, majd 27-én a felső 
tagozatos diákok versmondó versenyére, valamint Berek Edit, 
egykori diákunk első könyvének bemutatójára került sor.

A megmérettetésre önként jelentkező gyerekek Kölcsey 
Ferenc Himnuszát, illetve Vörösmarty Mihály Szózatát szaval-
ták. Mindenki igyekezett a tőle telhető legjobb teljesítményt 
nyújtani, végül a zsűri döntése alapján a következő eredmény 
született:
I. helyezett: Tikos Valéria (8. b)
II. helyezett: Beregszászi Kamilla (8. b)
III. helyezett: Fónyad Katinka (5. b)
A helyezetteknek és minden versmondónak gratulálunk 
teljesítményéhez.

A zsűri tagjai voltak: Dobai Imréné, Portörő Miklós, Szabó 
Sándorné – iskolánk nyugdíjas pedagógusai; Berek Edit – volt 
diákunk és Berekméri-Varró Klára – iskolánk magyar szakos 
tanára.
A délután második részében meghívott vendégeink és az 
érdeklődő tanulók megismerkedhettek Berek Edit Lélekvesztő 
című regényével. A könyv bemutatását követően kellemes 
hangulatú, családias légkörű beszélgetés alakult ki a rendez-
vény résztvevői és a fiatal írónő között. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy Edit – elfogadva meghí-
vásunkat – iskolánkban mutatta be először regényét.
A kellemesen eltöltött délután értékes gondolatokkal és 
élményekkel gazdagított mindenkit: felnőtteket és gyerekeket 
egyaránt.

Versmondó verseny és könyvbemutató

A Bihari Útkereső  Alapítvány Kuratóriuma köszönetét 
fejezi ki mindazon személyeknek, akik a 2013. évi adójuk 
1 %-ával támogatták az alapítványt. A NAV-tól visszajut-
tatott 113.494-Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően 
közösségi programok szervezésére és a szociális problé-
mával küzdő, hátrányos helyzetű családok támogatására 
fordította.
Az alapítvány adószáma: 18997745-1-09
                      Szilágyiné Sebestyén Éva kuratórium elnöke                                                                                                                

Apróhirdetés
Vályogtégla igény szerinti méretben megrendelhető 
Derecskéről. Tel.: 06/20/991-10-70

Február 28-án 9-16 óráig a Nadányi Zoltán Művelődési Központban egésznapos 
portréfotó workshop kezdő és haladó fotósoknak. Részletes informácció, jelentke-
zés: fotosuli.berettyo@facebook.com vagy sbmgcnrf@gmail.hu Tel.:309420-244

Berettyó Fotósuli
Portréfotó Workshop



Kerek évfordulóhoz érkezett a magyar kultúra hetének Nagyváraddal közös 
rendezése. Idén 15. alkalommal emlékezett közösen Biharország egykori és 
mostani „fővárosa” a Himnusz születésének évfordulója köré szervezett ünnepi 
programokkal. 
A nyitó rendezvény a járási hivatal Fráter László termének előcsarnokában 
elhelyezett Kosztolányi-emléktábla leleplezésével vette kezdetét. A 
Berettyóújfalu Városért Közalapítvány egy márványtábla elhelyezésével 
adózott Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító és felesége, Harmos Ilona 80 
évvel ezelőtt – 1935. január 17-én – Berettyóújfaluban tartott felolvasó 
estjének. A táblát Bakó Endre újságíró, irodalomtörténész és Kolozsvári 
István kulturális menedzser leplezte le, majd a Fráter László teremben Bakó 
Endre ismertette Kosztolányi életútját, kötődését Berettyóújfaluhoz és Nagy-
váradhoz. Irodalmi összeállítás hangzott el Apámmal utazunk címmel 
Kosztolányi 80 évvel ezelőtti berettyóújfalui látogatásának előkészítéséről, 
lebonyolításáról Meleg Vilmos, Kocsis Csaba, Pető István és a Négypatkó 
Együttes előadásában.                                   Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Emléktábla avatással kezdődö� a magyar kultúra 
hetének rendezvénysorozata

A magyar kultúra napján, január 22-én, Nagyváradon folytatódott a közös 
ünneplés. A Tibor Ernő Galériában ezúttal Gombos Ferenc portrégyűjteményei-
ből összeállított tárlat megnyitójára került sor. 

