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A legfontosabb az önkormányzat idei költségvetési rendeletének elfoga-
dása volt. Muraközi István polgármester szóbeli felszólalásában elmond-
ta: az idei költségvetés egyensúlyhoz közelít, s aminek nagy erénye, hogy 
hitelfelvétel nélkül, feszes gazdálkodást feltételezve készült el. Kusai 
Tamás, független könnyvizsgáló megerősítette: a költségvetési rendelet-
tervezet a bevételeket és a kiadásokat illetően, egyaránt 2 milliárd 390 
millió forint, meglátása szerint a költségvetés az egyensúly felé igazodóan 
készült el. A rendeletet 8 igen, 4 tartózkodás mellett fogadta el a testület.
Március 1-vel jelentős változások következtek be a szociális törvény 
végrehajtásában, ezért újra kellett alkotni a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló rendeletet. Az aktív korúak ellátása a járási 
hivatalhoz került, erről cikkünk alatt részletesen tájékozódhatnak Olvasó-
ink. Mivel február 28-val megszűnik az önkormányzati segély, települési 
támogatás címén a rászorultak továbbra is igényelhetnek támogatást, 
mely összeg meghatározásánál azt tartották szem előtt, hogy azok ne 
csökkenjenek a korábbiakhoz képest. Így igényelhető és adható továbbra 

is rendkívüli települési támogatás, gyermeknevelési, elemi károsultaknak 
nyújtható támogatás, temetési, lakhatási, óvodáztatási támogatás, 
valamint hulladékszállítási díjkedvezmény. 
Az új önkormányzati ciklus új Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
SZMSZ-t igényelt, ezért elkészítették azt. Szántai László módosító javasla-
tát, miszerint egy héttel korábban kapják meg az előterjesztéseket a 
képviselők, a testület leszavazta. 
Elfogadták a képviselők az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről 
szóló rendeletet, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy égetni csak a 
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú 
személy felügyelete, és a környezet legkisebb zavarása mellett szabad.
Döntöttek a nemdohányzók védelmének helyi szabályairól is. Eszerint tilos 
a dohányzás a templomok, imaházak, a Gróf Tisza István Kórház közterü-
leti bejárataitól számított 15 méteren belül. Tilos a dohányzás a Madách 
utcának a Hunyadi és a Rákóczi utca közötti szakaszán mindkét oldalon, 
valamint az Eötvös utca 1. és 3. szám közötti szakaszán, az utca mindkét 
oldalán. 
Meghatározták a képviselők a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérsé-
gi Társulása Társulási Tanácsa fenntartásában működő intézmények 
térítési díjait. Megszavazták a képviselők a II. sz. fogorvosi praxisjog 
átadását Dr. Pénzes Anikó számára. 
Az önkormányzat gazdálkodási egyensúlyának fenntartása érdekében a 
következő irányelveket fogadták el: takarékos, átlátható és biztonságos 
működtetés, kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, szociálisan 
rászorulók támogatása, a megkezdett beruházások megvalósítása, 
pályázatfigyelés, önrész előteremtése a nyertes pályázatokhoz. 
Jóváhagyták a polgármester éves szabadságának ütemezését, valamint 
megszavazták a polgármester és alpolgármester idegennyelv-tudási 
pótlékát, ami mindkettőjüknél 23. 190 Ft.
                                                                Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
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Március elején még az önkormányzatok fizetik ki az arra jogosultaknak a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint a rendszeres szociális 
segélyt, de azt követően már a járási hivatalok feladata lesz. Mindenki 
vagy bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg járandóságát.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 
1-jétől jelentős mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az önkor-
mányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támoga-
tás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok 
határozhatják meg.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivata-
lok állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek: 
       aktív korúak ellátása,
       időskorúak járadéka, 
      ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 
      közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), 
      egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi 
ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg. 
A hatáskör-változással egyszerre március 1-jével megszűnik a rendszeres 
szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik egészségkárosodot-
tak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét másképp nem tudják ellátni.
A másik változás, hogy – a járási hivatal által megállapított támogatások-
nál már megszokott módon – bankszámlára, vagy postai utalással kapja 
meg mindenki járandóságát. Ehhez azonban a március elejei pénzfelvétel-
nél – az önkormányzatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell mindenkinek, hogy 
bankszámlára, vagy lakcímre kéri-e ezután utalni a támogatást. Aki eddig 
is így kapta meg, annak teendője nincs.

