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 ÖNKORMÁNYZAT 2

 Levélben tudatta Berettyóújfalu képviselő 
testületével Boruzs Imre, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom listájáról bejutott önkormányzati 
képviselő, hogy 2013. március 13-án lemond 
képviselői mandátumáról.
   A levelet Muraközi István polgármester az 
aznapra kitűzött rendkívüli testületi ülés elején 
olvasta fel. Az így megüresedett képviselői hely 
betöltéséről az őt korábban jelölő szervezet 
dönt a jövőben – közölte a polgármester. 
   A napirendi pontok mellett még öt sürgősség-
gel tárgyalt előterjesztést is megtárgyalt a 
képviselő testület. Elsőnek a város idei költség-
vetéséről döntöttek. Eszerint a 2013. évi 
költségvetési főösszeg 4.365.251.000 Ft, ami a 
tavalyi összeg felénél is kevesebb. Ennek 
magyarázata: az állam átvette január 1-től az 
oktatási intézmények működtetését, illetve még 
a tavalyi év közepétől a kórház fenntartását, 
ezért csökkent az összeg. A költségvetési rende-
let megalkotását nagymértékben befolyásolta 
még az adósságátvállalás a kormány részéről, 
hiszen a megyében a legnagyobb arányú – 70 
százalékos – támogatásban részesült Berettyó-

újfalu – mondta el Muraközi István. Kusai Tamás 
könyvvizsgáló hozzászólásában leszögezte: 
takarékos szemlélet tükröződik a költségveté-
sen, bár az is előírás volt, hogy hiányt betervez-
ni nem lehetett. Az viszont így is látszik, hogy 
állami támogatás nélkül nem láthatók el a 
kötelező feladatok. Tisóczki József, a pénzügyi 
bizottság elnöke azt emelte ki, hogy továbbra is 
sikerül megtartani a 80 éven felüliek ingyenes 
szemétszállítását, illetve a nyugdíjas közalkal-
mazottak étkezési kedvezményét. A beadott 
pályázatok pedig mind százszázalékos európai 
uniós és hazai finanszírozásúak, így az önkor-
mányzat részéről önerőt nem igényelnek – tette 
hozzá a polgármester.
    Döntöttek a képviselői tiszteletdíjakról és a 
polgármester költségtérítéséről is. Ismeretes, 
hogy az előző testületi ülésen a bizottságok 
számát négyre, a bizottsági tagok számát 
16-ra csökkentették. Így lehetőség nyílt arra, 
hogy a tiszteletdíjak visszaálljanak a 2008-as 
szintre, a polgármesteri költségtérítés pedig a 
polgármesteri illetmény 21 százaléka legyen, 
azaz 109.550 Ft. 

    Elfogadták a „Berettyóújfalu az egészséges 
város – II. ütem” projekthez kapcsolódó akcióte-
rületi tervet.   
    Megszavazták a négy bizottság elnökének 
személyét, tagjait, külső bizottsági tagjait is. A 
polgármester javaslatára a kimaradt külsős 
tagok munkáját elismeri és levélben megköszöni 
a testület. (A bizottsági tagok összetétele változ-
ni fog, az időközi választás, illetve a Boruzs Imre 
helyére kerülő képviselő személye miatt.)
    Módosították a képviselők az önkormányzat 
vagyonáról szóló önkormányzati rendeletet, 
illetve döntöttek egy önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítéséről is. 
Minimális változtatással elfogadták a nevelési, 
oktatási, szociális intézményekben alkalmazan-
dó térítési díjakat is. 
     Az önkormányzat ebben az évben is biztosít-
ja az általa fenntartott intézményekben dolgo-
zói számára nyújtott támogatást, melyet azok 
vehetnek igénybe, akik helyi lakosok és a 
távolsági autóbusz járatot helyi közlekedésre 
munkába járás céljából veszik igénybe. A 
kedvezmény 2.460 Ft havonta. 

Lemondott a Jobbikos városatya, elfogadták az idei költségvetést

    Határtalan a boldogság – e szavakkal kezdte 
Muraközi István polgármester azt a sajtótájékozta-
tót, melyen hat település – a vendéglátó mellett 
Nagyvárad alpolgármestere, Ártánd, Mezőpeterd, 
Biharkeresztes, Bors – polgármestere előtt nyitott 
meg, abból az alkalomból, hogy hamarosan 
elkezdődhet a mintegy 35 km-nyi kerékpárút 
építése Berettyóújfalu és Nagyvárad között.
   Nem véletlen, hogy éppen március 20-án 
tartották a sajtótájékoztatót – tudtuk meg a 
város első emberétől – hiszen az ENSZ március 
20-át a boldogság világnapjaként tartja 
számon. A határtalan boldogság pedig azért 
van, mert a ciklusokon átívelő, 2008-ban megfo-
galmazódott ötlet, végre valósággá válhat. A 
májusban kezdődő beruházás októberre készül 
el, s a polgármester ígéretet tett arra, hogy 
képviselő társaival kerékpárral teszi meg a 
Váradig tartó utat, amely az ország leghosz-
szabb egybefüggő kerékpárútja lesz. Végső 
soron megvalósul a híd Bihar vármegye egykori 
központja, Nagyvárad, és Csonka-Bihar 
központja, Berettyóújfalu között – szögezte le 
Muraközi István, majd köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a projekt eddigi megvalósí-
tásában részt vettek.
  Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési 
képviselője beszédében kitért arra, hogy lassan 
oka fogyottá válik a határon inneni és túli vendé-

gek köszöntése, hiszen Romá-
nia schengeni csatlakozása 
következtében észrevétlenül 
mehetünk majd át egyik 
országból a másikba. A két 
ország települései kiváló 
együttműködést tanúsítanak, 
hiszen most is jó néhány közös 
projekt zajlik. Nemrég zárult 
az élesdi kórházzal közös 
projekt, de Fugyivásárhellyel 
közösen pormentesített utak 
kivitelezésére is sikerrel 
pályáztak az újfaluiak – 
sorjázta a honatya. A most 
induló kerékpárúr megépíté-
se után a cél a további fejlesztés Debrecen felé. 
Derecske és Tépe között már elkészült, a Debre-
cen és Mikepércs közötti kerékpárútra nyertes 
pályázat van, tehát mindössze a Berettyóújfalu 
és Tépe, valamint a Derecske és Mikepércs 
közötti kerékpárút megépítése van hátra.  
    Mircea Malan, Nagyvárad alpolgármestere 
elöljáróban köszönetet mondott a pályázat 
elkészítéséért. A kerékpárút, mint új összekötte-
tés, a két település közötti együttműködést 
erősíti, s azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk 
mindenki számára fontos dolgokat létrehozni – 
emelte ki az alpolgármester, aki a most záruló 

sikeres EU-s költségvetés után a következő – 
2014-2020 közötti – költségvetési időszakban 
is számít hasonló együttműködésre Berettyóújfa-
lu és Nagyvárad vonatkozásában.
    A mintegy 35 km-es kerékpárút összköltsége 
közel 6,3 millió Euró, melyből európai uniós 
támogatás 85 százalék, a magyar államé 10 
százalék, míg a négy hazai önkormányzat – 
Berettyóújfalu, Mezőpeterd, Biharkeresztes, 
Ártánd - , 5 százalékos önrészt vállalt. A határ 
túloldalán a román állam 13 százalékot, míg a 
nagyváradi és borsi önkormányzat 2 százalék 
önrészt finanszíroz.       Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Kerékpárút épül Berettyóújfalu és Nagyvárad között

HIRDETMÉNY
A  2013. május 12-i időközi egyéni képviselő 
választáshoz szükséges érvényes ajánlások 
számáról:
 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény-
nek a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásán történő végrehajtásáról 
szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) 
bekezdés g) pontjában biztosított hatáskörömben 
eljárva, a Berettyóújfalu 7. sz. Egyéni Választóke-

rületben a 2013. május 12-i időközi egyéni 
önkormányzati képviselő választáson a jelöltállí-
táshoz szükséges ajánlások számát az alábbiak 
szerint állapítom meg, és teszem közzé:
 Képviselőjelölt az adott egyéni választókerület-
ben az lesz, akit az egyéni választókerület válasz-
tópolgárainak legalább 1%-a , összesen 17 
választópolgár érvényesen jelöltnek ajánlott.
Berettyóújfalu, 2013. március 25.
                                     Dr. Ökrös Zoltán
                       Helyi Választási Iroda Vezetője                  