A szép számban megjelent érdeklődőket Fleisz János történész köszöntötte, 
aki szerint a közös ünneplés kifejezi Biharország, de az egész Magyar 
Nemzet összetartozását. „A nemzeti kultúra olyan erő, amely mozgatórugó-
ja a közösség szolgálatának” – fűzte hozzá.
A szentjobbi Vadvirágok Népdalkör műsora után Kocsis Csaba népművelő 
nyitotta meg a tárlatot, s ajánlotta a közönség értő kegyeibe. Beszédében 
méltatta Gombos Ferenc fotográfusi pályafutását, izgalmas útkeresését, azt 
a látásmódot, amellyel közelít az adott témához. Mint fogalmazott, a 
fotográfus a múló pillanatokat menti el marandóan, lényegre törően, s aki 
mindig képes megújulni, és mindig egységes anyagokkal jelentkezni.  

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 A kísérletező fotográfus – Gombos Ferenc kiállítása Nagyváradon

A Kárpát-medencei magyarság műveltségi állapotáról tartottak fórumot 
2015. január 20-án a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület 
rendezésében, a szervezet székházában. A beszélgetésen részt vett 
Pomogáts Béla irodalomtörténész, Dr. Fleisz János egyetemi tanár, a 
BINCISZ elnöke, Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház igazgató-
ja, valamint Kálnai Zsolt, az Arany János Gimnázium igazgatója. A beszél-
getés moderátora Porkoláb Lajos volt, aki a rendezvény elején Dr. Fleisz 
Jánossal értékelte a Bihari Népfőiskola eddigi 15 évét. Mindketten 
kiemelték Berettyóújfalu és Nagyvárad szoros kapcsolatát, valamint azt, 
hogy a manapság határral kettéválasztott Biharország kulturálisan ma is 
egységet képez. A régi határellenőrzésekről és az akkori közös progra-
mokról beszélve elhangzott, hogy „ a kultúrát hoztuk és vittük, ... ezért 
voltunk veszélyesek”.
A fórum Pomogáts Béla vitaindító felszólalásával indult, melyben hangsú-
lyozta aggodalmait a magyar kultúrával és az irodalmi színvonal csökke-
nésével kapcsolatban. Elmondta, hogy tapasztalatai szerint a divat 
határozza meg az olvasást, egyfajta „álkultúra” emelkedik fel, miközben 
a klasszikus kultúra leépül. Hangsúlyozta, hogy szükséges a magyar 
nemzeti egység, hiszen kultúrával túl lehet jutni a trianoni katasztrófán.  
Jövőbeli reményeit fejezte ki abban, hogy a magyar vidék kultúraépítő 
lehet, valamint összefogásra szólított fel!
Ezt követően Porkoláb Lajos által felvetett kérdésekre reagálva fejtették 
ki a résztvevők álláspontjukat. Beszélgettek az Európai Unió kulturális és 
műveltség befolyásoló hatásáról, a szociális és gazdasági viszonyok 
kultúra meghatározó szerepéről, valamint a felszólalók egyéni világlátás 
szerint értékelték az általuk fontosnak vélt tényezőket, melyek a műveltsé-
get és kultúrát fejleszthetik.
Összességében elmondható, hogy a résztvevők megállapításai szerint a 
probléma sokrétű, egyfelől egy egészséges nemzeti öntudatra nevelés 

szükséges, amelyet megfelelő iskolarendszerrel és képzett tanárokkal 
megtámogatva kell biztosítani a kultúrához való hozzáférést mindenkinek, 
másrészről a gazdasági viszonyok rendeződése mellett, a perifériáról 
visszatérőket kulturálisan is integrálni szükséges. Mindezeket hagyomá-
nyos eszközök mellett, a modern kor vívmányait, az informatika és internet 
adta lehetőségeket is felhasználva. A Nyugat-Európától és Amerikától 
való tanulás és a módszerek átvétele nem ördögtől való, de arra figyelni 
kell, hogy a magyar specialitásokat figyelembe véve, a minőséget szabad 
átvenni. A média felelősségéről is szó esett, mégpedig azért, mert a 
műsorokból látható „azonnal, mindent, erőszakosan”  nézet fedezhető fel 
a társadalomban is.

Pomogáts Béla záró szavaiban elmondta, hogy Magyarország nagyságá-
nak egyik letéteményese a kultúrára nevelés, és az ezt erősítő politikai, 
gazdasági folyamatok fellendítése.

