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ÖNKORMÁNYZAT

Még érdeklődő sincs a berettyószentmártoni gyermekorvosi praxisra

Soron következő testületi ülését június 26-án
tartotta az önkormányzat a Városháza nagytermében, ahol 26 napirendi pontot tárgyaltak és
fogadtak el a képviselők.
Az ülés bizottsági eskütétellel vette kezdetét.
A Szilágyi Péter halálával megüresedett
Humánpolitikai Bizottságba az MSZP delegálhatott tagot. Solymosi Rudolfné Muraközi István
polgármester előtt tette le az esküt, s vette át
megbízó levelét.

A polgármesteri jelentés elfogadása után a
meghívott vendégek figyelembe vételével
tárgyalták a képviselők az előterjesztéseket.
Elsőnek elfogadták a városban működő közalapítványok 2012. évi munkájáról szóló beszámolókat, illetve elfogadták a Nova Villa 2010
Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatról szóló
előterjesztést.
Örömteli tényként közölte Muraközi István,
hogy évről évre egyre magasabb csoportlét-

szám engedélyezéséről kell dönteni a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődét illetően. Idén is hozzájárultak a csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő túllépéséhez.
Hozzájárultak a képviselők a Bihari Múzeum
és Sinka István Városi Könyvtár múzeumi
működési engedélyének módosításához. Ismeretes, hogy a múzeum 2013. január 1-től önkormányzati fenntartásba került, a működési
engedély június 30-ig hatályos, azt követően
küldetésnyilatkozatot kell elfogadni a bihari
öntudat formálása, a lokálpatriotizmus erősítése
tekintetében. A jelenlévő Kállai Irén muzeológus
bejelentette, hogy a jövőben területi múzeumként kívánják működtetni a Bihari Múzeumot,
mely jövőre lesz 40 éves, egyúttal átnyújtotta a
képviselőknek a múzeum jövő évi naptárát,
melyben már szerepel az idén is nagy sikerrel
lebonyolított múzeumok éjszakája rendezvény
időpontja.
Elfogadták a képviselők a Berettyóújfalui
Idősek Klubja kialakítását szolgáló pályázat
benyújtását. A polgármester tájékoztatójából
kiderült, hogy az Ady Endre utca 2. sz. alatti,
részben felújított, korábbi iskolaépület üresen
álló helyiségeit kívánják átalakítani idősek
klubjává, 100 százalékos támogatottságú, 20
millió forint pályázati pénzből.
Megszavazták a képviselők a város helyi
esélyegyenlőségi programját, mely a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők,
az idősek és a fogyatékkal élők vonatkozásában készült el.
A továbbiakban a polgármester a
berettyószentmártoni gyermekorvosi praxis
sikertelen értékesítéséről szólt. Ismeretes, hogy
Dr. Éliás Mária gyermekorvos nyugdíjba vonult,

Hajdú-Bihar Megye Minőségi Terméke
A

Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat 2004.
évben
hozta
létre a Hajdú-Bihar
Megyei
Minőségi Termék
Társaságot azzal a céllal, hogy feltárja, és
minőségi védjeggyel ismerje el a megye kiemelkedő minőségű termékeit. A megyei önkormányzat vezetői, a terméktársaság tagjai, és az
általuk képviselt szervezetek lehetőségeikhez
mérten menedzselni is kívánják a megyéhez
kötődő minőségi termékek gyártóit, vállalkozóit.
A korábbi években, így 2004. évben 22
pályázó, 2005. évben 10 pályázó, 2006.
évben 6 pályázó, 2007. évben 13 pályázó,
2008-ban 7 pályázó, 2009-ben 13 pályázó,
2010-ben 5 pályázó, 2011-ben 13 pályázó,
2012-ben pedig 11 pályázó kapta meg a
minőségi védjegyet. A megyében működő
kézművesek közül 42, élelmiszeripar- agrár-és
mezőgazdasági ágazatból 43, és 15 egyéb
kategóriába sorolható pályázó viseli a minőségi
termék védjegyet.
A minőségi termékek közül a társaság eddig
19 terméknek adományozta a Hajdú-Bihar
Megye Kitüntetett Minőségi Terméke védjegyet.

2007. évtől a Társaság a pályázott termékeket
3 kategóriába sorolva értékeli.
A kategóriák a következőek:
1. kézműves alkotások, kézműipari termékek,
2. mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek,
3. ipari termékek.
A Társaság minden évben pályázatot ír ki a
minőségi termékdíj elnyerésére. A pályázaton
Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, társadalmi és civil szervezetek
vehettek részt. Pályázni kereskedelmi forgalomra képes termékkel, tárggyal lehetett, amely a
megyére jellemző alapanyagból, illetve helyi
hozzáadott értékkel a megyében készül, és
megjelenésében egyediséget hordoz.
A minőségi termék díjazottjai - visszavonásig
- feltüntethetik termékeiken a Minőségi Termék
logót, amit CD adathordozón kapnak meg.
A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság 2013. május 16-ai ülésén írta ki idei
védjegy elnyerésére vonatkozó pályázatát.
Továbbá a Társaság ebben az évben receptversenyt is meghirdet „Hagyományos ízek,
ételek” címmel.
A pályázati kiírások megtalálhatóak a
www.hbmo.hu honlapon a „Pályázatok” menü
alatt.

helyettesítését
a
három
berettyóújfalui
gyermekorvos látta el. A praxis értékesítése
eddig eredménytelen volt, mivel még érdeklődő
sem akadt. Ha június 30-ig nem sikerül az
értékesítés, a praxisjog átszáll az önkormányzatra. Az önkormányzat pályázatot ír ki a
gyermekorvosi praxis betöltésére, addig pedig
a korábbi helyettesítési rendnek megfelelően
látják el a betegeket.
Döntöttek a képviselők a Belügyminisztérium
által kiírt EU Önerő Alap támogatás iránti
pályázatok benyújtásáról is, ami összességében
mintegy 173 millió forint összeg elnyerését
jelentené.
Megszavazták a városatyák a Pálfi István
Szakképzés-szervezési Társulás megszüntető
megállapodását, valamint a társulás vagyonának felosztását. Ismeretes, hogy 2013. január
1-től állami fenntartásba kerültek a szakképző
intézmények, ám a vagyon az önkormányzatok
tulajdonába került, míg a kezelés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központba.
Lemondott a képviselő testület a volt posta
épületének elővásárlási jogáról. Ez azért került
napirendre, mert a Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi
Iroda megkereste az önkormányzatot, s 40
millió forint bruttó vételi árajánlatot tett. Ezen a
vételáron elővásárlási jogot élvez az önkormányzat, amellyel nem kívánt élni.
Utolsó napirendi pontként egy levelet
olvasott fel a polgármester, mely a Gróf Tisza
István Kórház főigazgatójától érkezett. A
levélben egy miskolci CT készülék Berettyóújfaluba történő szállítási költségének – 193 ezer
forint - átvállalását kérte a főigazgató, amit a
képviselők támogattak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a
Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.)
Fiókkönyvtár (Puskin u. 44.)
Információs Központ (Puskin u. 48.)
2013. július 29-től augusztus 25-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás:
Gyermekkönyvtár – Számítógépterem:
2013. augusztus 26. hétfő 13.00 óra
Felnőttkölcsönző:
2013. augusztus 27. kedd 10.00 óra
Információs Központ:
2013. augusztus 26. hétfő 13.00 óra
Fiókkönyvtár:
2013. augusztus 26. hétfő 9.00 óra

GOMBAVIZSGÁLAT
Erkel F. u. 40.

Hétfő és kedd kivételével naponta
16-tól 18 óráig!

INTERJÚ
E havi számunkban új sorozatot indítunk a Bihari Hírlap hasábjain. Olyan köztiszteletben álló, városunk szülötteit, lakosait keressük fel, akik régen voltak „reflektorfényben”, ám munkásságuk arra késztet bennünket, hogy utána járjunk, mit
csinálnak, min dolgoznak mostanság. Első interjúalanyunk az Erdélyi Gábor- és
Báthory Gábor-díjas Kurucz Imre, aki Bihar első szobrászművésze, ám lassan már
partiumi képzőművésznek is tekinthető, hiszen éppen a hatodik domborművét
készíti a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemnek.

Mit csinál most,
min dolgozik most?