KÖZLEMÉNY

A berettyószentmártoni házi gyermekorvosi 
rendelő (4100 Berettyóújfalu, Szentmárton 
tér 5/C.) telefonszáma megváltozott, a 
rendelő új telefonszáma:  
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- Elnök Úr! Miért tartotta fontosnak, hogy itt, a 
Partium kapujában, Csonka-Bihar központjában, 
személyes jelenlétével megtisztelje a nemzeti 
összetartozás, a Székelyfölddel való szolidaritás 
alkalmából rendezett ünnepséget?
- Mindenekelőtt, ha tehetem, minden meghívást 
elfogadok. Azt gondolom, az Országgyűlés 
elnökeként kötelességem képviselni az egész 
testületet bármely olyan ünnepi pillanatban, 
amikor erre a szervezők méltónak ítélnek 
bennünket. Ám ez egy különös alkalom, hiszen itt 
most Orbán Balázs, valahai képviselő körzeté-
nek egyik településén, a székely zászló kitűzésé-
vel vállaltak szolidaritást azokért a székely 
testvéreinkért, akik a legelemibb jogaikért 
küzdenek azért, hogy önazonosságukat 
megőrizhessék, felmutathassák, nyíltan megél-
hessék, és az utódaikra hagyományozhassák. 
Azt gondolom, ha ezt minél többen teszik meg 
itt, Magyarországon, annál szorosabb lesz az a 
szövedék, ami összeköti a nemzetet a határok 
fölött átívelő módon, illetve, ahogy megemlékez-
tem a felszólalásomban is, annál inkább 
begyógyulnak azok a sebek, amelyeket 2004. 
december 5-e ejtett rajtunk. 
- Nemrégiben, március 10-én volt az az egész 
Kárpát-medence küldötteinek részvételével zajló 
tüntetés Marosvásárhelyen, amelyet a székely 
autonómia megteremtéséért szerveztek a 
rendezők. Lát-e esélyt az autonómia és önrendel-
kezés megvalósítására?
- A kincstárinak is mondható optimizmus azt a 
kötelező választ adja részemről, hogy igen, 

látok esélyt. Ha egy kicsit realistábban fogalma-
zok, akkor azt kell, mondjam, hogy még mindig 
látok lehetőséget, de nem nagyon látom azokat 
az erőfeszítéseket, amelyeket azok tehetnének 
ennek érdekében, akiknek ez egyébként kutya 
kötelességük lenne, akik erre esküdtek föl. Nem 
azokról a tízezrekről beszélek, akik ott voltak 
ezen a gyűlésen, nem is azokról, akik ezt 
szívvel-lélekkel szeretnék, és most csak lélekben 
tudtak jelen lenni, hanem azokról a politikai 
vezetőkről Erdélyben, akik adott esetben, a 
választási kampányban a zászlójukra tűzik, és a 
plakátjaikra írják az autonómia ügyét, ám az 
elmúlt húsz évben semmit nem tettek ennek 
érdekében, sőt, azt is mondhatnám: ellene 
tesznek. Apró pénzre váltják az erdélyi magyar-
ság stratégiai érdekeit. Én azt gondolom, hogy 
tudomásul kell venni mindenkinek – nemcsak 
Erdélyre, Felvidékre, Délvidékre, de az anyaor-
szágra vonatkozóan is - , hogy nekünk semmit 
nem adnak ingyen. Semmilyen jogunkat nem 
biztosítják csak azért, mert vagyunk, és ezt 
szépen kérjük. Ahogy Magyarországnak az 
elmúlt két és fél évben meg kellett küzdenie a fél 
világgal azért, hogy elismerjék az önrendelke-
zési jogunkat legalább abban az értelemben, 
hogy a saját utunkat járhassuk a gazdaságpoli-
tikában, amikor a válság következményeit 
próbáljuk kezelni. Ugyanúgy meg kellett küzde-
ni, és amint látható, nap, mint nap meg kell 
küzdeni azért, hogy egyáltalán egyenjogú 
partnerként vegyenek bennünket számításba, 
hogy legyen módunk saját érveink kifejtésére, 
hogy legyen jogunk arra, hogy egyenlő mércé-
vel mérjenek bennünket éppúgy, mint bárki mást. 
Erdélyben is meg kell küzdeni azért, hogy ne 
sorvadjon el az ottani magyar közösség, hogy 
ne elvegyék a jogaikat, hanem biztosítsák 
mindazt, amit 1918-ban vagy 1920-ban 
megígértek, vagy szerződésben vállaltak. 
Nagyon messze vagyunk ettől, főleg azért, mert 

- megítélésem szerint – az elmúlt két évtizedben 
az erdélyi nemzetpolitika egészen rossz irányt 
vett, és ma sem nagyon látom annak jeleit, 
hogyan kanyarodhatna vissza a helyes irányba. 
A marosvásárhelyi gyűlés egy nagyon fontos 
momentum volt, hiszen ha az emberek nem 
kényszerítik a vezetőiket a helyes útra, akkor 
ugyanaz igaz rájuk, mint amit az előbb elmond-
tam: ők sem kapják meg a vezetőiktől ingyen 
mindazt, ami szerintük természetes lenne, és 
járna nekik. Vannak olyan történelmi szituációk, 
amikor az ember a saját fajtájával, a saját 
vezetőivel küzdve kell kiharcolnia mindazt, ami 
neki egyébként természetesen járna. Szerintem 
az erdélyi magyar embereknek jár az, hogy a 
vezetőik mindent megtegyenek annak érdeké-
ben, hogy az európai autonómiaformák 
figyelembe vételével, a román állam fennható-
ságának figyelembe vételével, de kivívják az 
erdélyi magyarok önrendelkezését.
- Van-e a magyar kormánynak beleszólása a 
romániai régiók napirenden lévő kialakításába? 
Tudjuk ugyanis, ha megvalósul a mostani román 
kormány elképzelése, miszerint a három székely-
földi megyét más-más régióba osztják, akkor ott 
kisebbségbe szorulnak a magyarok.
- Természetesen, van, ám csak annyi, amennyit a 
nemzetközi jog és a nemzetközi érdekérvényesí-
tési fórumok számunkra biztosítanak, illetve 
lehetővé tesznek. De nem a magunk felelősségé-
nek csökkentésére, vagy a felelősség megkerülé-
sére térek vissza az előbb mondottakhoz. 
Mindenféle magyarországi törekvés könnyen 
állítható be valamiféle nacionalista dobverés-
nek, akár Bukarestben, akár Brüsszelben, akár 
Pozsonyban, ha egyébként az érintettek közben 
hallgatnak, és arra várnak, hogy majd a 
magyarországi politika megteszi azokat a 
lépéseket, kifejti azt a nyomást, aminek az 
eredményeképpen majd egyszer eljutnak oda a 
viszonyok, hogy a román politikai elit is belátja: 
az ő érdekeivel sem ellentétes az, ha megadja a 
Székelyföldnek, az erdélyi magyaroknak az 
autonómiát. Tehát a hátország támogatása 
nélkül a magyar politika nem sokat tud elérni, 
sőt, ha túlságosan előreszalad, ha túlságosan 
azt a látszatot alakítja ki, mintha ez a magyar-
országi magyaroknak lenne fontos, de egyéb-
ként köszönik szépen, az erdélyi magyarok 
nélkülünk is jól megvannak, talán még kárt is tud 
okozni. Azt gondolom, hogy egymásra vagyunk 
utalva, s ebben az értelemben is igaz az, hogy 
egy nemzet tagjai vagyunk, ezek közös ügyek. 
Nemcsak az erdélyiek ügyei, nemcsak az 
erdélyiek magánügyei. Mert az, hogy milyen 
állapotban van az erdélyi magyar közösség, az 
ránk, anyaországi magyarokra is tartozik, hiszen 
az egész nemzet állapotát befolyásoló helyzet-
ről beszélünk. Ez fordítva is igaz: az, hogy mi 
zajlik az anyaországban, az az erdélyi, a 
délvidéki, a felvidéki, a kárpátaljai magyarokra 
is tartozik. Sőt, mi több, tartozik azokra az 
Európában, vagy a tengeren túlra szétszóródott 
magyarokra, az ő közösségeikre is, akiket a 
történelem szórt szét az elmúlt száz évben.        
                                                   Nyírő Gizella

„Egy nemzet tagjai vagyunk” 

 

      INTERJÚ 3

A székely zászló kitűzése, illetve az 
Orbán Balázs tiszteletére rendezett 
ünnepség után a házelnök készséggel 
adott interjút a Bihari Hírlapnak.