                                             Pálfi Anikó hivatalvezető
             Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala

Egyensúlyhoz közelítő az idei költségvetés

Februári testületi ülésüket – 17 
napirendi pont tárgyalásával és 
elfogadásával - 26-án tartották 
képviselőink, teljes létszámmal.

 Változás az aktív korúak ellátásában
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

Városunkban elvétve tapasztaljuk, hogy vannak olyan ingatlanok, 
amelyek előtt a zöldterület nincs kellőképp kezelve, gondozva. A 
kinövő gallyak, vagy lelógó ágak miatt a járdán csak nehezen 
lehet eljárni, vagy az ingatlan előtti a fák ágai belenőttek az 
elektromos hálózat védőövezetébe. Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata Képviselőtestülete helyi környezetvédelméről szóló 
13/2009. (V. 04.) sz. rendelete szerint az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlan határvonalától az útszegélyig – oldal és hátsó 
határvonaltól 5 m-ig  a zöldterület gondozását (kaszálás, gyomta-
lanítás) elvégezni.
    Az ingatlan határvonala és az úttest között lévő fák gondozása 
az ingatlan tulajdonosának – kezelőjének – feladata. Ha a fent 
megjelölt területen villamoshálózat halad, az ingatlan tulajdonosa 
– kezelője – köteles gondoskodni arról, hogy a fák koronája a 
hálózat biztonsági övezetébe ne nőjön bele. Ezt a konkrét helyzet-
nek megfelelő növekedési tulajdonságú fafajták ültetésével, illetve 
a meglévő fák koronájának rendszeres karbantartásával kell 
biztosítani.
   Amennyiben az ingatlantulajdonosok, kezelők, használók a 
rendeletben foglaltaknak nem tennének eleget, az önkormányzat 
a tulajdonosokat megbírságolhatja, vagy a kezelők, használók 
költségére a köztisztasági munkát, illetve a fák, bokrok koronájá-
nak karbantartását elvégeztetheti.
     A bírságolás megelőzése érdekében kérem a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosokat, hogy az ingatlanuk környezetében az elektromos 
hálózat védőövezetébe belenőtt, a gyalogos közlekedési terüle-
tek – járda – fölé benyúló gallyak, az úttest szelvényébe, és a 
kereszteződések rálátási háromszögébe belógó, esetleg belenőtt 
ágak, fahajtások eltávolítását minél hamarabb elvégezni, vagy 
elvégeztetni sziveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Bihari Hírlap áprilisi lapzárta március 27. (péntek)
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Fotó: Kogyilla Zsolt

A Fidesz nemzeti listáján az Európai Parlamentbe jutott Tőkés 
László Debrecenben, Papp László polgármesterrel tartott sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy felkérésre, ezután Erdély mellett, 
Hajdú-Bihar képviseletét is ellátja. „Ezzel a határok feletti 
nemzetegyesítést szolgálom” – közölte a néppárti politikus.
Az EP-be 2007-ben, Románia eu-csatlakozását követően került 
az egykori Királyhágó-melléki református püspök, majd egy 
ötéves ciklus után, 2014-ben a Fidesz nemzeti listáján jutott ki 
ismét Brüsszelbe. A sajtótájékoztatón elismerően szólt néhai Pálfi 
Istvánról, térségünk első európai parlamenti képviselőjéről, aki új 
alapokra helyezte a határ menti együttműködéseket.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

2015. február 14.-én megrendezésre került Budapesten, az Országos Rendőr-főkapitányságon, a 
II. Országos Járási koordinátorok fóruma.
Berettyóújfalu Járást és egyben Hajdú-Bihar megyét, Mazács Ferenc a Berettyóújfalui Polgárőrség 
elnöke, járási koordinátor képviselte.
Az Országos fórumon 162 járási vezető volt jelen, akik felelősséget vállaltak a területükön működő 
hatóságok és a polgárőrségek közötti kapcsolattartásban. Fontos téma volt a rendezvényen a 
hatékonyság növelése és az informatikára való összpontosítás.
A rendezvényen, az Országos Rendőrfőkapitány és az Országos Polgárőr Szövetség elnöke 19 
koordinátort kitüntetett, illetve jutalomba részesített, köztük Mazács Ferencet is.