Kép és szöveg: Csarkó Imre

„A költők elkergetésének kora ez...”
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A magyar kultúra napja közös ünneplésének nagyváradi csúcspontja a 
Szigligeti Színházban tartott gálaest volt. 
Városunkból egy busznyi közönség érkezett a csodálatosan felújított 
színházba, ahol ünnepi beszédet Kelemen Hunor, a Romániai 
Demokrata Szövetség elnöke mondott. A politikus a kultúra értelme-
zésére vállalkozott, leszögezve, hogy az mindenkinek mást jelent, 
ám kultúra nélkül az életminőség sivár lenne. 
Az elnyomó diktatúra leverésének 25. évfordulóján Kelemen 
hangsúlyozta: az RMDSZ immár negyed százada az erdélyi kultúra 
újjászületésén munkálkodik, programjukban az oktatás és kultúra, 
kultúra és oktatás mindig kiemelt helyen szerepelt. „Napjainkban 
pedig újra kell harcolni a magyar nyelvért, jelképeink használatá-
nak engedélyezéséért” – közölte, hozzátéve, van, ahol a Himnusz 
énekléséért bírság jár. „A magyar kultúra mércéje mi magunk 
vagyunk” – nyomatékosította beszéde végén a politikus.
Ezután Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere lépett a 
színpadra, s köszöntötte az immár 15 éve együtt ünneplő bihariakat. 
Beszéde elején a XX. század egyik legnagyobb íróját, Márai 
Sándort idézte, majd szólt hazánk vérzivataros évszázadairól, 
melynek eredményeként egy soknemzetiségű ország jött létre, 
sokszínű, gazdag kultúrával. „A magyar paraszt, a román és szláv 
pásztornépek, a német iparosok, a zsidó kereskedők, a cigány 
kézművesek és muzsikusok együttélése és egymásra utaltsága nem 
volt mindig súrlódásoktól mentes, de nézeteltérések az úgynevezett 
homogén közösségekben is vannak” - közölte.
A továbbiakban Györffy István professzort idézte a polgármester, aki 
szerint „A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi 
műveltség tesz bennünket európaivá.” Kiemelte még Muraközi István a 15 
éve töretlen együtt ünneplést, mint egy nagy, közös vívmányt, mely az 
egész éves együttműködések csúcspontjává nőtte ki magát. „Isten, áldd 

meg a magyart!’ – zárta ünnepi beszédét a városvezető.
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete nevében Bíró Rozália szenátor és 
Kelemen Hunor átadták a magyar kultúráért díjat, majd Molnár Ferenc 
Liliom című darabját mutatta be a Szigligeti Társulat. Az előadást a 
Jászai-díjas Szikora János, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazga-
tója rendezte.                                             Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
 

„A magyar kultúra mércéje mi magunk vagyunk” 
– hangzo� el Nagyváradon

Az idén is többnaposra tervezett és tartott kultúranapi rendezvé-
nyek berettyóújfalui zárására január 23-án került sor a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban.
Elsőként a Bihar Vármegye Képgalériájában nyílt kiállítás a 
Biharkeresztesi Nemzetközi Művésztelep anyagából. A kiállítást 
megnyitó Barabás Ferenc polgármestertől a résztvevők megtudták, 
hogy 2001-ben merült fel a művésztelep megrendezésének gondo-
lata, s azóta minden évben benépesül a keresztesi kollégium a határ 
mindkét oldaláról érkező festőkkel. A szokásjognak megfelelően 
pedig a művészek két-két alkotásukat ajándékozzák a városnak, 
amikből most válogatást hoztak el Csonka-Bihar fővárosába. A 
Szederinda Énekegyüttes és a Fehér Mályva Népdalkör fellépése 
után gálaesttel folytatódott az ünnepség a színházteremben.
Bíró Rozália, nagyváradi szenátor mondott elsőnek ünnepi beszédet, 
melyben méltatta a másfél évtizede közösen rendezett kultúranapi 
programokat. Hangsúlyozta: így év elején fontos, hogy a két közös-
ség együtt, egy közösségként élje meg az idei évet is. A továbbiak-
ban leszögezte: megelégedéssel tölti el az a tudat, hogy főhajtással 
emlékezhetünk meg közös kincsünkről, a magyar kultúráról, amely 
hagyomány és érték, amelyet évszázadok alatt hoztunk létre, s amit őrizni, 
ápolni és átadni kell a következő nemzedékeknek. „Közös célokat megfo-
galmazva éljük a mát úgy, hogy büszkén nézzünk a jövő elé!” – kívánta 
Bíró Rozália, hozzátéve, méltó, mély gondolatokkal teli ünnepek, nemes, 
fényes hétköznapok övezzék az előttünk álló évet is.
Muraközi István polgármester ünnepi beszéde elején kitért arra, hogy a 
magyar kultúrkincs kimeríthetetlenül gazdag. E gazdagságnak szép 
példája Biharország, mely nevét nem csupán mérete, hanem táji és gazda-
sági adottságai, valamint szellemi életének jelentősége miatt kapta. 
A továbbiakban szólt a városvezető a mögöttünk hagyott negyedszázad-
ról, 1989. január 22-ről, amikor először ünnepeltük azt a napot a magyar 
kultúra ünnepeként. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a nemzet 

kultúrája rendítette meg először a ránk erőltetett internacionalista önkény 
alapjait. Egy évtized elteltével – 15 éve - pedig Biharország fővárosa és 
a történelem legigazságtalanabb békediktátuma folytán a csonkként 
megmaradt bihari részek székhelye egymásra talált. Az együttműködés a 
két város között nem más, mint a legerősebb nemzeti önrendelkezés – 
szögezte le. 
Az est fénypontja Csikos Sándor érdemes művész és Kóti Árpád, a Nemzet 
színésze által Hajnali részegség címmel előadott irodalmi összeállítás volt, 
melyben a magyar költészet gyöngyszemeiből hangzottak el versek. 
Közreműködött még a Négypatkó Együttes, Miczura Károly, prímás, 
Szászné Ökrös Beáta ének, Kocsis Csaba ének és gitár.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