– interjú Dr. Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével 

Fotó: Kari Sándor



Szerkesztőségünkbe érkezett olvasói levelekre 
Demény Zsolt műszaki főelőadó válaszolt
Az új út a postától a Népliget irányába miért ilyen 
keskeny?
Szabvány szerint kiemelt szegélyes utak 
esetében a minimális útszélesség 6.5 m. Ennél 
szélesebb út nem is indokolt, hiszen gyűjtőutak 
esetében ez a szélesség az elfogadott. A 
Millennium utca is ilyen szélességű, emiatt sem 
érdemes ennél szélesebb utat építeni.
Miért térburkolattal készül az útpálya, nem 
olcsóbb lett volna aszfaltból?
Megvizsgáltuk mindkét változatot, de közel 
egyforma árban van a két burkolat ára, viszont 

sokkal városiabb hangulatot kölcsönöz a térbur-
kolat. Emellett szól az is, hogy az Örökségvédel- 
mi Hivatal is ezt a burkolatfajtát javasolta a 
Nadányi Művelődési Ház helyi védettsége miatt.
Miért kellett kivágni a fákat?
Ez mindig nagyon kellemetlen feladat, de 
amikor egy fontos közlekedési létesítmény 
készül el, a nyomvonalba eső fákat, cserjéket ki 
kell vágni. Viszont a pályázatban zöldterület 
fejlesztése is szerepel, így közel ötször annyi 
fát, bokrot, cserjét, talajtakarót, virágot fogunk 
ültetni, mint amit ki kellett vágni. Ezek már olyan 
helyre kerülnek ahol reményeink szerint több 
évtizedig szépítik, árnyékolják környezetünket.

Elkészül-e időben a beruházás, hiszen már közel 
van május 15.?
Igaz, az időjárás nem kegyes hozzánk, de 
egyelőre minden esély megvan arra, hogy 
határidőre elkészüljön a kivitelezés. Sok problé-
mát okozott a Millennium utca összekötése, ott 
ugyanis nagyon rossz minőségű volt az altalaj, 
ezt közel 40 cm mélységben ki kellett cserélni. 
Ez az ág mára elkészült, úgyhogy napokon belül 
átadjuk a forgalomnak. A főágat jelenleg 
burkolják, aminek várható elkészülési ideje 
április 20. A Tardy utca irányába a közművel 
elkészültek, így húsvét után ott is elkezdődnek
az útépítési munkák.

4 HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

OLVASÓI LEVÉL

KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében a 
2013/2014. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje az 
alábbiak szerint került meghatározásra.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az 
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az öt éves gyermek 
beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2013. május 6-7-8. (hétfő, kedd, szerda), 8.00-16.00 óráig

Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhelyén (cím: 4100 
Berettyóújfalu, Radnóti u. 2., tel.: 54/402-194) Török Istvánné 
intézményvezetőnél lehet.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló           
   hatósági igazolvány, 
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, 
valamint magyar nyelvű nemzetiségi nevelést is folytat a nevelési program-
ja alapján a Rákóczi Tagóvodában (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.)

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő 
felvételt is.

Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2013. 
május 22-ig postai úton küldi meg az érintettek részére. A szülő, amennyi-
ben azt az óvodai beiratkozás napján kéri, elektronikus úton értesítést kap 
a gyermeke óvodai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda 
köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányá-
ban tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a 
szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért tagóvodába való 
felvételre. A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvé-
telét követő 15 napon belül Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de 
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.

Óvodai felvételi körzetek:
    Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde (4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.)
Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajcsy-Zs. ltp., Balassi utca, Bánk Bán 
utca, Bartók Béla utca, Benczúr Gy. utca, Bethlen Gábor utca, Bihari utca, 
Diófa utca, Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Esze Tamás utca, Fazekas 
Mihály utca, Füzes utca, Hajdú utca, Hársfa utca, Hérnekkert utca, Herpály 
utca, Huszár utca, Illyés Gyula utca, Jegyzőkert utca, Katona József utca, 
Kerekes Gy. u., Kinizsi utca, Kisfaludy utca, Kiss J. utca, Kodály Zoltán utca, 
Köztársaság utca, Krúdy utca, Lenkei utca, Margitta utca, Maros utca, 
M.H.SZ. Lakóház, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy 

utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nyárfa utca, Orbán B. tér, Radnóti Miklós 
utca, Salamon utca, Semmelweis utca, Szabadság utca, Szemere utca, 
Szinyei utca, Szökő utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt., Thököly utca, 
Török Bálint utca, Vajda János utca, Vécsey utca
     Eszterlánc Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 8.)
Andaháza utca, Állami Gazdaság egyéb, Állami Gazdaság g., Állami 
Gazdaság k., Agancs utca, Akácos utca, Andaháza puszta, Arany János 
utca, Árpád utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Bántó tanya, Báthory utca, 
Batsányi János utca, Béke utca, Bem Apó tér, Bem utca a Bem Apó tértől, 
Bessenyei ltp., Csalogány utca, Csillag utca, Deák utca, Dobó utca, Földesi 
utca, Gábor Áron utca, Hadik utca, Hargita utca, Hegedűs dűlő, Hold utca, 
Honvéd utca, Jókai Mór utca, Keleti Főcsatorna Őrház, Keresztesi út, Keskeny 
utca, Királyhágó út, Kiss tanya, Korhány-ér utca, Kossuth utca, Körtvélyes 
tanya, Lehel utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Néződomb tanya, Péterszegi út, 
Rózsa utca, Sinka István utca, Somota tanya, Szondy utca, Tompa Mihály 
utca, Tóth Árpád utca, Váci Mihály utca, Vásártér, Vass Jenő utca, Zöldfa 
utca, Vadrózsa Lakásotthon, Pinokkió Lakásotthon, Bogáncs Lakásotthon, 
Vackor Lakásotthon, Galagonya Lakásotthon, Százszorszép Lakásotthon
    Rákóczi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.)
Bajza utca, Batthyány utca, Bem utca a Bem Apó térig, Bercsényi utca, 
Bessenyei utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Csokonai utca, Damja-
nich utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcáig, Dózsa Tsz. Tanya, Eötvös 
utca, Gazdasági iskola, Gyulai Pál utca, Hétvezér utca, Hunyadi utca, József 
Attila ltp., József Attila utca, Kálvin tér, Kereszt utca, Klapka utca, Kovácsi 
dűlő, Madách utca, Mártírok utca, Mikszáth utca, Nagy Sándor utca, Oláh 
Zsigmond utca, Piac tér, Petőfi utca, Rákóczi utca, Röptér tanya, Szent István 
tér, Szentkozma tanya, Szillér kert , Szillér utca, Temető utca, Vágókert dűlő, 
Wesselényi utca, Zrínyi utca, Tüskevár Lakásotthon, Kikelet Lakásotthon.
     Gyermekkert Tagóvoda  (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 106.)
Alkotmány utca, Aradi utca, Arasz utca, Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi 
utca, Csíkász utca, Csónak utca, Déryné utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ 
utca, Hidköz tanya, Hullám utca, Irinyi utca, Kodormány utca, Kodormány 
tanya, Kosztolányi utca, Ladik utca, Lele tanya, Liszt Ferenc utca, Madarász 
utca, Magyar dűlő, Makó István utca, Morotva utca, Nadányi Zoltán utca, 
Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös utca, Pákász utca, 
Peterdi dűlő, Puskin utca, Reviczky tanya, Révész utca, Rozgonyi utca, Sport 
utca, Szegfű utca, Szentmárton tér, Somolyom tér, Szomolyom tanya, Temes-
vári utca, Tinódi utca, Tóhát utca, Vadász utca, Napsugár Lakásotthon.
     Széchenyi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4.)
Ady Endre utca, Attila utca, Belső major utca, Berettyólapos, Mérlegház 
utca, Berzsenyi utca, Botond utca, Csonkatorony utca, Dózsa György utca 
a Kádár Vitéz utcától, Érmellék utca, Gátőrház, Ipari utca, Jászai Mari 
utca, Juhász Gyula utca, Kazinczy utca, Kádár vitéz utca, Kendereskert 
dűlő, Kert utca, Kölcsey utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kréta 
köz, Külső major, Lipótkert utca, Lőtér utca, Magyar utca, Malom utca, 
Matolcsi tanya, Mátyás utca, Millenniumi út, Móra Ferenc utca, Nagyvára-
di utca, Népliget utca, Nyáras utca, Őrház, Sárostókert  dűlő, Szabó Pál 
utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchényi utca, Szigligeti utca, 
Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsay utca, Téglaparti út, Tomori Pál utca, 
Toldi Miklós utca, Vadaskert utca, Vágóhíd utca, Vállalkozó út, Vasút utca, 
Vasúti Őrház, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca.
     Mezősasi Tagóvoda (4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 53.)
Mezősas község közigazgatási területe
      Mesevilág Tagóvoda (4119 Váncsod, Kossuth u. 52.)
Váncsod község közigazgatási területe

                                                    Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
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  A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár új intézményében idén 
a második múzeumi időszaki kiállítás nyílt március 27-én „Szülőföldünk 
térképei” – 500 év magyar térképészete címmel. 