Hat egészségügyi intézmény kapta a K&H gyógyvarázs karácsonyi támogatását, 
melyek összesen 6 136 042 forint értékű eszközökkel és műszerekkel gazdagodva 
végezhetik gyógyító tevékenységüket a jövőben. Hajdú-Bihar megyében az elmúlt 
11 év alatt összesen 13 intézmény kapott 19 millió forint értékben orvosi műszertá-
mogatást. A K&H gyógyvarázs karácsonyi támogatásának köszönhetően most a 
Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Gyermek- és Sürgősségi Osztálya illetve 
Polgár mentőállomása vásárolhatott magának a gyermekek gyógyítását segítő 
eszközöket. „A sürgősségi ellátás az utóbbi évek egyik dinamikusan fejlődő terüle-
te, melyben a gyermek sürgősségi ellátás kiemelkedő szerepet tölt be. Nemcsak 
speciális ismeretanyagot, hanem minden életkorra specifikus széleskörű eszköz-
rendszert is igényel. A K&H pályázat révén lehetőségünk nyílt az eddig meglévő 
bizonyos nagyobb értékű műszerek cseréjére (pl. EKG, ultrahangos inhalátor, 
vérnyomásmérők, pulzoxymeter, laryngoscope, lélegeztető ballonok) illetve olyan 
új eszközök beszerzésére is, amelyek ellátási lehetőségeinket szélesítik, a korsze-
rűbb és biztonságosabb betegellátást szolgálják, a magas szintű sürgősségi ellátás 
igényeinek megfelelően” – mondta el Dr. Korcsmáros Ferenc, a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának főorvosa.

6,1 milliós támogatás a vidéki gyermekegészségügyi-ellátásnak

Tőkés László Hajdú-Bihar képviseletét is ellátja

A Berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban működő Szabó Ferenc 
Alapítvány idén is megemlékezett a névadó születésének évforduló-
járól, melyre a leszármazottak is eljöttek.

Az iskola aulájában lévő emléktábla előtt Daróczi Lajosné köszöntötte a 
megjelenteket, majd Branner Lilla elevenítette fel Szabó Ferenc életének 
mozzanatait, Szilágyi Ágnes pedig Kosztolányi Dezső: Gépírókisasszony 
című versét olvasta fel. Az emléktábla koszorúzását követően beszámoló 
hangzott el az alapítvány múlt évi működéséről, gazdálkodásáról, majd 
Daróczi Lajosné és Molnár Zoltánné pénzjutalmat adtak át jó tanulóknak. 
Kiderült: 65-ből 17-en pályáztak, ennyien értek el 4,5-5 átlagot. Közülük 
12-en részesültek pénzjutalomban.

A szakmai tanulmányi versenyek – gyorsírás, gépírás, szövegszerkesztés, 
korrektúra, etikett, idegen nyelvek – helyezettjeit is díjazták, ők az emlék-
lapok mellé értékes tárgyjutalmat vehettek át. Az alapítvány létrehozása 
óta több mint 700 diák részesült különböző támogatásban – hangzott el.
A jelenlévők közt egy egykori, sokszorosan kitüntetett diákot ismerhettünk 
fel. Szőke Richard két éve végzett humán tagozaton, s öt éven át gépírás-
ból az aktuális korosztály győztese volt, két évben pedig az országos 
versenyt is megnyerte. Az elért sikereket – saját tehetségén, szorgalmán 
kívül – tanárainak, Daróczi Lajosnénak és Molnár Zoltánnénak köszönheti. 
Jelenleg a Debreceni Egyetem történelem szakán tanul, ám örömmel tett 
eleget az alapítvány meghívásának. Mint mondta, nemcsak ezeken a 
rendezvényeken, hanem más alkalmakon is szívesen visszatér egykori 
alma materébe.                                          Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Már több száz diákot támogato� az alapítvány 