- Jól gondolom, hogy a nyugdíjas lét nem azonos
a nyugodt, dologtalan „édes semmittevéssel”?
- Valóban nem. 66 évesen nem tettem le a lantot,
pontosabban a vésőt. A nyugdíjkorhatár elérése
óta készítettem el Zám Tibor portré domborműves
emléktábláját Ártándnak, 2009-ben. Szintén
abban az évben Tarcsi Istvánét városunknak,
Kazinczy Ferenc domborművét és a Trianon-emléktáblát a nagyváradi egyetem díszudvarára.
2010-ben Prof. Dr. Károlyi Irén József emléktábláját szintén Nagyváradra. 2011-ben Dr. Fráter
László emléktábláját városunknak, illetve Liszt
Ferenc portréját Nagyváradnak. Tavaly óta
szintén a Partiumi Keresztény Egyetem díszudvarát gazdagítja a Kodály Zoltánról készült emléktáblám. Most pedig Erkel Ferenc domborműves
emléktábláján dolgozom, melyet ugyancsak
Nagyváradon fognak avatni a születésnapomon,
2013. november 13-án. Mindemellett készítek

emlékplaketteket is. Engem
kértek fel például arra,
hogy a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep fennállásának 50. évfordulójára
készítsem el a Káplár
Miklós-emlékplakettet. A
plakett már elkészült, a
megrendelő – a művésztelep kuratóriuma – nagy
megelégedésére. A nyolc
emlékérmet éppen ebben
a hónapban adják át a
művésztelep legkiválóbb alkotóinak, szervezőinek. Júniusban pedig a derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium névadója tiszteletére immár ötödik alkalommal adták át az általam készített emlékérmeket.
Állandó megrendelésem van Berettyóújfalutól, a
város napja alkalmából átadandó hat emlékplakettet illetően. A bihari térségből is érkeznek
megkeresések: tavaly Berekböszörményből,
tavalyelőtt Gáborjánból kértek fel a települések
díszpolgári címe adományozásához emlékplakettek készítésére. Az elmúlt télen sem tétlenkedtem:
a Hajdúszoboszlói Gazdakör újjáalakulásának
20. évfordulójára 20 darab emlékérmet készítettem el. Minden évben felkérnek a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától a Bihari
Számadó Napok megnyitóján átadandó Nyíri
István-díjat jelképező portré elkészítésére is.
Büszkeséggel tölt el az a tény, hogy a 2010 óta

Budapesten, a Duna Palotában megrendezett
Pálfi István Emléknapon az általam készített
portrét elhelyezik a pulpitusnál, s az ünnepségre
én is meghívást kapok.
- A fentiekből látszik, nem unatkozik. Hogy lehet
bírni ezt a rendszeresnek tűnő elfoglaltságot,
töretlen munkatempót?
- Egyáltalán nem teher, sőt, azt mondhatom, ez a
munka számomra szenvedéllyel végzett alkotó
tevékenység. Mindemellett számos kiállításom is
volt az utóbbi években. Budapesten az Újpesti
Galériában, Hajdúböszörményben a Művelődési
Központban, Debrecenben a Tavaszi Tárlat
keretében a Kölcsey Központban. Az utóbbi
anyagot Kecskeméten is bemutatták.
- Mivel telnek napjai, ha éppen nem alkot?
- Kertészkedek, olvasok, illetve töltekezem a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepen, vagy a
Partiumi Írótáborban, Nagyváradon. Ha tehetem,
kiállításokra járok, részt veszek a MAOE –
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete –
három megyét magában foglaló területi munkájában. Évek óta részt veszek mesterem,
Kirchmayer Károly özvegye által a volt tanítványok számára szervezett baráti, szakmai összejövetelen Domonyvölgyben.
- Kire lenne kíváncsi, kinek adná át a stafétabotot?
- Nagy Sándor festőművész barátomnak, aki
szintén nyugdíjas.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Város napi kitüntetettünk
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi 13. számú önkormányzati rendelete mindazoknak, akik bármely munkaterületen legalább 40 vagy 50 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, a helyi közösség elismerését és köszönetét Emléklap adományozásával fejezi ki.
Több mint 50 éves aktív tevékenységének elismeréseként Berettyóújfalu Város Önkormányzata
elismerő emléklapot adományoz Lisztes János szabómesternek.
Lisztes János 1932. június 19-én született Hosszúpályiban, de már elemi iskoláit Berettyóújfaluban
végezte 1938 és 1942 között. Majd 1946-ban a Gróf Tisza István Fiú Polgári Iskolában szerzett
bizonyítványt. 1950-ben az Ipari Iskolában szerzett férfi szabó szakképesítést. 1951-től az akkori
Szabó KTSZ-ben dolgozott méretes férfi szabóként, 1975. augusztus 1-ig. 1970-ben szerzett
Mesterlevet, német méretes szabó vizsgát tett. 1960-tól részt vett a szakmunkásképzésben,
gyakorlati oktatóként 19 tanulójának tanította meg a mesterség fortélyait, akik közül többen
elismert szabóként dolgoztak a tanuló évek után. Négy évig az Ipari Iskolában elméleti tantárgyakat is oktatott a leendő férfi szabóknak, szakrajzot,
szakismeretet és anyagismeretet oktatott. 1956-tól 1970-ig minden évben megkapta a Kiváló Dolgozó kitüntetést. A ’60-as évek elején területi és
országos szabászversenyen is 2. helyezést ért el. 1956-tól 1970-ig a BUSE csapatában futballozott. Évekig volt csapatkapitány, de minden poszton
kipróbálta magát. A vezetésével bajnoki 3. és 4. helyezést is értek el. 1960-ban a Spartacus válogatott játékosa volt. 1975-től lett önálló iparos, a saját
műhelyében dolgozott otthon, a Nagyváradi utcán. Munkáját megbecsülték, mindig pontosan, határidőre elkészítette a megrendelt ruhákat. Folyamatosan
haladt a férfi divattal és a korral, az öltönyeit messziről fel lehetett ismerni a rá jellemző igényes, precíz kivitelezésről. Hosszú évekig az ő öltönyeiben
ballagtak a végzős középiskolás diákok Berettyóújfaluban. A leghíresebb ember, akinek kabátot varrt, Istyenko tábornok volt, az akkori Szovjet Légierő
Országos Főparancsnoka. Igényes munkájának köszönhetően a műhelyében megfordultak nemcsak Berettyóújfalu, hanem a környező települések, a megye
gazdasági, társadalmi életének meghatározó személyiségei is.
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A 84. Ünnepi Könyvhét vendége: Tóth Krisztina
A fiatal író, költő, műfordító többek által napilapok kulturális rovatából és a Nők Lapjából ismert
szerző, de természetesen kapósak kötetei is. A közel kilenc díj és ösztöndíj között megemlíthetjük a
Magyar Köztársaság Babérkoszorúját és a József Attila-díjat. A Bihari Múzeum és a Sinka István Városi
Könyvtár rendezésében június 3-án találkozhattak vele az érdeklődők. Muraközi István polgármester
megnyitójával és a Városi Zeneiskola tanárainak és növendékeinek részvételével indult a délután. A
vendég műveiből Aranyiné Csalánosi Csilla és Nagy Zsigmond olvasott fel részleteket, a beszélgetést
Gyula Ferencné és Harasztosi Csaba vezette.

Az irodalom nem verseny, hanem öröm
– Beszélgetés Tóth Krisztinával –

gyermekem születése után mentem
el az üvegesekhez, amiből közel 10
évig éltem. Én a kamaszoknak azt
mondom, legyenek idealisták. Azt
tegyék, ami örömöt okoz. Ne azon
rágódjanak, miből kell megélni.
- Marcell fia kisgyermekkorában írt
sikeres gyermekverseket. Nem lenne jó
ma is folytatni, mint a nagy elődök:
Weöres, Zelk, Kormos tették?
- Ha gyermekverset írtam felhőtlenül
jól éreztem magam. Ezt akartam
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
továbbadni a kis olvasóknak is. Ha
leül egy könyv mellé, legyen az
Fotó: Papp Gyula örömforrás számára.
- Miért könnyebb befejezni egy
- A családjában voltak művészek. Bölcsészeti verset, mint a prózát?
tanulmányai mellett ólomüveg-készítéshez is - A versnek van egy képzeletbeli kiterjedése,
értett, mégis irodalmárrá lett. Miért gondolta, mint egy szobornak. Látom, hogy elkészült. A
prózánál mindig találok egy szót, egy mondahogy abból meg lehet élni?
- Művészeti szakközépiskolába jártam, ahol tot, amit ki lehet cserélni. Vámos Miklós mondta,
mindenki a legrangosabbat szeretné választani, ha sokat olvassuk el a saját prózánkat, bele
így lettem szobrász. Már a most 15 éves lehet csavarodni.