   Az időszaki kiállítás célja, hogy bemutassa szülőföldünk, a szűkebb 
táj, a térség, a megye és az ország térképeit, a magyar térképészek 
utóbbi 5 évszázadban megjelenő munkái által, különös tekintettel a 
helyileg hozzánk kötődő alkotókra, így Karacs Ferenc térképészre, a 
püspökladányi múzeum névadójára. A kiállítás segítségével nyomon 
követhetők a környező terület és a térképészeti technológiák változásai 
is. A tárlat része egy makett is, mely a kiállításnak helyet adó település 
egyik részletét, jelen esetben Berettyószentmárton főutcájának egy 
részét mutatja be.
     A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum vándorkiállítása, anyagai-
nak jelentős részét az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke szolgáltatta. A kiállítás létrejöttét támogatta a NEMZETI 
KULTURÁLIS ALAP. 
     A kiállítást összeállította: Kovács Zsolt térképész, és Ferenczyné Csáki 
Annamária a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum muzeológusa.
   Az időszaki kiállító terem előtti folyosón a Bihari Múzeum néhány 
érdekes, különleges gyűjteményi anyaga kapott helyet.  A tárlókban 
korunk városi térképei mellett régi atlaszok, zsebtérképek, térképtörté-
neti kiadvány és a nemzeti atlaszunk is helyet kapott.
     Még soha nem volt látható a nagyközönség számára az a Berettyó-
újfalu 1820-as állapotát bemutató 1846-ban készült térképmásolat, 
melyet restaurálva láthatnak az érdeklődők. Időben a következő 
várostérkép a III. katonai felmérés nagyított Berettyóújfalut és 
Szentmártont ábrázoló része (1884). Kuriózum az 1930-as években 
készült eredeti falitérkép, és mellette az 1944-es a háború alatti 
várostérképünk digitalizált nyomata.  S még egy különleges eredeti 
térkép kapott helyet a sorban az 1940-es Bihar vármegye térkép, 
melyen Csonka Bihar vármegye kiegészült a II. Bécsi döntés által vissza-
kapott Bihari területekkel. 
   A múzeumi anyag mellett Karancsi Lajos magángyűjteményéből 
eredeti két 1909-ben készült, a Monarchiát ábrázoló katonai térképet 
is láthatnak az érdeklődők.
    A Bihari Múzeum gyűjteményi anyagával kiegészített tárlatot rendez-
te: Kállai Irén, Csarkó Imre, Szűcs Endre.
A megnyitón köszöntőt mondott Muraközi István, Berettyóújfalu polgár-
mestere és Kiss Zsigmond, Püspökladány alpolgármestere. A vándorki-
állítás történetét ismertette Kiss Istvánné, a Karacs Ferenc Múzeum 
vezetője, majd a kiállítást bemutatta Kovács Zsolt, nádudvari térképész.
A megnyitón közreműködött: Aranyiné Csalánosi Csilla, aki Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom c. versét mondta el.
A kiállítás megtekinthető 2013. május 10-ig.
A belépés díjtalan
A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető általános és 
középiskolás csoportok részére április 8. és május 8. között, melyek díja: 
200 Ft/fő
Bővebb információ és jelentkezés a foglalkozásokra: 54/402-390 
                                                                                                               
                                                                                        Kállai Irén
 

    
     

 

Térképészeti kiállítás városunkban
 

Egy videofelvétel került nemrégiben a Bihari Múzeum gyűjteményébe. Az 
egyelőre ismeretlen operatőr az Éneklő ifjúság c. rendezvénysorozat 
berettyóújfalui területi bemutatóját rögzítette, valamikor a 80-as évek 
legvégén. A felvételen három helyi iskola énekkarai lépnek fel: a 2. Sz. 
Általános Iskola úttörőkórusa, a 3. Sz. Általános Iskola kisdobos- és 
úttörőkara, az 1. Sz. Toldi Miklós Általános Iskola pedig a két énekkara 
mellé kiállított egy fiúkórust is.
Az Éneklő ifjúság rendezvénysorozat eszmei elindítója Kodály Zoltán volt, 
az első ilyen hangversenyt 1934 áprilisában rendezték meg a fővárosban, 
később több vidéki nagyváros is csatlakozott hozzá. Kodály alapgondola-
tának örök érvényét mutatja, hogy „túlélte”a rendszerek változását: a XX. 
század második felében már igazi mozgalommá szerveződött, és 
napjainkban is tartanak Éneklő ifjúság hangversenyeket Hajdú-Bihar 
megyében is. 
A berettyóújfalui területi bemutatókat több mint 20 éven keresztül, 
2010-ig szervezte a Nadányi Zoltán Művelődési Központ: minden 
tavasszal a kultúrház nagytermében került sor az iskolai kórusok minősítő 
hangversenyére.
A hónap műtárgyaként látható felvétel pontos időpontját eddig még nem 
sikerült minden kétséget kizáróan meghatározni, ehhez ezúton kérjük a 
Bihari Hírlap olvasóinak is a segítségét. A közel 25 éve készült képkocká-
kon biztosan sok újfalui ismer önmagára, rokonára, ismerősére. A felvétel 
megtekinthető áprilisban a Bihari Múzeumban hétfő–péntek között 9–16 
óráig.
                                                             Dr. Krajczárné Sándor Mária

A hónap műtárgya

136 éve, 1877 áprilisában két bált is rendeztek a berettyóújfalui 
„kisdedóvó” javára. Mind a polgári bál, mind az április 14-én a 
községháza nagytermében megtartott „közvacsorával egybekötött 
házias tánczvigalom” bevétele nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
1877 novemberében megnyílhatott Berettyóújfaluban az első óvoda.

80 éve, 1933. április 1-jén tartott szerzői estet Berettyóújfaluban 
Nadányi Zoltán költő és Szabó Pál író. A leventeház (napjainkban 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ épülete) nagytermében megtartott 
rendezvényen Dr. Böszörményi Nagy Géza, a Gróf Tisza István Közkór-
ház első igazgatója mondta a megnyitó beszédet, majd a két szerző 
műveit hallhatta a nagyszámú közönség, részben saját előadásukban.

77 éve, 1936. április 5-én nagysikerű ünnepélyt rendeztek a berettyó-
újfalui református templom új orgonájának átadása alkalmából. A 
hangszert Liszt Ferenc orgonájának felhasználásával építette meg egy 
budapesti cég. A nagy zeneszerző halála után a Debreceni Zenedébe 
került orgonáját 1934-ben vásárolta meg az újfalui gyülekezet.

37 éve, 1976. április 15-én avatták fel a Hajdú Megyei Tejipari 
Vállalat Berettyóújfalui Tejporgyárát. Településünkön 1957. július 
1-jén kezdte meg működését a tejporgyár, amely az indulás évében 
napi 45-50 mázsa tejport és 20-50 mázsa vajat termelt, s emellett 
Budapestre is szállított tejet. A 70-es évek elejére Újfalu környékén 
megnövekedett a tejtermelés, a feldolgozására szükségessé vált az 
üzem bővítése. A korszerűsítést követően cukrozott sűrített tej, tasakos 
tej és fagylaltpor előállítására is lehetőség nyílt.

10 éve, 2003. április 17-én nyitotta meg kapuit újra a Bihari Múzeum. 
A régi épületből (mai Fényes-ház) 2001-ben költözött át az egykori 
községháza épületébe, két évvel később A táj és az ember – 
Herpálytól a faluvárosig c. állandó kiállítás első részével: a régészeti 
és helytörténeti termekkel, valamint a Pásztorkodás és népi vadfogás 
a Tiszántúlon c. időszaki tárlattal nyílt meg a látogatók előtt a bihari 
térség tájmúzeuma.

                        Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária Bihari Múzeum
 
                

Régen volt, hogy is volt…

Fotó: Szűcs Endre
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    A teltházas közönséget – köztük Rácz Róbert megyei kormánymegbízot-
tat, Pálfi Anikó járási hivatalvezetőt, Bíró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt 
elnökét, Muraközi Istvánt, városunk polgármesterét - Dr. Vitányi István, a 
térség országgyűlési képviselője köszöntötte, aki Hajdó István, 
Székelylengyelfalva néhai esperese, plébánosa, Csíksomlyón elmondott 
szavait idézte, majd röviden ismertette Székelylengyelfalva szülöttének, 
Orbán Balázsnak az életét. Méltatta a honatya Orbán Balázs közéleti 
tevékenységét, hiszen a legnagyobb székely 1881-től haláláig, 1890-ig 
képviselte Berettyóújfalut a magyar országgyűlésben. Idén pedig éppen 
150 éve tartotta székfoglaló beszédét a Magyar Tudományos Akadémián 
– derült ki az előadásból.