Elismerés a polgárőrvezetőnek
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Közhelynek tűnik, ám igaz: még a csillárokon is lógtak nemrég a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében, annyian jöttek el ugyanis a „Tájak 
és emberek” című filmvetítésre. Az érdeklődők közül még így is nagyon sokan 
kinn rekedtek. 
Kari Sándor, a Berettyó Tv korábbi stúdióvezetője pár évvel ezelőtt Erdélyben 
és a Székelyföldön forgatott. Az ott készült anyagokból 3 kisfilmet mutatott be 
az est háziasszonya, Seres Katalin segítségével, aki maga is részt vett a filmek 
készítésében. A témaválasztás – kenyérsütés, pünkösdölés és sajtkészítés - igen 
csak hálás és látványos volt, nem beszélve az ékes magyar beszéddel megszó-
lalókról. A Kalotaszentkirályon és a Gyímesekben forgatott életképek annyira 
magával ragadták a közönséget, hogy aki eddig nem járt még arra, bizonyára 
ellátogat oda, míg az élményt megélők vissza-visszatérő látogatók külhoni 
testvéreinknél. 
A filmvetítés végén meglepetés megvendégelésben volt része a közönségnek: 
krumplis kenyérből és házisajtból álló falatkákat kóstolhattak a jelenlévők.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
 

„Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!”

Másfél évtizede február 25-én emlékezünk a kommunizmus áldozataira. Azon a napon, amikor 
1947-ben a kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát koholt vádak alapján a Szovjetunióba hurcolták. Az 
elmúlt fél évszázad alatt megközelítőleg 700 ezerre tehető a kommunista diktatúrák áldozatainak 
száma, melyben nemcsak a kivégzettek vannak, hanem a szovjet és hazai munkatáborokba elhurcol-
tak, a kitelepítettek, a hazájuk elhagyására kényszerítettek, a kényszervallatások átélői, a megbé-
lyegzett, kirekesztett „rendszerellenesek” is. 
A Nadányi Zoltán Művelődési Központban tartott megemlékezés műsorát a Hunyadi Tagiskola 7-8. 
osztályos tanulói adták, felkészítő tanáraik Szabó Ferencné, Török Tímea és Balogh Tamás.                                            

Sárréti gyökereink címmel nyílt időszaki 
kiállítás a Bihari Múzeumban 2015. február 
18-án, a szerepi Földesi László égetett 
agyagszobraiból. A kiállítás megnyitóján a 
Hamvas népdalkör színvonalas citera- és 
énekelőadását hallhatta a megjelent 
nagyszámú közönség. Kállai Irén igazgató 
és Kocsis Csaba népművelő megnyitóját 
követően bemutatásra került az alkotó, aki 
a kiállításban rendhagyó tárlatvezetést 
tartott. A kiállítás április 3-ig díjmentesen 
tekinthető meg.