Kalandozás a könyvek világában
Berettyóújfalu jelentős iskolaváros. Egyik középiskolája az Eötvös József Tagintézmény, ahova
több száz diák jár. Szerettük volna őket megszólítani a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0065 Kalandozás a könyvek világában c. pályázatunk
Berettyóparti irodalmi parti és Bihari irodalmi
barangolások vállalkozásának keretében.
A Berettyóparti irodalmi parti vetélkedőben
célunk az volt, hogy a diákok megismerjék iskolájukat és annak közvetlen környezetét, Berettyóújfalut. Honismereti jellegű kérdéseket tettünk fel
(jelentős helyi személyiségek, helytörténeti
kérdések, iskolájuk története, tanárai) nekik.
Nagy érdeklődéssel fordultak a feladatlapok
felé, hiszen többen töltötték ki azokat a vártnál.
Hat részvevőt sikerült díjazni, a nyertesek
könyvjutalomban részesültek, illetve megvendégeltük a résztvevőket az eredményhirdetésen.
A Bihari irodalmi barangolások is nagy érdeklődést váltott ki. 2x20 diák vett részt a két
kiránduláson.
Célunk volt, hogy a diákok megismerjék Bihar
vármegye jelentős íróit, költőit és otthonosan
mozogjanak szülőhazánk irodalmában.
Az első kirándulás Arany János és Bessenyei
György köré szövődött. Meglátogattuk Nagyszalontán az Arany Emlékmúzeumot, majd a
szülőház helyén álló tájházat és a szoborparkot,
visszafelé pedig, Bakonszegen benéztünk
Bessenyei György volt házába és a Nadányi
kúriába.
A második úton Ady Endre, Kölcsey Ferenc,
Kazinczy Ferenc volt a középpontban. A főbb

állomások Érsemjén - Kazinczy Emlékház,
Érdmindszent - Ady kúria, Nagykároly - Károlyi
kastély, Sződemeter - Kölcsey Emlékház. A
kiránduláson a rossz időjárás ellenére is nagy
kedvvel vettek részt a gyerekek.
Az irodalmi emlékhelyek meglátogatásai
elérték céljukat, mert a diákok érdeklődéssel
hallgatták az idegenvezetőket és ismerték meg
Bihar jeles személyiségeit.
Papp Gyula

Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!

A József Attila Általános Iskolában 2012. június 6-án
rendeztük meg a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú,
„Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” című
pályázat első rendezvényét. A projekttel a fogyasztók (az
iskolai tanulók) környezettudatosságát, környezetkultúráját
és környezet-etikáját fejlesztettük.
Az első rendezvény az iskola 7-8. osztályának 70 tanulója
számára az Otthonunk című film vetítésével indult, ezt
követte a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
című előadás, majd forgószínpadszerűen kiscsoportos
foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. Mindezek után
átadtuk az előzetesen meghirdetett Bringázz a suliba! című
vetélkedő díjait.

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

- A tárcanovellák alakjai annyira hitelesek, hogy úgy
tűnik nem is kell sokat íróilag változtatni rajtuk…
- Ez hízelgő, de sokszor egy-két alakot
összegyúrok. Mivel nem vezetek autót, többnyire tömegközlekedési eszközökön járok és velük
közben találkozok.
- Egy helyen azt nyilatkozta a közösségi életről,
hogy a család dolgozik a kisgyerek mellett, az
írás viszont magányos tevékenység…
- A férfiaknál könnyebb, mert az alkotás ideje
alatt a család kizárható. Egy anyánál ez nem
megy. Kipróbáltam a fiam „teherbírását”, hogy
meddig lehet tőle elvonulni, hogy mégis érezze
jelenlétemet.
- Egy tévébeszélgetésen nyilatkozták Kukorelly
Endrével együtt, hogy az értelmiségnél és a
magyar tanároknál nincs érdeklődés a kortárs
irodalom iránt, ezért a fiataloknál sem…
- Ha valaki nem találkozik kortárs művészekkel,
úgy érzi, nem is értheti műveiket. Később jönnek
rá, hogy a művek azokról szólnak, akikkel
naponta találkozhatnak.
- Leírta azt a szép gondolatot, hogy az irodalom
nem verseny, hanem öröm. Ezzel együtt azt is,
hogy a kritika nem az alkotóknak szól. Akkor
kinek?
- Ha valamit megírok, úgy érzem a legjobb
képességeimet használtam fel. Ha kritikát
olvasok, kapcsolatba kerülök egy számomra
ismeretlen emberrel. Nem is az olvasót érintik
meg a kritikusok, hanem egymással folytatnak
szakmai versengést. Nem etikus egy ember
többéves munkáját egy flekkben, többnyire
nyeglén elintézni. Ezért öt éve már nem olvasok
kritikát.
Harasztosi Csaba

A Bihari Hírlap augusztusi lapzártája:
2013. július 31. (szerda)

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete ebben az évben is megszervezte a
hátrányos helyzetű és fogyatékos gyerekek
üdültetését Hajdúszoboszlón, a Katasztrófavédelmi Kiképző Bázison 2013. június 17-21-e
között
A „Remény tábor” megvalósulásához nagy
összefogásra volt szükség.
Ezúton szeretném megköszönni a berettyóújfalui emberek önzetlen segítségét:
- BERETTYÓ-ÚTÉP KFT.
- LISZTES TRANS
- NYESTE & NYESTÉNNÉ ÉPÜLETVERET –
GYÁRTÓ KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
- KER – FU 2000 KFT.
- EGY HEYI MAGÁNEMBER
- BERETTYÓÚJFALU
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Baloghné Gulyás Éva
Területi vezető

MOZAIK
Közlekedési tagozat a polgárőröknél
A Berettyóújfalui Polgárőrség, mint a Debreceni
Törvényszék által jogerősen bejegyzett, folyamatosan működő egyesület, az eltelt 20 éves szakmai
tapasztalat alapján, létrehozta Közlekedési
Tagozatát.
A létrehozást nagyban befolyásolta Berettyóújfalu nagysága, földrajzi fekvése, forgalmi
helyzete. Az eltelt évek során szorosabb lett az
együttműködésünk a Berettyóújfalui Rendőrkapitánysággal. A két fél között együttműködési
megállapodás köttetett. Közös szolgálataink a
tavalyi évben megháromszorozódtak. Tagozatunk tagjai képzett, vizsgázott polgárőrök.
Szakmai tapasztalatokon kívül rendvédelmi,
elsősegélynyújtási, KRESZ-ismeretekkel rendelkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a továbbképzési lehetőségekre, az uniós elvárásoknak megfelelően a társ-rendvédelmi szervekkel közösen
ellátott szolgálatok elvégzése érdekében. Városunk földrajzi fekvését figyelembe véve (42-47.
sz. főútvonal) alkalmazunk szolgálataink során
rendszámfelismerő rendszert. A rendszer segítségével kiszűrhetjük a forgalomban lévő gépjárművek közül a körözött, kivont járműveket. Napi
adatbázis frissítése mellett naprakészen segítjük
a rendőrség munkáját. További feladataink közé
tartozik városunk belvárosi forgalmának ellenőrzése, a sebességmérés segítése, baleseti források
kiszűrése/megszüntetése, rendőri jelenlét mellett.
Terveink közt szerepel a személyi állomány
növelése, az idegenforgalom miatt alapszintű
nyelvismeret megszerzése képzés keretében.
Lehetőség szerint – pályázati vagy más anyagi
forrás függvényében – szolgálati gépjárművünket szeretnénk mobil defibrillátorral is felszerelni.
Május 25-én Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán –
Hajdú-Bihar megyéből egyedüliként – Egyesületünkből Kiss Zoltán, Török László és Mazács
Ferenc részt vett helyszínbiztosítói, jelzőőri,
kriminalisztikai és jogi szakmai képzésen. A
képzések vizsgákkal zárultak, kiváló eredménynyel, illetve tanúsítvány megszerzésével.
Mazács Ferenc
Berettyóújfalui Polgárőrség elnöke, Berettyóújfalu
Járás Polgárőr Egyesületeinek képviselője
HBM Polgárőr Szövetség elnökségi tagja

Ösztöndíjjal az USÁ-ba!
Városunk szülötte, Tóth Tamás, abban a megtiszteltetésben részesült, hogy ősztől ösztöndíjasként New
Yorkban dobolhat. Mikor került kapcsolatba a zenével, hogyan jött ez a kivételes lehetőség? – kérdeztük
telefonon, ugyanis Miskolcon értük utol a frissdiplomás fiatalembert.
- A zenével Berettyóújfaluban megrendezett
koncerteken kerültem kapcsolatba, amiken
mindig is a dobos tetszett a legjobban. Akkor
12 évesen határoztam el, hogy dobos szeretnék
lenni. Be is iratkoztam a Berettyóújfalui Városi
Zeneiskolába, ahol elkezdtem zenei tanulmá-

nyaimat ütőhangszer szakon. Fél év után
Szilágyi Péter Igazgató Úr (aki sajnos már nem
lehet közöttünk) megkérdezett, hogy nem
szeretnék-e a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar tagjaként zenélni, amire természetesen
igent mondtam. A zene szeretetét a zenekarban
töltött évek tették véglegessé így - kis kitérő
után - a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskolába kerültem. Érettségi után a

Katonatörténetek 5.