„A magyar kultúrkincs kimeríthetetlenül gazdag” – hangzo� el Bere�yóújfaluban
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Horogh Gábor, mindannyiunk 
Gabi bácsija az elmúlt év utolsó 
elő�i napján, 86 éves korában 
elhunyt. 2015. január 9-én, a 
Téglaparti temetőben kísértük 
utolsó útjára. A családtagok és 
ismerősök melle� leró�a 
kegyeletét a Hajdú-Bihar 
Megyei Sportlövő Szövetség, a 
Derecskei Városi Lövészklub, a 
Debreceni Lövészsuli Sportegye-

sület és a Bihari lövészklub jelenlegi és volt tagjai. És búcsúzo� a város, 
egyben pedig egykori munkahelye közösségének nevében Bere�yóújfalu 
Város Önkormányzata.

Emlékezzünk Gabi bácsira, aki mindig jókedvűen jö� nyitni a lőteret. 
Látszo� rajta, milyen boldogan tanítgatja a �atalokat, és mint egy jó 
szülő szigorúan meg is dorgálta azt, aki rosszaságon vagy zsiványságon 
törte a fejét. Egyszóval embereket farago� a keze alá kerülő gyerekekből. 
Szinte az egész életét a lövészsportnak és az utánpótlás-nevelésnek 
szentelte. Hivatásos katonaként kezde� a lövészekkel foglalkozni, és 
miután leszerelt, először Bere�yószentmártonban, majd pedig Bere�yó-
újfaluban, a jelenlegi Tardy-szík lőtéren végezte odaadással munkáját 55 
évig, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül. Mindezt pedig 1988 

decemberéig napi munkája melle�. A pontosság, alaposság e területen is 
jellemezte. A városi tanács adócsoportjának munkatársaként nagy 
�gyelmet fordíto� az ügyekre és az ügyfelekre, senki nem ment el tőle 
megoldatlan problémával, vagy legalábbis valamilyen jó tanács nélkül. A 
�atal kollégákat pedig ugyanúgy fogadta, mint a lőtérre belépő újoncokat.

Az elmúlt bő negyedszázadban pedig már csak a lövészsportnak élt. Nem 
volt olyan megyei vagy területi verseny, ahol ő és tanítványai ne jelentek 
volna meg és ne hozták volna el a jobbnál jobb helyezéseket. Sok �atalnak 
volt szerencséje az ő kezei közö� nevelődni, és még ha nem is le� 
valamennyiükből élsportoló, de megszere�ék a lövészsportot, türelmet, 
koncentrálóképességet és tiszteletet tanultak, amivel az életben máig 
megállják a helyüket bárhová is viszi őket a sors. Mindezzel pedig 
nagyban hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez.

Azzal azonban mindig velünk marad, hisz a lőtér jövőbeni fejlesztése 
során, és az egyesületi élet mindennapjaiban is jelen lesz iránymutatásá-
val, személyes példájával. Kosztolányi Dezső erre vonatkozó soraival 
búcsúzunk:

     „Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
     Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. 