Kép és szöveg: Csarkó Imre Az idei tanévben is megrendezi a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. a Hang-Játék- Zene Ismeretterjesztő 
élménykoncerteket általános iskolás diákok részére. Ennek a programosorozatnak a keretében 
Berettyóújfalun kívül Debrecenben és Hajdúdorogon lehetnek részesei a különleges zenei élményeknek. 
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ színháztermében a több, mint 150 gyermek között 
biharkeresztesi és körösszegapáti általános iskolások is új ismeretekkel, új hangszerekkel, új élményekkel 
gazdagodnak.
Az első koncerten a  klasszikus hangszerek legifjabb tagjainak, a dzsessz világából jól ismert szaxofon 
családnak a  bemutatóját élvezhették a gyerekek a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Szaxofon 
együttesének közvetítésével. Dr. Puskás Levente szaxofonművész vezetésével sokak számára ismeretlen, 
különleges szaxofonokkal is megismerkedhettek az érdeklődők. A koncertet Dr. Váradi Judit zongorakí-
sérete színesítette. 
Február 19-én a SONUS Ütőhangszeres együttes okozott felejthetetlen élményt a koncertlátogatóknak, 
hiszen az ütőhangszerek látványa és hangzása minden korosztály számára mindig nagy koncertélményt 
okoz.  „Célunk nem változott az elmúlt évek alatt, továbbra is azt szeretnénk, ha minél fiatalabban 
megismerhetnék a gyerekek a hangszerek világát, a koncerttermek nyújtotta élményeket és természete-
sen azt, hogy zenehallgatás közben fel tudják ismerni, melyik hangszer milyen hangot ad ki” - mondta 
az unideb.hu portálnak Dr. Szabó István tanszékvezető főiskolai tanár, az együttes művészeti vezetője.
Márciusban a harmadik, lezáró koncerten A vidám Petőfi – Vers és Zene címmel Bolond Istók és megze-
nésített Petőfi versek hangzanak el Miske László, Jászai-díjas színművész és a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar ének tanszékének előadásában. Művészeti vezető: Dr. Mohos Nagy Éva

 Hang-Játék-Zene

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk

Felhívás
A berettyóújfalui görög katolikusok 
egyházközséget alakítanak. Az 
érdeklődőket tisztelettel várják 2015. 
március 15-én 11:30-kor és azt 
követően minden hónap 3. vasárnap-
ján 11:30-kor kezdődő szentmisére a 
római katolikus templomban.

                                                                    
Zolcsák Miklós       

                  görög katolikus paróchus

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

/Nyírő Gizella/

Életre kelt agyag
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Kultúrházak éjjel-nappal

Óvodás korcsoport:
III. helyezett: Tóth Réka 4 éves Gyermekkert Tagóvoda II. 
helyezett: Daróczi Zoltán 6 éves Rákóczi Tagóvoda I. 
helyezett: Nagy Fruzsina Sára 6 éves Gyermekkert 
Tagóvoda
1-2. osztályos korcsoport:
III. helyezett: Szűcs Anna 1.o. Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola, II. helyezett: Pap Zsófia 2.a. József Attila Általános 
Iskola, I. helyezett: Barkóczi Edit 2.a. Diószegi Kis István 
Református Általános Iskola
3-4. osztályos korcsoport:
III.helyezett: Dorogi András 3.a. II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, II. Györgyfi Zétény 3.a. Diószegi Kis István Reformá-
tus Általános Iskola, I.helyezett: Kovács Nikoletta 3.b. József 
Attila Általános Iskola
5-6. osztályos korcsoport:
III.helyezett: Varga Bettina 6.b. II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, II. helyezett: Török Csenge 5.b. József Attila Általános 
Iskola, I. helyezett: Kovács Anita 6.b. József Attila Általános 
Iskola
7-8. osztályos korcsoport:
III. helyezett: Lakatos Patrik 8.b. József Attila Általános 
Iskola, II. helyezett: Kurtán Kitti 8.b. József Attila Általános 
Iskola, I. helyezett: Berke Orsolya 8.b. József Attila Általános 
Iskola
Különdíj:
Beregszászi Kamilla 8.b. II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
József Attila Általános Iskola 2.a. osztálya osztályfőnök: 
Nagy Tivadarné