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti
Intézetébe nyertem felvételt, ahol májusban
diplomáztam. A külföldre való jelentkezést egy
nemzetközi versenyen való részvétel alatt
határoztam el. A verseny Olaszországban a
Percussive Arts Society szervezésében került
megrendezésre. Ez egy olyan nemzetközi verseny, amelyen 15 országból voltak
résztvevők különböző kategóriákban. Én
dobfelszerelés kategóriában harmadik
helyezést értem el. Ott ismerkedtem
meg a méltán világhírű Berklee egyik
tanárával, aki bíztatott, hogy külföldön
tanuljak. Sok
gondolkodás és felkészülést követően
felvételiztem a New Yorkban működő
Drummers Collective-re. 2013. február
24-én kaptam meg a hírt, miszerint
részösztöndíjjal felvettek! Egy szemesztert fogok kint tölteni szeptembertől
kezdődően. Ezen a programon hazánkból eddig egy ember vett részt, aki nem
más, mint Szendőfi Péter Magyarország
egyik legjobb dobosa. Az ott töltött idő
alatt többféle kurzuson fogok részt
venni, melyek zenekari gyakorlatot,
improvizációs gyakorlatot, különböző
stílusok megismerését és koncerteket
jelentenek. A nyelvtudással nincs gond,
már szakközépiskolában megcsináltam
a nyelvvizsgámat és azóta is sokat
gyakorlom, mivel a felvételit és az
utazással kapcsolatos dolgokat is én
intéztem. A költségek sajnos nagyon
magasak, de szerencsére akadtak olyan
támogatóim, akik részben segítenek ennek
enyhítésében. Ezúton szeretném megköszönni
nekik és természetesen a családomnak, hogy
mellettem állnak. A tanulással az a célom, hogy
olyan szakmai tudást szerezzek, mellyel
Berettyóújfalu és Magyarország zenei szívveréséhez hozzájárulhatok.

Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Biharért
Kulturális Közhasznú Alapítvány a 15. Debreceni
Simonyi Napok keretében irodalmi pályázatot
hirdet „Katonatörténetek 5.” címmel.
Főként idősebb, katonaviselt személyek (esetleg
hozzátartozóik) műveit várjuk kedvenc katonatörténetükről, anekdotáikról, megpróbáltatásaikról, kellemes vagy kellemetlen élményeikről 3-6
gépelt (5–10 kézzel írott) oldal terjedelemben.
(Csak meg nem jelent műveket fogadunk el!)

ba (Piac u. 68.), Újkerti Könyvtárába (Debrecen
Jerikó u. 17-19.), Libakerti Könyvtárába (Viola
u. 3/a), illetve elektronikus formában:
benedek_elek@freemail.hu
vagy
ujkert@konyvtar.c3.hu. vagy libakert@dbvk.hu
címekre. (Az internetes levélben a tárgynál
kérjük, tüntesse fel: katonatörténet!)
Érdeklődni ugyanitt lehet, valamint dr. Papp Gyula
ezredesnél a 06/20/428-0888 és Czeglédi
Erikánál 30/4532-128-as telefonszámon.

A zsűrizés során kiemelten kezeljük a második
világháborús túlélők, az 1956-os harcokban
résztvevők, valamint különböző táborokban,
lágerekben szenvedők visszaemlékezéseit.
Beadási határidő: 2013. augusztus 31.
A pályamunkákat beküldhetik postai úton –
lehetőleg ajánlva – vagy személyesen a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek Könyvtárá-

Az eredményhirdetés, valamint a díjak átadása
2013. október elején az Országos Könyvtári
Napok keretében lesz, ahová tisztelettel várjuk
az érdeklődőket. (A díjazottak külön értesítést
és meghívót kapnak!)
A díjazott írásokat terveink szerint nyomtatott
formában is megjelentetjük.

A József Attila Általános Iskolában 2012. szeptember 29-én
rendeztük meg a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú,
„Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” című
pályázat második rendezvényét a 3-4.-es korosztály
számára. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult
meg. A programok célja a környezettudatos
gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése
volt. A My Friend, Boo című rajzfilmet vetítettük, majd Egy
csepp is elég címmel előadást tartottunk, ezt követték a
kiscsoportos foglalkozások, valamint az ökológiai lábnyom
kiszámítása. A rendezvény utolsó momentumaként
meghirdettük a Ne pazarolj! című rajzpályázatot az iskola
tanulói számára.

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet
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Gálaműsorral jubilált a Bihar Táncegyüttes
Fergeteges hangulatot varázsolt a 40 éves Bihar Táncegyüttes, az ünneplésben részt vevő derecskei Kikelettel
együtt a Nadányi Zoltán Művelődési Központ zsúfolásig megtelt nagytermében június második szombatján.

A jubileumra érkezőket az előtérben kiállítás fogadta, melyen az együttes
40 évét bemutató képeket, kitüntetéseket vonultatták fel a rendezők. Az
ünnepséget megnyitó Pálfi Anikó, egykori táncos, a járási hivatal vezetője,
személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel – méltatva Bak Istvánné
Ildikó néni szerepét az együttes megalakításában, fennmaradásában.
Kitért a szónok az együttes közösségkovácsoló hatására, varázsára,

melynek következtében igazi, alkotó közösségi élet jött létre az évtizedek
alatt. A továbbiakban arról szólt Pálfi Anikó, hogy a magyar
népművészetből,
néphagyományból
táplálkozó
tánc
nemcsak
szórakozásra, szórakoztatásra képes, hanem a művészet megszerettetésével az emberformálás sajátos eszköze is. Végezetül gratulált a csoport
eddigi munkájához, elért eredményeihez, s még nagyon hosszú
értékmegőrző munkát kívánt.
Az együttes elmúlt 40 évéről a fiatalabbak megtudhatták, hogy Bak
Istvánné 1973-ban 13 lánnyal hozta létre a Bihart, melyhez a következő
évtől fiúk is csatlakoztak. 1976-tól pedig már alsósok is bekapcsolódtak a
többgenerációs tánccsoportba. Számtalan hazai és külhoni fellépéssel,
sikerrel büszkélkedik az együttes, melyet jelenleg Bak Judit és Nagy
László vezet.
Az est fénypontja az volt, amikor a Derecskei Verbunkot közösen adta elő
a Bihar, a Kökény és a Kikelet, majd valamennyi táncos a színpadra vonult,
s vezetőikkel együtt táncoltak a talpalávaló húzó Csipás 69 zenéjére.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Ünnepi hangverseny a zeneiskola 50 éves évfordulóján
A Berettyóújfalui Város Zeneiskola idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Egész évben számos rendezvénnyel emlékeztek meg a
jubileumról a járási hivatal Dr. Fráter László termében. A június utolsó szombatján tartott gálaműsort a nemrégiben elhunyt igazgató-karnagy,
Szilágyi Péter emlékére tartották.

Muraközi István polgármester köszöntőjében
egy nagycsaládhoz hasonlította a zeneiskolát,
melyben fiatalok és még régebbi fiatalok
találhatók. Örömmel konstatálta, hogy milyen
sokan jöttek el egykori és jelenlegi pedagógu-

sok, növendékek, az 50
évet
–
egy
teljes
emberöltőt – megünnepelni. Ünnepi helyett
azonban
emlékhangverseny volt a gálaműsor,
hiszen olyan családtagot
veszítettek el Szilágyi
Péter személyében, aki
családfőként fogta össze
a zeneiskolát. Szűk féléve
még
könyvbemutatóra
jöttünk össze, ám arany
hegyekből virághegyek
születtek június elejére –
utalt az igazgató elvesztésére a polgármester,
aki szerint a megkezdett munkát folytatni kell.
Ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat, a
fenntartó KLIK Berettyóújfalui Tankerülete is
kiáll a zeneiskola, a fúvószenekar mellett. A

„Nem szabad feledni soha!”

Országcsonkításunk 93. évfordulóján a városi
megemlékezést a Hunyadi Általános Iskola

tanulói tartották a járási
hivatal Fráter László
termében. Az emelkedett hangulatú műsorban
történelmi visszatekintés
hangzott el az első
világháború
kirobbanásához vezető okokról,
majd
a
világégést
lezáró, hazánk számára
a
legmegalázóbb
trianoni békediktátum
rendelkezéseiről.
A
műsor
után
az
önkormányzat, a járási
hivatal, az oktatási
intézmény
képviselői
elhelyezték a megemlékezés
koszorúit
Csonka-Bihar Vármegye egykori főispánjának,
Fráter Lászlónak az emléktáblájánál.

jelenlévők egyperces néma felállással adóztak
Szilágyi Péter emlékének.
Kiss Tamás felidézte a zeneiskola múltját,
alakulásának körülményeit, egyre bővülő
tanszakait, a fél évszázad alatt elért eredményeit, majd a zenei hivatást hazai és külföldi
pódiumokon gyakorló egykori növendékek
másfél órás koncertje következett. Fellépett:
Virányi Veronika, Hegedűs Imre, Solymosi
Árpád, Zámecsnik Ágnes, Kövér Zoltán, Mácsai
Zoltán, Kállai Tibor, Harsányi Péter, Szima
György Gergő, Nagy Renáta, Szűcs Szabolcs,
Gál Mihály és Dr. Váradi Judit. Műsorukat állva
tapsolta meg a hálás közönség.
A zeneiskola jövőjéért alapítvány kuratóriumának felhívása is elhangzott: Szilágyi
Péternek méltó emléket kívánnak állítani a
zeneiskola parkjában, melyhez adományokat
várnak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!