Bihari Lövészklub – Bere�yóújfalu Város Önkormányzata

Emlékezés Horogh Gáborra, 
a Bihari Lövészklub örökös tiszteletbeli elnökére

 Id. Dr. Pete László 1961-ben szerze� orvos doktori diplomát a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen. Szakmai pályáját még ugyanebben az évben a bere�yóújfalui Kórház Belgyógyászati 
osztályán kezdte el. Pályája során ez volt az első és egyetlen munkahelye nyugdíjaztatásáig, de a kórház volt 
az éle�ere is és maradt immár haláláig. 
 1962-ben házasságot kötö� Dr. Ónodi Erzsébet gyermekorvossal, két gyermekük születe� 
László és Judit, akiket nagy szerete�el neveltek fel. Példás, egyszerű, szeretetben gazdag családi életük volt.
 1966-ban belgyógyászatból szakorvosi diplomát szerze�, majd 1967-ben felülvizsgáló főorvos, 
1983-tól nyugdíjazásáig a rendelőintézet igazgató főorvosa le�. Nyugdíjaztatása után is még évekig 
dolgozo� a reumatológiai szakrendelést veze�e. 
Ennyi röviden az életút, a keret, amelyet főorvos úr éle�el töltö� meg. 
 Közismert, hogy a gyógyítás egyéb feltételei melle� fontos gyógytényező az orvos személyisége, 
tudása, műveltsége, a betegekkel való kapcsolata, a gyógyító orvosi szó is (az orvosi hivatás nem csak 
tudomány, de egy kicsit művészet is). Főorvos úr a betegekkel való kapcsola�artás művésze volt. Szerete�el, 
tisztele�el viseltete� a betegei iránt, együ�érze� bajaikkal és bátoríto�a őket, erősíte�e bennük a gyógyulás-
ba vete� hitel. Ebben talán ez is közrejátszo�, hogy főorvos úr gyermekkorában az 50-es évek re�ege� 
fertőző betegségét, a gyermekbénulást elkapta, ami maradandó mozgáskorlátozo�ságot okozo� nála. 
 Orvosként, majd orvosvezetőként kollégáival és munkatársaival is kiváló emberi kapcsolatokat ápolt. Külön kiemelném 
azt a kórház szempontjából is gyümölcsöző kapcsolatrendszert, amit a vidéken dolgozó háziorvos kollégákkal és munkatársaikkal 
kiépíte�. 
 Példás családi élete melle� nagyszerű kapcsolatot alakíto� ki a kórházi lakótelepen élő gyermekekkel is, akiknek szerete� 
„Lacibácsijuk” le�, és akire felnő�ként is jószívvel gondolnak. 
 Életének, haláláig nem szűnő fájdalmat okozo� Judit lányának tragikus halála. 
 Szakmai munkája elismeréseként „érdemes orvos” kitűntetésben részesült. A bere�yóújfalui Önkormányza�ól pedig 
életműdíjként a Fráter László érmet vehe�e át. A HBM-i Mozgáskorlátozo�ak Egyesületének 14 éven át volt elnöke. 
 Id. Dr. Pete László igazgató főorvos életútja három szóval is jellemezhető: szolgálat, hűség, emberség. 
 Amilyen csendesen érkeze� 53 évvel ezelő� a bere�yóújfalui kórházban, halálával olyan csendesen távozo� onnan. Csak 
jó emlékeket hagyva maga után.
                      Kedves Főorvos Úr, Kedves Lacibátyám! Adjon számodra csendes nyughelyet Bihar, amelynek egész munkáséletedben 
hűséges szolgálatosa voltál.
Isten veled!
                                                                                                                                                              Dr. Nagy Gábor
                                                                                                                                                                        főorvos, ny. kórházigazgató
 

IN MEMORIAM  Id. dr. Pete László 1935-2015
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A Nadányi Zoltán Művelődési Központ színház-
terme adott otthont a Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtár közművelődési egysége 
által rendezett II. Biharországi Estéknek. A 
vendégek ezúttal Elek Tibor irodalomtörténész, 
a Bárka c. folyóirat főszerkesztője, valamint 
Markó Béla költő és politikus voltak. 
Az estét Kocsis Csaba gitárral és énekkel nyitot-
ta meg, majd Szűcs László, a Várad c. folyóirat 
főszerkesztője,  az aktuális lapszámot mutatta 
be. Ezt követően került sor az est fő témájára, 
Markó Béla költői pályájának elemzésére, 
valamint a róla szóló és általa írt kötetek bemu-
tatására. Elek Tibor: Markó Béla költői világa c. 
könyve 2014 őszén jelent meg, több bemutatót 
is tartottak már, melyeket jellemez, hogy 
„Markó közéleti személyként bevonzza az 
embereket” , de a kötetben mint költő szerepel, 
és a bemutatók alkalmával is  ilyen minőségé-
ben van jelen.  Elek Tibor szerint a kelet-közép--
európai társadalmak sajátosságának tekinthe-
tő, hogy az irodalom és a politika összekapcso-
lódik, és a két pályát nehéz egymástól függetle-
níteni. Az irodalomtörténész mégis arra tett 
kísérletet, hogy a külső összefüggések minél 