Határok feletti nemzetegyesítés
Kövér László ünnepi beszédében a korabeli Székely Nemzeti Tanács 1918 
decemberében elhangzott drámai felhívását idézte: „Ha felbomlik a rend, 
minden rongy úrrá lesz rajtunk. (…) Ne hagyjátok ezt a hazát nyomorultul 
elpusztulni. (…) Maradjatok együtt, álljatok össze!” Abban a történelmi 
helyzetben, amely rövidesen tragédiába torkollott, a hazát és önbecsülést 
megmenteni akaró magyarokban csak a nemzeti lobogó és a székely 
zászló tartotta az erőt – szögezte le a szónok. Majd okozati összefüggésre 
hívta fel a figyelmet a 85 évvel később történtekre. 1918-19-ben, miköz-
ben magyar emberek fordultak szembe egymással, magyar katonák 
emeltek egymásra fegyvert, addig 2004. december 5-én békeidőben 
kerültek egymással szembe a nemzetünkre és nemzettársainkra igent 
mondó magyarok a nemzetüket megtagadó és nemzettársaikra kenyérfél-
tésből nemet mondó magyarokkal. Az okozati összefüggés az, hogy a 
magyarok közül túl sokan hitték azt, hogy egyéni boldogulásuk, egyéni 

túlélésük ára a közösséghez való tartozásukról való lemondás – emelte ki 
a házelnök. A továbbiakban Kövér László hangsúlyozta: a mi időnk 
magyarjainak feladata, hogy önmagunkban, gondolkodásunkban lebont-
suk a határokat, hogy elhiggyük: nem vagyunk többé „határon inneni” és 
„határon túli” magyarok, hanem egymásra utalt magyarok vagyunk. 
2010-ben a magyarországi magyar választópolgárok felhatalmazást 
adtak Magyarország megválasztott vezetőinek, hogy építsék újjá a 
magyar államot és erősítsék meg a magyar nemzetet. Ez a határokon 
átívelő nemzeti újraegyesítés alapja és célja, az új országgyűlés pedig 
megteremtette a magyarok egymásra találásának közjogi alapjait is – 
tette hozzá.
A székely zászló kitűzése a Székelyföldön azt jelenti, hogy az ottani 
magyarság nem adja fel jogait, a nálunk való kitűzése pedig azt, hogy 
figyelünk. Figyelünk a velünk összetartozókra, támogatjuk a székelység 
küzdelmét az autonómiáért, a kulturális önrendelkezésért, az Erdélyből és 

a Székelyföldről 90 éve szakadatlanul folyó forráskivonás befejezéséért. 
A székely zászló azt üzeni Berettyóújfaluban, a néhai Bihar vármegye 
legnyugatibb szegletében, hogy itt tudják és értik, hogy a magyarok 
összetartoznak. Azt jelenti, hogy az itteniek ismerik és szeretik a székelye-
ket, segítik küzdelmeiket, azt jelenti, hogy Orbán Balázs nem élt hiába, s 
van, aki folytatja küzdelmét – fogalmazott Kövér László, aki azt kívánta 
ehhez, hogy mindannyian járjanak sikerrel ezen az úton.

Tudós, polihisztor, politikus
Orbán Balázs élete és üzenete címmel tudományos előadások hangzottak 
el. Elsőnek Kolozsvári István etnográfus, Berettyóújfalu kulturális 
menedzsere tartott előadást a XIX. századi tudós, polihisztor, politikus 
életéről, munkásságáról, majd Bálint Domokos, Székelylengyelfalva 
tanácsosa következett.

Kolozsvári István élvezetes előadása elején Andrásfalvy Bertalant idézte, 
aki szerint „ahol elvész a közösség, ott elpusztul a föld. Az ember közös-
ségre van ítélve, ember és ember között, ember és természet között, 
valamint ember és Isten között. Ez utóbbi summája az előző kettőnek.” A 
továbbiakban ismertette az 1829. február 3-án az Udvarhely megyei 

Kövér László házelnök

  www.berettyotv.hu/szekelyzaszlo
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Lengyelfalván született Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” fordulatos, 
kalandokkal teli életét. Bejárta Európát, de megfordult Palesztinában, 
Szíriában, Arábiában, Egyiptomban, Görögországban. Négy évet töltött 
Victor Hugó társaságában, akinek fiaitól tanulta meg a fényképezés 
művészetét, s ő volt az első, aki a fotózást tudományos munkára használta. 
A Székelyföld leírása című művében lévő fametszetek az ő fényképei 
alapján készültek. Egyesülés párti volt, Magyarország és Erdély unióját 
tényként könyvelte el. Orbán Balázs a hun-székely-magyar rokonság 
mellett tört lándzsát. Számára természetes volt, hogy a magyarok a hunok-
tól származnak. Attila és Csaba királyfi személyével sokat foglalkozott. 
1881-től lett Berettyóújfalu képviselője a törvényhozásban, de aztán sem 
felejtett el a székely nemzet felemelkedésén munkálkodni. 1890. április 
19-én bekövetkezett halála után földi maradványait négyszer temették el. 
A végső síremlék avatásán emlékbeszédet Nyírő József mondott: „…nin-
csen ezen a földön egyetlen fűszál, egyetlen porszem, amely őt ne ismerné, 
lényege ne volna, nincsen öröm és nincsen jaj, mely testvére ne volna, 
nincsen egyetlen tenyérnyi hely, melyet lába ne érintett volna, élet és 
igazság, melyet világgá ne kiáltott volna…”

Tudását szülőföldjén kamatoztatta
Bálint Domokos beszéde elején emlékeztetett arra, hogy hazájában 
törvényszéki perek sokasága indult a zászlóhasználat betiltása ellen, 

holott a szimbólumok születése, létezése több száz esztendőre nyúlik 
vissza. Ám a berettyóújfaluiak és Magyarország megannyi településének 
lakói az összetartozás jegyében együtt éreznek a székelyföldiekkel, a 
lengyelfalviakkal, azért, hogy szabadon használhassák nemzeti szimbólu-
maikat – szögezte le a tanácsos. Szólt továbbá a két település közötti 
mintegy másfél évszázados kapcsolatáról, mely napjainkra egyre inkább 
kiteljesedik, hiszen elöljárók és magánemberek is egyre gyakrabban 
keresik fel egymás települését. Orbán Balázs nem világhírű egyetemeken 
szerezte tudományát, hanem az önképzés lehetőségeit használta ki. 
Világot járt emberként azonban tudását és tapasztalatait szülőföldjén 
kamatoztatta. Ennek kapcsán a szónok megjegyezte: lassan megszámlál-
hatatlan azok száma, akik lemondanak a szülőföldön maradásról, a 
gyökerekről, pedig – Széchenyi szavaival élve – „Semmi sem emelheti fel 
anyaföldünket, csak agyvelőnk s kezünk”. 
 
A székely lobogót Kövér László Vitányi István és Bálint Domokos társasá-
gában tűzte ki a Városháza homlokzatára.
Az ünnepség nemzeti imánk és a székely himnusz eléneklésével zárult.

Nyírő Gizella. Fotók: Nyirő Gizella, Szűcs Endre

 

   A nemzeti összetartozás és szolidaritás jegyében, valamint a „legnagyobb székelyre”, Orbán Balázsra emlékezve döntött úgy 
Berettyóújfalu önkormányzata, hogy a Városháza homlokzatára kitűzi a székely zászlót. Az ünnepségre március 22-én került sor, 
amikor is a Városháza dísztermében megjelent helyi és környékbeli települések elöljárói, valamint Székelylengyelfalva küldöttsége 
előtt Dr. Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke helyezte el harmadmagával a székely zászlót az épület homlokzatán.

fotó: Gulyás  Lenke
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Emlékjelek a határ túloldaláról
   A Nadányi Zoltán Művelődési Központ és a 
Szélső Érték Kör szervezésében nyílt kiállítás 
a Bihar Vármegye „Képgalériában Emlékje-
lek, emléktáblák Bihar megyében” címmel.

   Dukrét Géza, Magyar Kultúráért életműdíjas 
nagyváradi helytörténész fotóinak megtekintése 
előtt – nemzeti ünnepünk előestéjén – rövid 

műsor köszöntötte a megjelenteket: Kocsis 
Csaba előadóművész, illetve Papp Balázs 
általános iskolai tanuló énekében és zongorajá-
tékában merülhetett el a nagyérdemű.