A Környezet és Energia Operatív Program által kiírt,
„Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” című projekt
harmadik rendezvénye valósult meg 2012.október 20-án a
József Attila Általános Iskola, EPSZ 5-6.osztályos tanulói,
valamint a Széchenyi István tagiskola ötödikes diákjai
számára. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult
meg. Céljaink igen összetettek voltak, Amellett, hogy
szerettük volna ráirányítani a figyelmet természeti
környezetünk megóvására, tudatosítanunk kellett a
környezeti ártalmakat is, melyeket mi okozunk Az előadást
követően kooperatív formában dolgoztak a tanulók. Az
őko-lábnyom kiszámítása utánn meghirdettük a Ne
pazarolj! fotópályázatot..

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSÁBAN
Hasznos ismeretekkel, életre szóló élményekkel gazdagodott az a 22 fős hajdú-bihari csoport, amely Gál
Kinga európai parlamenti néppárti képviselő meghívására Brüsszelben vendégeskedett június 20-21-én.

Látogatás az Európai Parlamentbe

Az ilyen utakra a WizzAir járatain kerül sor, így
volt ez most is. A Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtérre való feljutást Tóth Ferenc, Komádi
polgármestere, míg a hazautazást Mezei
József, a Mezei Vill. Kft. ügyvezetője biztosította. Az egy óra 50 perces légi út különleges
élményt nyújtott az először repülőknek, hiszen
meg kellett tapasztalni a becsekkolásnál a
poggyász méretezését, a motozást, ugyanis a
detektoros ellenőrzésnél „kibukott” a fémcsattal
ellátott nadrágszíj, karóra, szegecses cipő. De
„megszabadítottak” maradék szendvicsünktől
és ásványvizünktől is. Ott csatlakozott hozzánk
Ulicsák Szilárd, a képviselőnő budapesti

asszisztense, valamint egy budaörsi házaspár. A
fedélzeten aztán lélegzet visszafojtva hallottuk
a kapitánytól: 11 ezer méter magasan, mínusz
52 fokban, 840 km/órás sebességgel hasítunk
úti célunk felé. A Charleroi-i reptéren autóbusz
várta a csoportot, mely aztán előbb egy középkori városba, Leuvenbe vitt bennünket. Ott
találkoztunk a képviselőnő egyik asszisztensével, Demeter Dorkával, aki a csoport brüsszeli
patrónusa volt mindvégig. Az egyetemi város
történetével, magyar vonatkozású kapcsolódási
pontokkal felvértezve jártuk be a központot,
érintve a városházát, a római katolikus székesegyházat, az egyetemi könyvtárat, a Collégium
Hungaricát. Az ebédet is ott fogyasztottuk el,
egy önkiszolgáló étteremben.
A kora délutáni órákban érkeztünk Brüsszelbe, ahol a központtól ötpercnyi gyaloglásra volt
szálláshelyünk, a négycsillagos Hotel Bedford.

Rögtön a város főterére
vezetett első utunk, amely
ámulatba ejtette jellegzetes csipkeformájú épületeivel a csoportot. Nem
maradhatott el a belga
főváros jelképének számító, Pisilő Kisfiú szobránál
a fotózkodás. Ezután
következett
a
Szent
Mihály és Gudulle Székesegyház, valamint a Szent Hubertus Galéria
megtekintése.
Vendéglátóink
meglepetés
programot is szerveztek: a világhírű belga
csokoládé készítésének megtekintését egy
műhelyben, ahol igen élvezetesen, a látogatók
bevonásával, kóstolással egybekötve nyerhettünk bepillantást a csokikészítés fortélyaiba.
A vacsora a főtér egyik elegáns éttermében, a
La Rose Blanche-ban volt. És aki még ekkorra
sem rogyott össze a fáradtságtól, az éjszakai
Brüsszelt is felfedezhette.
A hotelben elfogyasztott bőséges reggeli után
indultunk a Parlamentbe, ahol előbb a pár éve
átadott, Antall Józsefről elnevezett épületszárny előtt fotózkodtunk. A Parlamentben már
várt bennünket Gál Kinga
képviselő asszony, akitől
első kézből értesülhettünk
a két nappal korábbi
Tavares-jelentés bizottsági elfogadásáról. A
képviselőnő szerint a
hazánk elleni lejáratások
a médiatörvény kapcsán
kezdődtek, s a hisztériakeltés azóta is folytatódik. Egyedül az uniós
elnökségünk ideje alatt
nem bántottak minket, ám
kivártak, s újra kezdődött
a cirkusz az Orbán-kormány ellen. Ez odáig
fajult, hogy 2012 elején
Orbán Viktornak ki kellett

mennie Strasbourgba, és megvédenie az
országot. Az ország elleni lejárató jelentés a
bel és igazságügyi bizottság elé került, mely 35
oldalas volt, holott három oldalnál nem lehetne
több – taglalta Gál Kinga, hozzátéve: rengeteg
ténybeli tévedés, csúsztatás van benne. 175
módosító javaslatot adtak be, ám semmit nem
vettek figyelembe a szavazásnál. Hiába van
többségben a néppárt, a közös ellenségkép
összefogásra készteti a zöldeket, szocialistákat,
liberálisokat és kommunistákat, s mivel többségi
szavazás van, és ők így többen vannak, a
bizottság elfogadta a hazánkat ostorozó
portugál képviselő, Tavares jelentését. Tíz nap
múlva szavaz a parlament a jelentésről, ám Gál
Kinga meggyőződése: a hazánk jogait csorbító
7. cikkelyt nem fogják alkalmazni, mert mint
fogalmazott, ellenfeleinknek vaj van a fülük
mögött, s a kettős mérce azonnal lelepleződne.
„Az igazságot és a hazámat védem” – mondta
végül magabiztosan a képviselőnő. A beszélgetésben szó volt arról is, hogyan bírja lelkileg a
megpróbáltatásokat, hogyan tolerálja a család

azt a terhet, amit a parlamenti munka jelent,
illetve kitértek a kérdések a határon túli kisebbségi ügyekre, az Unió bővítésére, valamint a
menekültügyre is.
A Parlament felépítéséről, működéséről, munkájáról Eplényi Kata, valamint Láng Péter, a
magyar látogatócsoportokért felelős munkatárs
tartott előadást.
A Parlamentből a másfél éve megnyílt
Parlamentáriumba, az EP interaktív látogatóközpontjába vonult át a csoport, s tett szert mélyebb
ismeretekre az Európai Uniót illetően. Az ebédet
a Parlament menzáján fogyasztottuk el, majd
indultunk a repülőtérre, s onnan hazafelé.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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KÖZMŰVELŐDÉS
Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása – programsorozat a Bihari Múzeumban
110 éve Biharnagybajomban látta meg a napvilágot Szűcs Sándor, a Hajdúság, a Nagykunság és a
Sárrét, vagy ahogy ő nevezte, a „Háromföld”
néprajzkutatója.
A múzeumi világnap és a város napja alkalmából egy négy részből álló rendezvénysorozatot
szervezett a Bihari Múzeum a jeles néprajztudóshoz kapcsolódóan.
Május 17-én nyitotta meg kapuit a Földközelben c. tárlat a múzeum időszaki kiállítótermében. A Szűcs Sándor-i hagyaték őrzője, a
püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum által
szervezett kiállítást az egyik kurátor, V.
Szathmári Ibolya nyitotta meg, illetve mutatta
be a bihari kutatóról a közelmúltban megjelent
kiadványokat. Matolcsi Lajos – aki még személyesen ismerte Szűcs Sándort – visszaemlékezése után a kiállítás másik rendezője, Vajda Mária
tartott tárlatvezetést.
Május 18-án, szombaton a Családi múzeumi
délután témája a neves kutató, illetve szülőföldje,
a Sárrét volt. A kicsik és nagyok megismerkedhettek játékos formában Szűcs Sándor életével,
a régi vízivilággal. Kipróbálhatták a régen
közlekedési eszközként használatos gólyalábat,
és más népi játékot, a legkisebbek pedig
meséket hallhattak Szűcs Sándor gyűjtéséből.