kevésbé befolyásolják az irodalmi életmű 
feltárása közben. Markó Béla tudatosan készült 
a költői pályára, első művei az 1970-es 
években jelentek meg.
A rendszerváltás előtt a kemény diktatúra és 
cenzúra korában a politikai üzeneteket tartal-
mazó verseit nem nézték jó szemmel, 1989/90--
re a magyar líra élvonalába került, azonban a 
politikai események rákényszerítették, hogy mint 
értelmiségi határon túli magyar részt vegyen a 
politikában.
Politikusként több mint egy évtizedre elszakad a 
költészettől, a 2000-es évek közepétől tér 
vissza a gyermekirodalomhoz. Elek Tibor 
rámutatott: Markó Béla magánéleti változásai 
összefüggést mutatnak a megjelenő köteteivel. 
2013-ban szabadvers formákkal korábbi 
politikai költészetéhez tér vissza, ám ezzel 
együtt egyre távolodik a politikától, teszi 
mindezt tudatosan. Markó Béla így fogalmaz 
önmagáról: „20 év alatt sem lettem hivatásos 
politikus”, szeretett volna megmaradni értelmi-
ségiként. Kedvenc versformája a szonett, amely 
kötött, fegyelmezett, csakúgy, mint maga 
Markó, aki emiatt „költőhöz méltatlanul nem 

bohém”. A költő szerint hasonlóság van a szonett 
és az ÉLET között, hiszen a kérdés mindkettőnél, 
hogy „tudunk-e úgy élni a kész feltételrendszer-
ben, hogy mindeközben ne veszítsük el 
önmagunkat”.  A szonett mellett az utóbbi 
időkben Markó Béla rátalált az európaitól 
gondolkodásmódban és világlátásban is eltérő 
távol keleti haiku műfajára (3 soros, természeti 
jelenségekkel foglalkozó, kötött szótagszámú 
régi japán versforma), amelyből már könyve is 
jelent meg.
Az este alatt Kocsis Csaba frissen megzenésített 
Markó Béla-verseket adott elő, valamint a költő 
is felolvasott a róla szóló monográfiából, továb-
bá szonettjei és haikui elmondásával is egy 
talán kevésbé ismert oldalát tárta a nézőközön-
ség elé.
A Biharországi Esték soron következő rendezvé-
nye február 27-én, 16 órától lesz, melynek 
keretében felavatják a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ Cs. Erdős Tibor-termét. A szerve-
zők mindenkit szeretettel várnak!

Kép és szöveg: Csarkó Imre

„A politikus, aki költőnek születe�”

Az ember nem mondja - viseli a gyászt. A�ól, hogy hallgat, tán még feketébb lesz 
odabelül. Pedig jó lehet könnyülni. Vannak, akik a szavaktól könnyülnek. 

Ahogyan Szabó Magda megfogalmazta, könnyíthetnek a szavak. Csak 
éppen meg kell őket találni. Hisz sokan vannak, hű társaink nap mint 
nap, de van egy-egy pillanat, amikor nem tudjuk, hogy éppen hogy 
vegyük elő őket. Ez pedig olyan esetekben fordulhat elő, amikor 
hirtelen kilép az életünkből valaki, aki mindaddig napjaink természetes 
részese volt. Akinek jól ismerjük a köztünk eltöltött évtizedeit, a 
közelmúltjának mindennapjait, és akivel még nemrég napi teendőkről, 
közösen elvégzendő feladatokról, és a magánéletében már előtte álló 
nyugdíjas évek örömeiről beszéltünk. 
 Dr. Éliás Mária sok berettyóújfalui, berettyószentmártoni és 
bakonszegi család életének vált részesévé, sőt részévé az elmúlt bő 
három és fél évtizedben. 1976 óta több generáció fordulhatott hozzá, 
sokan vannak, akik tőle kapták az első védőoltásokat, hozzá vitték őket 
szüleik, amikor betegek lettek, vagy éppen ő ment betegágyukhoz, 
hogy abból minél hamarabb fölkelhessenek. És közöttük sokan vannak, 
akik aztán saját gyermekeiket is hozzá vihették, és vitték is, hisz eszükbe 
sem jutott másra bízni őket. Éltek a gyermekkori emlékek, amikor 
megszületett a bizalom, és ha az embernek a gyermekéről van szó, 
akkor ennek igénye a sokszorosa mint, amikor „csak” saját maga dolgá-
ban jár el. Ez a bizalom pedig a szentmártoni rendelőben könnyen 
megszületett, hisz nem mindennapi empátiával, türelemmel és nyuga-
lommal fogadták az ide szorulókat. E nyugalom fontossága pedig nem 
hangsúlyozható eléggé. 
 Nekünk mégis természetes volt. A szülőknek, nagyszülőknek 
az, hogy helyben is van kihez fordulni, a gyermekeknek pedig az, hogy 
elmegyünk Marika nénihez és Viola nénihez,  aztán egy-kettőre nyoma 
sincs a betegségnek. És persze természetes volt az önkormányzat 
számára, hogy a házi gyermekorvosi szolgálatot a 
berettyószentmártoni praxisban egy kiváló szakorvos látja el. Végzi a 
dolgát, amit hivatásának választott, s teszi ezt a közösség, közvetlen 
munkatársai és a saját maga megelégedésére. Hittel, alázattal, 
szerényen és kitartóan, 36 éven keresztül. Ha pedig a szükség úgy 
hozta, akkor megtette ezt bármelyik berettyóújfalui körzetben, vagy 
éppen Bakonszegen is. Aztán következett 2012 októbere, és érkezett 
egy levél, melyben jelezte, hogy asszisztensével együtt vissza kíván 