   A saját kiállítását megnyitó 
Dukrét Géza – a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Társaság elnöke – 
elmondta: a kiállított anyag 
tízéves munkáját öleli fel. 
2001 és 2011 között fotózta 
le Bihar megye emlékműveit, 
emléktábláit, amiket együtte-
sen emlékjeleknek nevezett, s 
tavaly könyv formájában is 
megjelentetett. Előadásából 
kiderült: a megye 80 telepü-
lésén 527 emlékjelet talált, 
amiből Nagyváradon 152, 
Nagyszalontán 39, Érmihály-
falván 30, Mezőtelegden 19, 
Réven és Szentjobbon 14-14, 

Bihardiószegen, Érsemjénben, Margittán és 
Szalacson 13-13 emlékjel található. Az emlékje-
lek több mint 90 százalékát 1990 után állították 

fel. A legtöbb és legváltozatosabbak a világhá-
borús emlékhelyek – 74 - , melyekből 9 turulma-
daras emlékmű – tudtuk meg. 15 millenniumi és 
millecentenáriumi emlékjel is van a megyében, 
valamint huszonegy 1848-as emlékhely. Jelentős 
a történelmi személyeknek – Szent István, Szent 
László, Szent Imre, Bocskai István, Kossuth Lajos, 
Szacsvay Imre, Nagy Sándor József - , költők-
nek, íróknak – Petőfi, Arany János, Kazinczy 
Ferenc, Zilahy Lajos, Sinka István, Ady Endre - , 
állított szobor, emléktábla is. Fontos információ is 
elhangzott, miszerint Románia egyetlen egész-
alakos Kossuth-szobra Nagyszalontán, a 
református templom mellett áll.

    A helytörténész szerint fontos, hogy megis-
merjük és megvédjük történelmi örökségünk 
ezen szeletét, hiszen rajtuk keresztül megismer-
kedhetünk az egyes települések történelmi-kul-
turális eseményeivel, nagy szülötteivel, hőseivel, 
áldozataival. Más szóval: megismerhetjük 
gyökereinket, melynek emléket állított az utókor. 
Ezeket védeni és ápolni kell, hiszen hozzájárul-
nak nemzeti tudatunk erősítéséhez – tette hozzá. 
                             Kép és szöveg: Nyírő Gizella

   Nemcsak a katasztrofális időjárás miatt, hanem 
a Népliget utcai felújítási munkálatok okán is új 
helyszínekre hirdette meg az önkormányzat az 
idei március 15-i ünnepséget. A szokásos reformá-
tus istentisztelet a templom mennyezetének 
életveszélyes volta miatt szintén új helyszínen, a 
római katolikus templomban volt. 

A megjelenteket a házigazda, Márku János 
plébános köszöntötte, majd igét hirdetett Kovács 
Krisztián, a berettyószentmártoni református 
egyházközség lelkipásztora. Szolgálata elején 
hálát adott istennek azért, hogy nem hagyta 
veszni nemzetünket, majd kérte a Mindenhatót, 
kovácsoljon eggyé mindannyiunkat, hogy 
megőrizzük továbbra is együvé tartozásunkat, s 
adjon közös célokat, akaratot azok megvalósítá-
sához. A továbbiakban arról szólt a lelkész, hogy 
nem könnyű keresztény emberként ünnepelni s 
emlékezni a múltban hozott áldozatokra. Egy 
nemzet jövője és boldogsága hosszú távú 
folyamat. Áldozat és előretekintés nélkül nincs 

előrelépés. Ám most vannak sokan, akik nem önös 
érdekeiket hajszolják, hanem a közösség érdeké-
ben lépnek fel, s hoznak áldozatot 
valamennyiünkért. A közös imádság után a hívek 
elénekelték a Székely himnuszt és a Szózatot, 
majd a Szent István tér helyett a Makk Kálmán 
Moziban folytatott az ünnepség, amely a 

Himnusz eléneklésével kezdődött.
Ünnepi beszédet Muraközi 
István polgármester mondott, 
aki elöljáróban a 165 évvel 
ezelőtti forradalmat és szabad-
ságharcot meghatározó 
eseménynek, a nemzeti identitás 
alapkövének tekintette. Kiemel-
te nagyjaink – Batthyány, 
Kossuth, Deák, Széchenyi, 
Szemere, Eötvös – sorsfordító 
cselekedeteit, de szólt a márciusi 
ifjak radikális követeléseiről is. 
Az események és a történelmi 
példák részletes ismertetése 
után párhuzamot vont napjaink 
történéseivel. Mint fogalmazott, 

míg korábban egy jól látható ellenség – Bécs, 
Moszkva – ellen kellett fellépni, addig manap-
ság mindenki szövetséges, már-már barát. Így a 
legegyértelműbb nemzeti érdekek esetében 
sem tudunk egységesen fellépni. Amíg 2010-
ben fülkeforradalom volt, ma már szabadság-
harc, függetlenségi háború zajlik. „Miközben 
több oldalról próbálják megtörni erőfeszítése-
inket, nem lépünk ki a saját soraink közül, hogy 
éppen az ellenünk támadókkal parolázzunk. 
Európai szemlélettel képviselni a nemzeti egysé-
get – ez az egyetlen lehetőség” – húzta alá a 
szónok, aki felsorolta a város azon eredményeit, 
amik az utóbbi években születtek. Végezetül 

Széchenyi István szavait idézte: „Akit magyar-
nak teremtett az Úristen és nem fogja pártját 
nemzetének – nem derék ember… A nemzet 
nagysága, boldogsága mindig csak magában a 
nemzetben rejtezik.” 
A debreceni Orfeum Művészeti Egyesület ünnepi 
műsora – Zúgjatok harangok – után a megemlé-
kezés a Szózat eléneklésével ért véget.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Nemzeti ünnep új helyszíneken
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  A Sinka István Városi Könyvtár Kulturális 
Intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában KALANDOZÁS A KÖNY-
VEK VILÁGÁBAN  TÁMOP-3.2.13-12/1-2012
-0065 címmel a közelmúltban elnyert pályázatá-
nak köszönhetően került megrendezésre az a 
program, melynek keretén belül a Széchenyi, a 
Hunyadi, valamint a bakonszegi Tagiskola első 
osztályosai, a Széchenyi Tagiskola harmadikosai és 
a Széchenyi Tagóvoda nagycsoportosai feledhe-
tetlen délutánt töltöttek el a könyvtárban. Tették ezt 
azzal a céllal, hogy jobban megismerkedjenek a 
könyvtár világával, állományával, s a gyűjtemény-
ben való barangolást követően fantáziájukat 
megmozgassák a szerzett élmények rajzos megje-
lenítése, valamint a játékos vetélkedő által. 
Margó néni kalauzolásában a kedves köszöntő 
szavakat követően megismerkedtek a gyerekek 
a könyvtár állományával, különös tekintettel a 

Gyermekkönyvtár lehetőségeivel. Izgatottan 
várták, hogy megnézhessék, mi lapul Margó néni 
kalapjában, melyből macikat ábrázoló képek 
kerültek elő. Ezek segítségével alakultak ki a 
csoportok, melyek közösen oldottak meg játékos 
feladatokat. Az elhangzott közmondások 
alapján, az asztalon elhelyezett képek pillanatok 
alatt helyükre kerültek. Közülük nagyon kevés 
tévesztett célt. A labirintus útvesztőjéből Piroska is 
szempillantás alatt kijutott az erdőből. A mesehő-
sök eltévedt tárgyai: Hófehérke almája, Micimac-
kó méze is megkerült, a nagyobbak pedig 
mesetotóval mérték össze tudásukat.
Hazatérve, a gyerekek szebbnél szebb alkotá-
sokban örökítették meg a könyvtárban töltött 
délutánon szerzett élményeiket, melyekből 
kiállításnyi anyag gyűlt össze. Az elkészült 
munkákat Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsanna 
grafikus, rajztanár szakértő szemmel értékelte 

személyre szólóan, kiemelve a kis művészek 
képekből tükröződő egyéniségét, egyediségét. 
Ragyogó szemmel, boldogan vették át jutalmu-
kat - a dicsérő könyvjelzőt, zsírkrétát, színes 
ceruzát, könyvet s az elengedhetetlen csokolá-
dét - a kiemelkedő munkát végzők. Az 
eredményhirdetést követően a zsúr oldott 
hangulata lehetőséget teremtett az ismerkedés-
re, a búvárkodásra.  
Ezek a gyerekek megtalálták a szabadidő 
hasznos eltöltésének lehetőségeit a könyvtár-
ban, ahol a betűbozótos könyvek vadonában 
megvalósulhatnak Sarkady Sándor gondolatai:
 
     „Oh, osztogass csak halk derűt a jóknak,
       Hitet, tudást a lelkes szomjazóknak,
       A gyereknek mesét,
       Lankadt lelkeknek bátor bizodalmat-
       (Kitárulnak a csodás birodalmak,
       Csak halld a lap neszét!)”.
  Lackó Györgyné 
                             Vezendiné Borbély Margit                                                                  