Május 21-én a térség középiskolásait vártuk a
múzeumba, hogy a meghirdetett szakirodalom –
Szűcs Sándor önéletrajza és néhány néprajzi
tanulmánya – alapján elsajátított tudásukat
mérjék össze. Délelőtt a háromtagú csapatok
bemutatták az előzetes feladatként elkészített
előadásukat, majd különböző helyszíneken,
akadályversenyszerűen oldották meg a régi
sárréti foglalkozásokkal, a népviselettel, és
Szűcs Sándor életével kapcsolatos kérdéseket.
Az eredményhirdetésre Biharnagybajomban, a
neves néprajztudós nevét viselő művelődési
házban került sor, majd Nemes-Lajsz Julianna
kalauzolásával, a másnapi általános iskolások
vetélkedőjének résztvevőivel együtt a versenyzők meglátogatták a Szűcs Sándor-emlékházat.
A középiskolások versenyében a megjelent 8
csapat közül legjobbnak a helyi Arany János
Kollégium tanulói bizonyultak. (A csapat tagjai:
Kötélverő Beáta, Rácz Margit, Bajusz Dalma.
Felkészítő tanár: Bányainé Kozák Piroska)
Másnap, május 22-én délelőtt ugyanebben a
témában, hasonló formában mérték össze tudásukat a város általános iskolásai. Első helyezést a
Széchenyi István Általános Tagiskola csapata
(tagjai: Papp Zsófia, Nyilas Bettina, Jakab Barbara. Felkészítő tanár: Sebőné Papp Judit) ért el.

KALANDOZÁS A KÖNYVEK BIRODALMÁBAN

dramatizálása során az előre elkészített bábok
és a díszlet segítségével, ill. a szereplő bőrébe
bújva alakoskodással játszhatták el a már előző
foglalkozásokon megismert és feldolgozott
mesét. Az utolsó szakköri foglalkozáson a Vojtina
Bábszínházba látogattunk el. Az iskolások A
lány, aki követte a fehér nyuszit c. előadást
tekintették meg, az óvodások pedig a Titok c.
játszószínházi foglalkozáson vettek részt.
Irodalom-birodalom címmel szintén 10 alkalmas
szakköri foglalkozást szerveztünk. Ezen a
Széchenyi István és a Hunyadi Mátyás Tagiskolából az érdeklődő 5. osztályos tanulók vettek
részt. A minden hónapban egy alkalommal
megvalósuló foglalkozásokat Vezendiné Borbély
Margit és Lackó Györgyné könyvtárosok tartották, akik egymásra épülő könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására irányuló
tematikát dolgoztak ki. A játékos feladatok
megoldása során megismerkedtek a gyerekek a
gyermekkönyvtári szépirodalmi könyvek csoportjaival, a kézikönyvekkel, a könyvek külső és belső
tulajdonságaival, tájékoztató eszközeivel, a
könyvtárba járó folyóiratokra is ráirányítottuk a
figyelmet, ill. a betűrendes olvasói katalógusok-

A Sinka István Városi Könyvtár
TÁMOP-3.2.13.12/1-2012-0065. azonosítószámú nyertes pályázatában a tanórán kívüli
tevékenységek
megvalósítására
irányuló
programokat valósítottunk meg.
Mesekuckó címmel 10 alkalmas szakköri
foglalkozás-sorozatot indítottunk két együttműködő oktatási-nevelési intézménnyel. A Széchenyi István Tagiskola 2., a bakonszegi Bessenyei
Tagintézmény 2-3. osztályosai, valamint a
Széchenyi Tagóvoda nagycsoportos óvodásai
közül 12-12 gyermek vett részt a foglalkozásokon, melyeket Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsanna és
Vezendiné Borbély Margit vezetett. A foglalkozásokon egy-egy magyar népmesét dolgoztunk
fel. Minden alkalommal megbeszéltük, hogyan
terjednek a népköltészeti alkotások, kiemeltük a
mesék szereplőit, véleményt alkottunk azok
tulajdonságairól, majd egy-egy szereplő bábos
megjelenítésére került sor, melynek során
különböző megoldásokat alkalmaztunk. Készítettünk síkbábot, fakanál- és marionett bábot,
melyeket a gyerekek hazavihettek. A mese

A Zenés Nyári Esték rendezvénysorozat keretein belül június 28-án a Szent István téren, a
Komádiból érkezett Next Day zenekar lépett fel.

Fotó: Kogyilla Zsolt

Mindkét vetélkedő megrendezését a Bihari
Múzeumért Alapítvány támogatta, a résztvevők
jutalmazásához a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesülete, illetve a kisújszállási Alföld-kutatásért Alapítvány is hozzájárult kiadványaival.
KSM

Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!

A KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható
életmódot a gyermekeknek!” című pályázat záró
rendezvényét tartottuk 2013. január 25-én a József Attila
Általános Iskolában a legkisebb korosztály, az
első-másodikosok számára. A projekt az Európai Unio
támogatásával valósult meg. A pályázat konkrét célja a
kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjesztésének segítése. Ez alkalommal a My Friend, Boo című
rajzfilmet vetítettük, az előadás a víz témakörével
foglalkozott. Az ökológiai lábnyom kiszámítása igazi
interaktív csemegének számított.

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

ban is nagy örömmel keresgéltek, majd a
polcokról leemelték a könyveket. Az olvasmányélmények megbeszélésére is lehetőséget adtunk.
Az utolsó foglalkozáson a debreceni Református
Kollégium Múzeumába és Nagykönyvtárába
látogattunk el, ahol a Diákélet a kollégiumban
címmel
múzeumpedagógiai
foglalkozáson
ismerkedtek a gyerekek a régi kollégiumi tanítási módszerekkel, diákszokásokkal, a kollégiumi
diákok hétköznapjaival.
Bízunk abban, hogy a mesék, az irodalom
szeretete nem halványul, bátran és szeretettel
olvassák a magyar népmesekincs alkotásait, és
reméljük, hogy a gyerekek a szakköri foglalkozások során olyan hasznos ismeretekre tettek
szert, melyeket tanulmányaik során fel tudnak
használni.
Lackó Györgyné - Vezendiné Borbély Margit

Apró lépésekkel a Földért!

A József Attila Általános Iskola, EPSZ 7-8.osztályos
tanulói, valamint a Széchenyi István Tagiskola ugyanezen
évfolyamos diákjai számára a „Fenntartható életmódot a
gyermekeknek!” című projekt negyedik rendezvénye
valósult meg 2012. november 24-én. A pályázatot a
Környezet és Energia Operatív Program írta ki, és az
Európai Unió támogatta. Először az Otthonunk című filmet
tekinthették meg a gyerekek, a filmmel kapcsolatos volt az
előadás is. A kooperatív foglalkozások során három
helyszínen zajlottak az események csoportmunkában, majd
ökológiai lábnyomot számítottak. .Nem sokkal a
rendezvényt megelőzően hirdettük meg a Gazdálkodj
okosan! című ötletpályázatot az iskola tanulói számára.

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

BIHARI MÚZEUM

Víz minden mennyiségben – Múzeumok Éjszakája a Bihari Múzeumban
Hazánkban 10 éve hagyomány a Múzeumok Éjszakája: egy júniusi
szombaton a „múzsák kertjei” rendhagyó nyitva tartással, színes programokkal várják a látogatókat. A Bihari Múzeum szinte kezdettől fogva részt
vesz az országos rendezvényben: általában egy-egy korszakhoz vagy
témához kapcsolva az éjszaka eseményeit. Idén a víz ezer arcát kívántuk
körbejárni több módon a Berettyó Munkás Horgász Egyesülettel és a
Bihari Természetbarát Egyesülettel karöltve. Bár az időjárás is megmutatta a víz általa produkálható formáját, az égi áldást (pontosan a kezdés
előtt érkezett, és csaknem egész este „vendégünk volt”), így a színpadi
műsorszámokra is fedett helyen, az előadóteremben került sor, ám csak
kevés programváltozást kellett eszközölnünk, és így is közel 300-an voltak
kíváncsiak a rendezvényre.
Berettyóújfalu és környéke egykor vízjárta, mocsaras vidék volt,
ezeréves vármegyénk egyik jellegzetes tájegysége volt a Sárrét. A Bihari
Múzeum állandó kiállításában is emléket állítunk az egykori vízivilágnak,
most nyáron pedig időszaki tárlatunkon vidékünk nagy néprajzkutatója,
Szűcs Sándor életét és munkásságát ismerheti meg a látogató. Szűcs
Sándor igazgatója volt a Bihartordán 1947-ben megalakított Sárréti
Népfőiskolának is. A nagy előd nyomdokán a látogatók megismerhették a
felnőttképzés jelenét is: az éjszaka során ebben a teremben mutatkozott
be a Bihari Népfőiskola. A kiállítóterekben a Bihari Népművészeti Egyesület tagjai kosárfonást mutattak be, a gyerekek fahalacskákat horgászhattak és „frászkarikával” dobhattak célba, Veress Sándor pedig halászhálót
kötött hagyományos technikával.
Az aktuális „Hónap műtárgya” is kapcsolódik a vízhez: az újfalui strand
történetét ismerhetik meg – ahogyan az előző számunkban ismertettük. A
Múzeumok Éjszakájára ez a minitárlat kiegészült az egykori bihari fürdőkkel: a 150 éve már országosan ismert Konyári Sóstófürdő és a nagyhírű
bárándi gyógyfürdő történetét mutatjuk be tablókon, és szemezgettünk a
zsákai, a nagyrábéi és a biharnagybajomi strandok múltjából is. Kiállításainkhoz fűződött idei kVÍZjátékunk: a múzeumi játéklap megoldása után
a könyvtárban folytathatták újabb kérdéssorral: amelyben a víz - fizikai,
kémiai jellemzőin túl – a filmművészeti, irodalmi, zenei vonatkozásban is
megjelent. A játékban résztvevők között fürdőbelépőt és múzeumi kiadványokat sorsoltunk ki.
A múzeum portáján alakította ki a Bihari Természetbarát Egyesület a
„vizes korcsmát”, ahol különböző helyről származó csapvizeket kóstolhatott a látogató, megízlelhette a szénsavas vizet (régi támogatónk, a
Buborék ’92 Kft. ajándéka) és a lúgos vizet (Furta-Forrás Kft. felajánlása),
Magyar Sándorné gyógynövényboltjának kínálatából különböző magyar
gyógyvizeket szintén itt állítottunk ki.
Az este folyamán könyvtárban mutatkozott be a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság, és az olvasóterembe húzódott az eső elől a Berettyó Munkás