vonulni, hogy elkezdhessék jól 
megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
Ez is természetes volt. Az élet 
rendje szerint elköszönünk valaki-
től, aki közösségünket sok éven át 
szolgálta, megköszönjük neki, és 
vele együtt örülünk. Örülünk, hogy 
velünk volt, és örülünk, hogy 
megadatott neki a nyugalom, 
amikor még több időt fordíthat 
saját magára és a saját család-
tagjaira. Nekünk pedig csak annyi 
a dolgunk, hogy a törvényes 
kereteket követve meghirdetjük a 
praxist, keresünk egy új 
doktornénit, aki majd itt tölti a 
következő évtizedeket, hogy az utánunk következő generációk gyerme-
kei és anyukái majd egyszer őrá is jó szívvel emlékezhessenek. 
 Nem így történt. Meghirdettük egyszer. Aztán még egyszer. 
Közben megszerveztük a helyettesítést, hírt adtunk valamennyi szakmai 
orgánumon, próbálkoztunk a kórházunkon, sőt a debreceni orvosi 
egyetemen keresztül, minél közvetlenebb úton eljutni egy új jelölthöz. De 
a praxis betöltetlen maradt, és nem adódott más megoldás, mint felosz-
tani azt a megmaradó körzeteket ellátó orvosok között. 
 Ekkor szembesültünk valamivel, ami a praktikus gondokon is 
jócskán túlmutat: a szentmártoni gyermekorvosi szolgálat már rég nem 
gazdaságos. Nem rentábilis, annak betöltője számára nem jelent reális 
anyagi megbecsülést. És itt válik nagybetűssé a szolgálat  szó. Mert 
most látjuk csak, hogy Éliás doktornő valóban szolgálta választott, 
befogadó közösségét. Még akkor is, ha az méretei miatt nem tudta – 
talán nem ide illő módon fogalmazva – kellő mértékben eltartani. De 
ragaszkodott és kitartott – most már tudjuk: szinte a végsőkig. 
 Hálával és nagy tisztelettel gondolunk rá, és őrizzük emlékét. 
Ezt igyekezett kifejezni ez a néhány szó és gondolat. És ennek nem 
ellentmondva, sokkal inkább válaszolva hívjuk segítségül Hamingwayt:

„Elmúlt, mint száz más pillanat, de tudjuk, hogy mégis múlhatatlan. 
Mert szívek őrzik és nem szavak.”

Búcsú Dr. Éliás Máriától
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Sajtos karaj
Hozzávalók: 6 szelet csont nélküli karaj, 2 dl tejföl, 2 db tojás, 15 
dkg reszelt sajt, só, bors
Elkészítés: A kiklofolt karajt teflon tepsibe rakjuk, csipetnyi sóval, 
borssal beszórjuk. A tojást szintén kevés sóval felverjük, a tejföllel jól 
elkeverjük. A karajra rakjuk a sajt felét, majd ráöntjük a tejfölös 
tojást, végül a maradék sajtot. Közepes lángon, fólia alatt pirosra 
sütjük, krumplipürével tálaljuk. 

Főzőcske, de �noman

A l k o t n i  j ó  
Berényi Anna Kötelék című festménye az „Alkotni jó” kiállításon, mely a Bihar Vármegye 
Képgalériában volt látható január 7-től 19-ig. Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárainak, munkatársainak alkotásaiból nyílt kiállítást Kocsis Csaba népművelő 
ajánlotta a képzőművészet, népművészet kedvelőinek figyelmébe.                                                                                               
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Születés 2014. december
  6. Ritók Olívia (Ritók János - Veres Mónika)
Elhunytak 2014. december
24. Csorba György (1965.)
31. Rácz Gábor (1926.)
26. Vig Imre (1945.)
23. Szabó Sándorné (Rácz Eszter Erzsébet) (1956.)
23. Csendes Zoltán Tibor (1953.)
27. Rácz Gábor (1932.)
30. Lakatos Sándor (1934.)
30. Szabó István (1951.)

Elhunytak 2015. január
  7. Erdei Pál (1929.)
  9. Rácz Sándor (1951.)
11. Török Ferenc (1946.)
11. Pete László (1935.)
13. Jakab Zoltán Dezső (1955.)
18. Szatmári István (1947.)
17. Lisztes Istvánné (Birizdó Irén) (1926.)
16. Kecskeméti Zsolt (1972.)
20. Papp András (1946.)
21. Sámi Vince (1930.)