A bihari irodalom és kötődései
 Dr. Bakó Endre irodalomtörténész sok szállal kötődik Biharhoz. „Hajdú-Bi-
har megye irodalmi adattára című munkája 2012 végén jelent meg 
második javított kiadásban az Ethnica Kiadónál Debrecenben. Közel 80 
szellemi munkás /író, költő, kritikus/ tevékenysége kötődik a tájhoz. Az 
újság terjedelmi korlátai miatt csak 11 alkotóról szólunk sorjában. 
Bessenyei György munkásságának csúcsán kötődött a bihari szíkhez, 
Pusztakovácsihoz /a mai Bakonszeghez/. Hozzá csatlakozott rokona, 
öregkorának gyámolítója /kedvese?/ Bessenyei Anna, aki szintén írt 
verseket. Nadányi Zoltán, a testőrköltő szellemi örököse, a jogásznak 
tanuló dzsentri fiú, az újságírásban találta meg a jövőt Váradon, majd lett 
lapszerkesztő Újfaluban, drámaíró a fővárosban. Z. Horváth Piroska, a 
Nadányi család cselédje is bekerült a kötetbe, aki egész életében ápolta 
az emlékház gondnokaként Bessenyei emlékét. Később férje /Dr. Miskolczy 

József/ hagyatékában megtalálta Kölcsey Ferenc végrendeletét.
   A bihariak kincsestárában rábukkanunk Orbán Balázsra, aki irodalmi 
ténykedése mellett a térség országgyűlési képviselője is lesz, valamint 
Miklós Jutkára, aki még emigrációjában is Berettyóújfalut vallotta hazájá-
nak. Sokféleképpen ítélték meg a politikussá lett Kállai Gyula személyisé-
gét, Biharról írt munkáit viszont nem lehet semmisnek tekinteni.
   Fülöp Vilmos melegszívű népművelői vénájára és tanári munkájára sokan 
emlékeznek. A Bihari Füzetek sorozatban halála után jelentek meg elbeszélései.
   A szerző munkájában helyet kap a sokszor áldott és átkozott Héthy 
Zoltán, aki Dr. Dankó Imre megbízására megalapította és 10 évig 
igazgatta a berettyóújfalui Bihari Múzeumot. Az ő kezdeményezésére 
működik még manapság is a megyei honismereti tábor.
   Ez a recenzió csupán néhány személyiséget emel ki. Akik kíváncsiak a 
többiekre is, olvassák el az egész könyvet.

Harasztosi Csaba

Keresd a könyvtárban!
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A tavasz és a természet megújhodásának kezdetén, idén is köszöntötték 
hölgytársaikat a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének tagjai. A 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében összegyűltek körében 
megjelent Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István 
polgármester, Bónácz János alpolgármester is.

Pikó Gyuláné egyesületi elnök köszöntőjében nőtársai otthonában békes-
séget, a kertekben virágot, a mindennapokban megbecsülést, boldogsá-
got kívánt. Nagy Kornélia zeneiskolai tanárnő klarinétjátéka után Vitányi 
István köszöntötte az ünnepelteket, s nyújtott át virágcsokrot az elnöknő-
nek, valamint két belépőjegyet a hétvégi nótaestre. Muraközi István a 
férfiak háláját tolmácsolta mindazért a szépért, jóért, gondoskodásért, 
amit a hölgyek nyújtanak az erősebb nem képviselőinek, azért, hogy 
mindig friss étel, vasalt ing, a család melege lengi körül a társadalom 
legkisebb egységét. A legszebb napon a költő segítségét vette igénybe, s 
egy szép verssel fejezte ki háláját a hölgyeknek, hozzátéve, hogy színesít-
sék még sokáig életünket!
Egy középiskolás fiatalember szavalata után a Szivárvány Református 
Óvoda Napsugár csoportjának műsora következett, de felléptek az 
Igazgyöngy Alapítványi Iskola moderntáncosai is.
Az önkormányzat nevében a meghívott vendégek egy-egy szál tulipánt, 
míg az óvodások egy-egy szál papírból hajtogatott hóvirágot nyújtottak 
át a nyugdíjas hölgyeknek.
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Nőnapi ünnepség a nyugdíjas klubban

Kármegelőzési munkálatok kezdődtek a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ bástya részén,  melynek célja a toronyszerkezet megerősítése.

Hozzávalók:
1 csomag babapiskóta, 1 csomag vanília puding, fél liter tej, 1 doboz 
darabolt ananászkonzerv, tortadara.
A babapiskótát a konzerv levével leöntjük, majd egy tálba rétegesen 
belerakjuk: piskóta, konzerv, piskóta, konzerv. A harmadik piskótarétegre 
öntjük az időközben elkészített pudingot, a tetejét megszórjuk tortadará-
val. Ha kihűlt, hűtőszekrénybe tesszük, s másnap fogyaszthatjuk.  

A Berettyó folyón az országhatár és Darvas között I. fokú, Darvas és a 
torkolat között II.fokú a készültség. Vécsei Tibortól, a Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság Berettyóújfalui Szakaszmérnökség vezetőjétől azt is 
megtudtuk, Szeghalomnál még áradás van, de a készültségi szint a 
csökken. A folyó jelenleg ezen a szakaszon apad. A Berettyó - Sebes-Kö-
rös közötti területen mindkét belvízvédelmi szakaszon II. fokú belvízvédel-
mi készültség van érvényben. A szakember hozzátette: az előrejelzések 
szerint nagyobb csapadékra már nem kell számítani, de lassú, elhúzódó 
árhullámra készülnek. Az árvízvédelemben 50 belvízi védekezésben 30 
fő teljesít szolgálatot. Az elmúlt hónapban a sokéves márciusi átlag 
csapadék 430 százaléka hullott le a TIVIZIG működési területén

Másodfokú készültség a 
Berettyó alsó szakaszán

Rakott puding
Kép és szöveg: Kogyilla Zsolt

hirdetés
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     Házasságot kötöttek
2013. március  
9. Vámos Attila – Ilisz Éva
      Elhunytak
2013. március
2. Bondár Gyula István (1930)
3. Kovács Sándor (1933)
4. Jámbor Mihályné Magyar Ilona (1925)
6. Turzó Vincze (1922)
7. Pál Edit (Tölgyesi Edit) (1928)
8. Hajzer Béla (1932)
8. Szabó Lászlóné Saliga Éva (1957)
9. Balázs Vincze (1924)
10. Papp Imréné Pej Magdolna (1933)
  

 

 

Anyakönyvi hírek

(x)

2013. április 10. 14.00.  
Méhész Klub Helyszín: Erdélyi Gábor terem

2013. április 13. 10-12.00. Könyvbemutató 
– előadói terem
2013. április 27.19.30. 

Ismerős Arcok 
koncert – nagyterem 
jegyár: elővételben: 2200 Ft, 
              helyszínen: 2600 Ft. 

2013. április 29. 14.00. 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete  
egyesületi nap – Erdélyi Gábor terem

2013. május 8. 14.00. 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete  
Anyák napja - nagyterem

 
 

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai:

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Nyírő Gizella
Sport: Rinyu Sándor 

 A szerkesztőség címe: 
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

2013. május 1. BUSE PÁLYA

6.00   Zenés ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral
          Főzőverseny - Borsos Lajos Emlékére 
8.00   Kispályás labdarúgó bajnokság
10.00 Mese-túra vetélkedő családoknak
10.00 Vércukorszint-és vérnyomás mérés a Gróf Tisza István Kórház sátrában
12.00 Jó ebédhez szól a nóta  - A Margitai Borisszák műsora
12.30 - 14.00 Arcfestés, gyermek játszóház 
          az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közreműködésével
13.30 Eredményhirdetés
14.00-18.00 Érdekességek, játékok, feladványok a Bihari Múzeum sátrában
14.00 A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Senior Tánckara, 
          Az Igazgyöngy Művészetoktatási Intézménytánccsoportjának bemutatója
15.00 A Monó Manó Zenekar gyerekműsora
16.30 A MELÍR zenekar élő koncertje
18.00  Children of  Distance
18.30 Poór Péter vidám retro műsora. Közreműködik: Molnár Orsi 
19.30 Tóth Vera élő koncert 

Felhívások:
MájusFAkanál Főzőverseny -  FŐZŐVERSENY BORSOS LAJOS EMLÉKÉRE
Várjuk családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok jelentkezé-
sét, akik vállalkoznak népi ételek főzésére. A főzőverseny résztvevői az általuk 
hozott alapanyagból és eszközökkel dolgoznak! Nevezési díj nincs, a helyszíni 
főzéshez a tűzifát a szervezők biztosítják. Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri 
értékeli. A főzőverseny eredményhirdetése 13.30 órakor lesz, a legjobb 
„szakácsok” értékes díjakban részesülnek. 

KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA 2013. 
2013. május 1-jén 9-13 óra között kispályás focitornát rendezünk, melyre 
várjuk amatőr csapatok jelentkezését!
Nevezési díj: 1000,- Ft/csapat                      
Eredményhirdetés: 13.30 órakor
Fődíj: egy tálca sör

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. 
(4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.) az 54/402-014-es telefonon, faxon az 
54/500-022-es faxszámon, vagy e-mailben az  novavilla2010@gmail.com 
címen.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. április 26. péntek

Továbbá várjuk árusok jelentkezését is!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!A Bihari Hírlap májusi lapzártája: 

2013. április 30. kedd.

hirdetés

hirdetés

PROGRAMAJÁNLÓ
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SIKEREK AZ ÚSZÁSBAN

2013. március 2-3-án a IV. „Schier Herman” emlékkupa úszóversenyt 
rendezték meg Nagyváradon. Ezen a versenyen 6 ország úszóegyesülete 
(összesen 390 versenyző) mérték össze erejüket. A Berettyóújfalu városban 
működő Herpály Sportúszó Egyesület is képviselte magát ezen az úszóverse-
nyen. Szombaton délután 14 órától a gyors-, és mellúszóverseny, vasárnap 

10 órától pedig a hát-, és pillangó úszóverseny került megrendezésre. Az 
emlékkupán minden úszásnemben az első hat versenyző lett díjazva. 
Egyesületünk tagjai az alábbi sikerekkel jeleskedhetnek:
50 m gyorsúszás: Váradi Zita III. hely (József Attila Általános Iskola), Békési 
Eszter V. hely (Derecske), Nagy Dóra V. hely (Derecske) 100 m gyorsúszás: 
Nádházi Patrícia V. hely (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), 50 m 
mellúszás: Váradi Zita I. hely, Szabó Róbert I. hely (Hunyadi Mátyás 
Tagiskola), Békési Eszter I. hely, Nagy Bálint II. hely (József Attila Általános 
Iskola), Nagy Fanni IV. hely (József Attila Általános Iskola), Kelemen 
Benjámin IV. hely (József Attila Általános Iskola), Gáti Panna V. hely (József 
Attila Általános Iskola), 100 m mellúszás: Nádházi Patrícia IV. hely 200 m 
vegyes úszás: Békési Eszter IV. hely, Nádházi Patrícia IV. hely, Nagy Fanni V. 
hely, 50 m hátúszás: Békési Eszter III. hely, Kelemen Benjámin III. hely, Váradi 
Zita IV. hely, Kóti Krisztina VI. hely (József Attila Általános Iskola), Nagy 
Dóra VI. hely, Szántó Zsolt VI. hely (Derecske), Szabó Róbert VI. hely, 50 m 
pillangó úszás: Váradi Zita II. hely, Békési Eszter III. hely, Bízunk benne, hogy 
az elkövetkező úszóversenyen is ilyen jól szerepel majd egyesületünk.
SIKER BUDAPESTEN IS
Szintén március első hétvégéjén került sor a budapesti Császár – Komjádi 
Uszodában az ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ-jére. Úszóink ott 
is szép eredményeket értek el: 
- Kurtán Bettina 100m mellúszás 1. hely (Kossuth Lajos Gimnázium)
- Szabó Béla 100m hátúszás 13. hely (Hunyadi Mátyás Tagiskola)
- Bődy Zoltán 100m hátúszás 14. hely (József Attila Általános Iskola)
- Nagy Dávid 50m hátúszás 19. hely (József Attila Általános Iskola)

Pofonpartin jártak a BMSE bunyósai
Nemes József tanítványai március 9-én „Pofonparti” elnevezésű felkészülé-
si tornán szerepeltek Debrecenben. Az erőpróbán három megye közel 
nyolcvan sportolója lépett ringbe, köztük négy BMSE ökölvívó is. A bunyó-
saink igen szépen helytálltak: Kiss Imola arany, míg Kulcsár Krisztián, 
Sándor Gergő és Csanádi Erik egy-egy ezüstéremmel lett gazdagabb.

Jó formában a kéziseink
Bár az időjárás még téli arcát mutatta felénk, ám ettől függetlenül február 
végén, március elején elkezdődött a tavaszi szezon a kézilabda bajnoksá-
gokban. A lányok eddig két, míg a férfiak már öt találkozón vannak túl. 
Mindkét nem csapatai remekül teljesítettek ezidáig. A Bencze Zoltán 
irányította hölgyek előbb a Hajdú Rendészeti SE gárdáját, majd a nádudvari 
kézilabdásokat győzték le magabiztos játékkal. A bronzéremért küzdő férfi 
felnőttek a Hajdúszoboszló ellen kezdték meg menetelésüket. Kucskár Imre 
csapata a megszerezhető tíz pontból nyolc egységet begyűjtött. Legutóbb 
éppen a rivális fehérgyarmatiakat verték meg, annak ellenére, hogy a 
kezdő hetesünkből a kapusunk, Tóth József műtét miatt hiányzott, a mezőny-
játékosaink pedig szinte valamennyien kisebb-nagyobb sérüléssel vállalták a 
játékot. A mintegy négyszáz néző előtt, fantasztikus atmoszférában lebonyo-
lított találkozón a fiúk elsősorban csapatként múlták felül a szatmáriakat, 
bizonyítva, hogy nem véletlenül állnak a tabella harmadik helyén.
A férfi juniorjaink ugyan két ponttal kevesebbet gyűjtöttek, mint a felnőt-
tek és nincsenek érmes reményeink sem, ám a pályán és az edzéseken 

nyújtott teljesítményük felettébb biztató a jövőre nézve. A fiatalokból 
többen már nem csak kopogtatják a nagycsapat ajtaját, hanem rendsze-
resen játéklehetőséget is kapnak ott. 
Az elmúlt hónapban a klub fiataljai, a tinédzser lányok és fiúk sem tétlenked-
tek, az Országos Serdülő Bajnokságban hétről-hétre, gyakran első osztályú 
klubok korosztályos csapatai ellen kellett (kell) helytállniuk. A mérkőzések 
eredményein az egyesületek merítési lehetőségei és a gyerekek között megmu-
tatkozó fizikális különbségek ugyan rendre megmutatkoznak, viszont lelkese-
désben, a kézilabda szeretetében mindenkivel szemben felveszik a versenyt. 

Eredmények:

Nők, Megyei bajnokság
Hajdú Rendészeti SE - Berettyó MSE 15-32 
Berettyó MSE - Nádudvar Akarat Sportkör 40-18 
Férfiak, NBII, Észak-keleti csoport, felnőttek 
Berettyó MSE - Hajdúszoboszlói KSKE 30-23 
VKK Nyírbátor - Berettyó MSE 36-23 
Berettyó MSE - Mátészalkai MTK 31-17 
Nádudvari Akarat SK - Berettyó MSE 29-31 
Berettyó MSE - Fehérgyarmati VSE 25-24
Férfiak, NBII, Észak-keleti csoport, juniorok
Berettyó MSE - Hajdúszoboszlói KSKE 25-32 
VKK Nyírbátor - Berettyó MSE 39-32 
Berettyó MSE - Mátészalkai MTK 31-22 
Nádudvari Akarat SK - Berettyó MSE 32-38 
Berettyó MSE - Fehérgyarmati VSE 33-18 
Lányok, Országos Serdülő Bajnokság
Nyíradonyi VVTK - Berettyó MSE 25-22
Berettyó MSE - Hajdúböszörményi TE 32-30
Hajdúnánás Termál SC - Berettyó MSE 25-18 
Fiúk, Országos Serdülő Bajnokság
Berettyó MSE - Pick Szeged II 15-34 
CLAAS-Törökszentmiklósi KE - Berettyó MSE 21-21 
Kecskemét KSE-Sportiskola - Berettyó MSE  32-24 

2013. április 10. 17.00.

Kiállítás a Bihari Múzeum ex-libris
gyűjteményéből

Közreműködik: Meleg Vilmos színművész
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria

18.00. Csöndes estéli zsoltár
Meleg Vilmos színművész 

József  Attila- estje
Helyszín: Művelődési Központ nagytereme

 2013. április 11.14.30.
Vendég: Rostás-Farkas György 

József Attila-díjas költő
Közreműködik: 

Pércsi Liliána, Bai Károly, Lakatos Antal 
versmondók és 

Kocsis Csaba énekmondó
Háziasszony: Dr. Benke Mária

Helyszín: Nadányi Zoltán egykori lakóháza
Berettyóújfalu,Tavasz körút 1.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és barátait a 
költészet napja alkalmából  rendezett eseményekre. Muraközi István polgármester

Molnár Ákos