Horgász Egyesület „Horgászműhelye”, előadásokkal, bemutatókkal. Az
egyesület tagjai hoztak magukkal halakat – nekik nem ártott az eső, így
az udvaron felállított kis medencében úszkált néhány ponty, keszeg,
törpeharcsa a gyerekek örömére, kevésbé szerencsés társaikkal pedig az
egyesület bográcsában főtt halászlében találkozhattunk – minden látogató megelégedésére.
A legkisebbek idén is hallgathattak mézesbábos mesét Kolozsvári-Donkó
Rebekától, ezúttal A világszép nádszálkisasszonyt bábozta el különleges
mézeskalács figuráival. A gyermekkuckóban ezenkívül diafilmeket vetítettünk Jegesvízi Bálna Bálintról és a rút kiskacsáról.
Az előadóteremben Vitányi István országgyűlési képviselő nyitotta meg
az estét –akinek sajnos tovább kellett sietnie Körösszakálra, ahol a vihar
jelentős károkat okozott –, így már nem láthatta az est fellépőit, akik a
következők voltak: Bajnóca néptáncegyüttes csoportjai (Bóróka, Cserbóka
és a „nagyok”), Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hastánccsoportjai és társastáncosai, Erdei Sára és Szabó Konrád; a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola diákjai: Gróza Ferenc és Botos Bence
jelenettel; a REAL TIME duó (Kasza Marika és Karancsi Lajos) vízi melódiákkal, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói egy, Szűcs Sándor által
gyűjtött meséből készült bábelőadással; a Berettyóújfalui Pávák; a
Harmónia Együttes (Mezeiné Kmezt Annamária, Szabó József, Harasztosi
Imre) zeneszámokkal, a Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesületének
Népdalköre, Furtai Citerazenekar. Az estet táncház zárta a Bajnócával.
Következő családi rendezvényünkre július 20-án, szombaton 14 órától
kerül sor, a búza kerül középpontba. Kipróbálható tevékenységek:
gabonaőrlés, szalmafonás. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KSM

Régen volt, hogy is volt…
110 éve, 1903. július 21-én került sor a berettyóújfalui izraelita egyházközség új templomának alapkőletételére, amelyet a
régi, feltételezhetően a 18. század végén - 19. század elején
épült zsinagóga helyére tervezett Weiszmann Béla építész.
61 éve, 1952. július 21–25. között, a helsinki nyári olimpiai
játékok során rendezték meg először öttusában a csapatversenyt, amelyben Magyarország szerezte meg az aranyérmet.
A bajnok csapat egyik tagja volt a berettyóújfalui születésű
Szondy István, aki öttusa egyéniben bronzérmet hozott haza.
22 éve, 1991. július 6–7-én rendezték meg az első Bihari
Rockfesztivált. A fellépő 13 zenekarból öt Biharban működött:
kettő Nagyváradon (Pancserock, Celelalte Cuvinte), három
Berettyóújfaluban (Graffiti, BYTOX, TRIDENT). A rendezvényt a
debreceni PG csoport és a Deák Bill Band zárta.
Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária, Bihari Múzeum

A hónap műtárgya: újsághirdetés 1936-ból (Bihari Múzeum)
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Ezüstérmes az MVFC
Tizennégy győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel zárta az
MVFC csapata a 2012/2013-as Futsal NB-I-es bajnokságot. A 11 csapatos NB-I „Sztárcsapatára”, a Rába Eto-ra ebben a bajnokságban a
berettyóújfalui gárda sem tudott veszélyt jelenteni.
Az első tíz góllövő között a MVFC részéről az 5. helyezett Rábl János (19
gól) és a holtversenyben 7. Szécsi Barna (18 gól) nevét olvashatjuk. Itt is
fölénk nőtt a „Rába”. Fabió (1) és Dróth Zoltán (2), összesen 51 góllal
terhelte meg az ellenfelek hálóját. A 4. helyezett Harnisch még plusz 20
gólt vágott a győrieknek. A MVFC csapatában a házi góllövő bajnokság
3. helyén Trencsényi János állt 14 góllal. Ez az országos lista 16 helyére
elég. Lovas Norbi 10 góllal, Nagy István és Szabó Péter 9-9 találattal
járult hozzá a sikeres szerepléshez. Gál István 6, Siska Gergő 2 és Kiss
Attila 1 góllal található még a góllövők között.
A Futsal díjátadó ünnepségre 2013. június 7-én Telkiben került sor. Az
ünnepség keretén belül adta át a különdíjakat az MLSZ futsal bizottsága.
A MVFC csapata 2. helyezést szerzett a Futsal NB-ben. De nemcsak az

Töltött dagadó
Hozzávalók: 1,5 kg sertésdagadó (felszúrva), 2 zsemle, 1-2 dl tej,
egy csokor petrezselyemzöld, 1 nagy tejföl (450 g), 10-15 dkg
májas/bácskai hurka, 4-5 főtt tojás, 2 nyers tojás, 1 hagyma, 1
kisüveg gomba, kevés olaj, só, bor, delikát
1. A húst bedörzsöljük sóval, borssal és egy tepsibe tesszük. Kevés
olajat öntünk alá és rá.
2. A gombát és a hagymát egyszerre egy kevés olajon megdinszteljük.
3. A zsemléket tejbe megáztatjuk, jól kicsavarjuk és egy tálba
tesszük. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet.
4. Hozzákeverjük a megdinsztelt gombát, hagymát és a májast. A
főtt tojásokat apróra vágva szintén belekeverjük.
5. Sózzuk, borsozzuk, delikátozzuk és két nyers tojással összeállítjuk.
6. Az így elkészített tölteléket a dagadóba töltjük. Ha nem fér
bele mind, akkor nyugodtan a hús mellé helyezzük. A dagadó
nyitott oldalát hústűvel összetűzzük.
7. A tepsit fóliával lefedjük, a hús alá kevés vizet öntünk és előmelegített forró sütőben sütjük. (kb.1,5-2 óra hosszat)
8. A fóliát levéve kb. 10 percig a saját levével locsolgatva pirosra
sütjük. Legvégül a tejföllel meglocsoljuk és pár percig még sütjük.
Hidegen szeleteljük, salátával, zöldséggel, kenyérrel fogyasztjuk.
Meleg változatához tört burgonya illik.
Jó étvágyat.
Andrea

ezüstérem öregbíti a csapat hírnevét, hanem a bajnoki szezon Fair-Play
díja is, ami szintén Berettyóújfaluba került, és még mindig nincs vége
sornak. A Császár Gyula díjat, amit az év felfedezettje kap, a csapat
fiatal kiválósága, Szabó Péter vehette át.
A legnagyobb durranás azonban a végére maradt. Az első osztályú
bajnokság trénereinek szavazásán a Mezei-Vill FC mestere, Turzó József
kapta a legtöbb voksot. Így 2013-ban ő az év Futsal edzője!
A legjobb mezőnyjátékos Dróth Zoltán, a legjobb kapus címet Balázs
Zoltán (mindketten Győr) kapta. Ám a legjobb edzőnek – némi meglepetésre – nem a győri mestert, hanem az MVFC trénerét, Turzó Józsefet
látták:
„Mindenképpen nagy megtiszteltetés számomra, hogy kollégáim közül
többen is úgy látták, megfelelő munkát végzek. De úgy gondolom, hogy
ez a díj mindenképpen a csapat sikerei után következik, amiben azért
ebben az évben elmaradtunk a hagyományoktól.”
Rinyu Sándor

hirdetés

MOZAIK

Az Év Hangszerese Papp Zsófia - fuvola
és tanára Sólyom Edit

Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!