Anyakönyvi hírek

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
február havi programja

 6. 19.00: Kárpátia zenekar koncertje

13-15. Kultúrházak éjjel-nappal
14. 19.45: Valentin nap a Makk Kálmán Moziban:
Apropó szerelem c. film vetítése – a hölgypartnerek  
belépése ingyenes
14-15. 16.00: Családi Mozidélután – Tüskevár
c. film vetítése a Makk Kálmán Moziban
14-15: Galambkiállítás a színházteremben
19. 10.00 óra: A Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő 
élménykoncertek 2. előadása: 
SONUS ütőegyüttes műsora
25. Bál a Savoyban- revüoperett 
a Kalocsai Színház művészeinek előadásában.

Keddenként 18.00-20.00 Gombaismereti tanfolyam

6

   A MAKK KÁLMÁN MOZI FEBRUÁRI MŰSORA 
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9-10-11. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00 

BIRDMAN 
Színes feliratos amerikai vígjáték

9-10-11. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.15 

MÁSODIK ESÉLY  
Színes feliratos dán dráma

12-13-14-15. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00 

JOKER
Színes szinkronizált amerikai krimi dráma

12-13. csütörtök-péntek Kezdés: 19.45 

BÜSZKESÉG ÉS BÁNYÁSZÉLET
Színes szinkronizált angol vígjáték

14-15. szombat-vasárnap Kezdés: 19.45 

APROPÓ SZERELEM
Színes szinkronizált amerikai-angol romantikus vígjáték

16-17. hé-ke Kez.: 18.00 18. sze Kez.: 19.45 

MORTDECAI
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

6-17. hé-ke Kez.: 20.00 18. sze Kez.: 18.00 

TIMBUKTU
Színes feliratos francia-mauritánai filmdráma

19-20-21. csü-pé-szo Kezdés: 18.00
23-24-25. hét-ke-sze Kezdés: 18.00

SPONGYABOB - KI A VÍZBŐL! 
Színes szinkronizált amerikai családi animációs film

22. vasárnap  Kezdés: 18.00 

SPONGYABOB - KI A VÍZBŐL! 2D
Színes szinkronizált amerikai családi animációs film

19-20-21-22. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45 

MANCS
Színes magyar családi kalandfilm

23-24-25. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.45 

FEHÉR ÁRNYÉK
Színes tanzán-német-olasz filmdráma

26-27-28. csü-szo Kezdés: 18.00
Március 1. vas Kezdés: 18.00 

JUPITER FELEMELKEDÉSE 
Színes szinkronizált amerikai sci-fi

26-27-28. csük-pé-szo Kezdés: 20.15
Március 1. vasárnap Kezdés: 20.15 

MANIEGGS-EGY KEMÉNY TOJÁS BOSSZÚJA
Színes magyar animációs film

Március 2-3-4. hé-ke-sze Kezdés: 18.00 

A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYALATA
Színes szinkronizált amerikai romantikus dráma

Március 2-3-4. hé-ke-sze Kezdés: 20.15

ESZEVESZETT MESÉK
Színes szinkronizált argentin thriller
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    Jegyárak: ART              700 Ft
                     Digital 2D    890 Ft
                     Digital 3D  1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!
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Meghívó
Szeretettel és tisztelettel hívunk,várunk 

minden zenekedvelőt a hagyományosan 
megrendezésre kerülő 

Tanári Hangversenyünkre!
Helyszín: Járási Hivatal Díszterme

Ideje: 2015. március 6. (péntek) 18 óra
A belépés díjtalan,

adományokat köszönettel fogadunk!
A Városi Zeneiskola tantestülete nevében:

Törő Ferenc intézményegység vezető

Meghívó

Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját 
2015. február 14-én (szombaton) 18:00
 a Járási Hivatal Fráter László termébe a 

Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar 
évadnyitó hangversenyére.
Vezényel: Flender Gábor

Belépődíj: felnőtteknek: 1.000.-Ft
gyermekeknek ingyenes

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy a Sinka István Városi 

Könyvtár (Kálvin tér 1.) nyitva 
tartása 2015. január 1-től 

megváltozott. 
NYITVA TARTÁS 

(felnőttkönyvtár, számítógépte-
rem, gyermekkönyvtár)

Hétfő: ZÁRVA
Kedd, Szerda, Csütörtök, 

Péntek:10-12 és 13-18 óra 
Szombat: 8-13 óra 

Szeretettel várjuk szombatonként 
a gyerekeket szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt!

(http://goo.gl/KoR8KH) 
is tájékozódhatnak.
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György u. 28. 
minden kedden 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Csorba Emese Tel.: +36 30 708 9287