A József Attila általános Iskolában a 2012-2013-as
tanévben rendeztük meg a Környezet és Energia Operatív
Program által kiírt, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133
kódszámú, A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című
pályázat rendezvényeit. A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg. A pályázat benyújtója
Berettyóújfalu Város Önkormányzata volt, a programok
megvalósításának helyszíne iskolánk. A lebonyolítás
költsége 4 383 024 Ft. A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
A támogatás összege 4 163 873 Ft, az önerő a teljes összeg
öt százaléka 219 151 Ft volt. A projektet menedzselték
Bukusné Tóth Lívia és Tóth Erzsébet.

(x)

Nadányi Zoltán Művelődési
Központ júliusi programja
11. 14.00. Együtt Egymásért Klubfoglalkozás
12. 20.00. Zenés Nyári Esték II. – Black Mood –
Szent István tér, rossz idő esetén Művelődési Központ nagyterme
16. 15.00. ÉDES Egészségnap
a B.N.E. Alkotóház udvarán
24. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok
- Klubfoglalkozás
26. 10.00. ILCO klub
20.00. Zenés Nyári Esték III. – Szélső Érték.
Előzenekar: CSAK
Szent István tér, rossz idő esetén: Művelődési Központ nagyterme
- Minden kedden 14.00. órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása
- Minden kedden és csütörtökön 15.00. órától a
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
- Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének Szenior tánckara próbája

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

Tóth Sándor festőművész június 28-án szülőfalujában, Hencidán, a Művelődési Házban vette át
a Holló László-díjat, melyet Dr. Ujváry Zoltán
professzor emiritius, a Holló László hagyaték
kuratóriumának elnöke adott át. Egyúttal az
alkotó életművéből nyílt kiállítást Dr. Matolcsi
Lajos címzetes egyetemi docens ajánlott a
jelenlévők figyelmébe.
fotó: Kogyilla Zsolt

Anyakönyvi hírek
Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város
havonta megjelenő közéleti magazinja
Felelős szerkesztő: 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

Születtek
2013. május
30. Szűcs Róbert Imre
(Szűcs Róbert – Novák Beáta Réka)
Házasságot kötöttek
2013. június
8. Boka Péter – Fazakas Csilla
15. Tikász András Balázs – Kiss Alexandra
22. Bene Albert – Varga Adrienn
Elhunytak
2013. Május
27. Nagy Lajosné Katona Magdolna (1928)
2013. június
3. Tollas Jánosné Karácsony Mária (1926)
5. Gyarmati Károly (1966)
9. Pető Lajos (1928)
11. Molnár Sándorné Veres Erzsébet (1931)
14. Péter Imréné Diószegi Margit (1925)
14. Csabai Elekné Huszár Julianna Ida (1953)
14. Daróczi Imréné Nagy Zsuzsánna (1922)
19. Szémán Sándor (1931)
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Miért nem járunk moziba?
Beszűkült világunk! Amennyire kitárta számunkra
a világ információit az internet, annyira függővé
is tett önmagától. Bámuljuk számítógépünk
monitorát, laptopunk képernyőjét. Itt ismerkedünk, barátkozunk, csevegünk. Innen töltünk le
filmeket, melyeket ezeken a „mini kijelzőkön”
próbálunk meg élvezni.
Eltávolodtunk a természettől, a való világtól. Nem
sétálunk, nem sportolunk, nem túrázunk, vagy
csak nagyon kevesen. És nem járunk moziba.
Az ember tulajdonságai között az igényesség
igen fontos szerepet kap. A rég elfeledett „mozi
élményt” nem tudják pótolni számunkra az új
információs csatornák és technikai eszközök.
Önmagunknak kell ezt a függőséget megszüntetni, és felállni székünkből.
A berettyóújfalui Makk Kálmán Mozi nemcsak
gyönyörű épület, nézőtere is igen szép kidolgozású, jó ízlésről árulkodik. Az általában üresen kongó

filmszínház azonban jobb időszakról álmodik.
Amikor az emberek felöltöznek és elmennek
moziba, kifizetik a párszáz forintos jegyet
(Berettyóújfalu Kártyával még 20 % kedvezmény) és szélesvásznon, „nagyképernyőn”
élvezik a filmeket. Mert így más! Így jobb! Mert
ezt és így igénylik!
Júliustól 3D-ben is élvezhetjük a filmeket! Na ezt
már tényleg csak itt láthatjuk! Vagy a Cinema
City-ben - mondhatnák a kétkedők.
Ha az öt jegyet az ember maga veszi meg,
akkor sem kerül annyiba, mintha beutazna
Debrecenbe a hasonló szolgáltatást nyújtó, de
drágább „konkurenciához”.
Félre tehát a lustaságunkkal, tespedtségünkkel,
az önmagunkkal szembeni igénytelenségünkkel!
Álljunk fel a székünkből és mozduljunk ki
otthonunkból! Sétáljunk, túrázzunk, sportoljunk! A
való világban éljünk! Éljünk! Ne szomorkodjunk,
szórakozzunk! Járjunk moziba!
Rinyu Sándor

Digitális és 3D a Makk Kálmán Mozi

A mai digitális világban tűéles képek, hatalmas
felbontás és 5 vagy 7.1-es hangélmény amit egy
moziban kapunk. A berettyóújfalui Makk Kálmán
Mozi is belépett azon filmszínházak világába,
ahol ehhez hasonló technológiával nézhetünk
filmeket. Május közepére elkészült az állami
támogatást is igénybe vevő beruházás, melynek
jóvoltából egy új digitális vetítő rendszert és

ahhoz kapcsolódó szervert telepítettek a Szent
István téri moziba.
Nem sokkal a május végi digitális vetítési technikára történő átállás után egy újabb örömteli hírt
jelentett be a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
Július elejétől teljes mértékben digitális géppel
vetítik a filmeket, és a mozit szeretők nagy
örömére 3D-s filmek is megtalálhatóak a kínálatban. Az ehhez szükséges eszközöket június
közepén szerelték be a BARCO típusú vetítőbe.
Korábban, május közepére készült el az állami
támogatást is igénybe vevő beruházás, melynek
jóvoltából egy új digitális vetítő rendszert és
ahhoz kapcsolódó szervert telepítettek a Szent
István téri moziba. Mostantól több premier filmre
és hatványokkal jobb képi és hangminőségre
lehet számítani a Makk Kálmán Moziban. A
három dimenziós módszer a Dolby 3D passzív
technikája, mely kevésbé zavaró, teljes 3D hatást
nyújt.
forrás: BTV

Július 1-2-3. hétfő-szerda 18.00

A KÉT MESTERLÖVÉSZ
Színes francia filmvígjáték
4-5-6-7. csütörtök-vasárnap 18.00

AZ ACÉLEMBER
Színes szink. am. fantasztikus akciófilm
8-9-10. hétfő-kedd-szerda 18.00

AZ ACÉLEMBER 2D
4-5-6-7-8-9-10. csütörtök-szerda 21.00

CAMILLE
Színes francia filmvígjáték
11. csütörtök, 13. szombat 18.00

ZAMBÉZIA
Színes szink. dél-afrikai anim. vígjáték
12. péntek 18.00

ZAMBÉZIA 2D
11-12-13.csütörtök-szombat 20.00
14. vasárnap 18.00

HOGYAN NEVEZZELEK?
Színes francia-belga filmvígjáték
15-16-17. hétfő-kedd-szerda 18.00

MÁSNAPOSOK 3
Színes amerikai filmvígjáték
15-16-17. hétfő-kedd-szerda 20.15
18. csütörtök 18.00

ILL MANORS - RÁZÓS KÖRNYÉK
Hossz évek után van végre CT a Gróf Tisza
István Kórháznak, ahová a napokban érkezett
meg Miskolcról, az önkormányzat segítségével,
a készülék. /Ny. G./

Színes angol thriller
19-20. péntek-szombat 18.00

A NAGY GATSBY
Színes szink. am. romantikus dráma
21. vasárnap 18.00

A NAGY GATSBY 2D
Olaszországi testvérvárosunkból, Porciából is
részt vettek gyerekek és kísérőjük a Bihari
Népművészeti Egyesület alkotótáborában.
Szabadidejükben szívesen megmártóztak a
Bihar Termálliget medencéjében.

22-23. hétfő-kedd 18.00
24-25. szerda-csütörtök 21.00

360
Színes angol-francia-brazil-osztrák romantikus dráma
24-25. szerda-csütörtök 18.00

Fotó: Gombos Ferenc

HALÁLOS IRAMBAN 6

Színes szinkronizált amerikai akciófilm
26-27. péntek-szombat 18.00

SÖTÉTSÉGBEN - STAR TREK
Színes szink. amerikai sci-fi akciófilm
28. vasárnap 18.00

SÖTÉTSÉGBEN - STAR TREK 2D
29-30-31. hétfő-kedd-szerda 18.00

A PINGVINKIRÁLY
Színes szinkronizált angol természetfilm
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