A Berettyóújfalui Kisállattenyésztők Egyesülete február 14-15-én tartotta 21. 
galambkiállítását a Nadányi Zoltán Városi Művelődési Központban.
Ez a rendezvény csatlakozott a „Kultúrházak éjjel, nappal” mozgalomhoz. A 
művelődési központ az eseményhez kapcsolódóan, rajzpályázatot hirdetett 
gyerekeknek, melyre több száz mű érkezett, közülük 17 alkotás kapott díjat.
Galambból 245-öt hoztak el a hobbitenyésztők, összesen 14 fajtából. Először 
szerepelt városunkban a Monori keringő és a Tyúktarka fajta. 33 tenyésztő 12 
településről hozta el állatait.
A díjakat Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Bónácz János alpolgár-
mester adta át. 13 győztes címet kaptak a galambok. A helyiek közül győzött: 
Simon Barnabás, Papp Zoltán, Szőke Lajos, Pántya József, Dobai Imre, Pántya 
Imre, Rácz János. A legfiatalabb kiállító 7, a legidősebb 80 éves volt.
600 fő nézte meg a kiállítást a két nap alatt – tudtuk meg Dobai Imre egyesületi 
elnöktől.

A rajzpályázat díjazo�jai

Nyílt napok a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében

            A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde szeretettel várja az alábbi időpont-
okban a    leendő bölcsődéseket és óvodásokat szüleikkel együtt a „Bölcsőde 
kóstolgató” és „Óvodanyitogató” keretében megrendezett nyílt napokra, 
amelyeken betekintést nyerhetnek intézményünk életébe, mindennapjaiba.

Török Istvánné Intézményvezető

    

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Amikor elkészült a Nadányi Zoltán Művelődési Központ, eldöntöttük, 
hogy Berettyóújfalu szülötte, díszpolgára, Cs. Erdős Tibor kolozsvári 
festőművész előtti tisztelgésünk jeléül a földszinten termet nevezünk 
el róla, illetve állandó kiállítást nyitunk a városnak adományozott 
festményeiből. Tettük ezt annak reményében, hogy a tavalyi látoga-
tása után, az idei, 101. születésnapján újra körünkben köszönthetjük. 
A napokban viszont utolsó útjára kísértük a Házsongárdi temetőben, 
így ez a terem a jövőben emlékhelyként szolgál a nagyszerű 
festőművész iránti tiszteletünk jeléül.

Mindezt Muraközi István polgármester mondta, a február 27-i 
teremavatón, a művész fia, Erdős Zsigmond és a Barabás Miklós 
Céh elnöke, Kolozsi Tibor szobrászművész előtt. Ezt megelőzően a 
Biharországi Esték keretében, az Erdélyi Gábor teremben 
Kolozsvári István, városunk kulturális menedzsere beszélgetett a 
művész fiával és a szobrásszal, akik felelevenítették Cs. Erdős 
Tibor évszázadot átívelő életét, melyet keretbe foglalt az első és 
utolsó öt éve. A festő Berettyóújfaluban született 1914. február 
27-én, majd a világháború után Nagyváradra költözött a család. 
Az utóbbi öt év pedig arról szólt, hogyan szerzett tudomást a 
szülőváros arról, hogy Cs. Erdős Tibor berettyóújfalui. Egy 
nagyváradi kiállításon, 2009-ben, Porkoláb Lajos hívta fel rá a 
figyelmet, s az egymásra találás 2011-ben a díszpolgári cím 
adományozásával folytatódott, majd tavaly, a 100. születésnap-
ján, Kolozsváron, a magyar konzulátuson köszöntötték, ahol 
Muraközi István is részt vett. Rá 3 hétre pedig fia, lánya és unoká-
ja társaságában szülőföldjére lépett, amire nagyon büszke volt. 
„Mindvégig berettyóújfaluinak vallotta magát, azon túl, hogy 
Nagyváradon nőtt fel” – mondta róla fia. Olyan nyitottsággal 
fogadta az újfaluiakat, hogy szinte barátokká is váltak – tette 
hozzá Zsigmond. 

Kolozsi Tibor, aki a házsongárdi temetőben is búcsúzott a szakma 
nevében, azt emelte ki, hogy Cs. Erdős Tibor nagy szerepet 
vállalt az erdélyi magyar kultúra megszervezésében, a Magyar 
Művészeti Intézet létrehozásában, de alapító tagja volt 1994-
ben a Barabás Miklós Céhnek is. Emberi kvalitásai miatt nagy 
tisztelettel viseltettek iránta mind a magyar, mind a román 
művészek, nem véletlen, hogy mindkét ország érdemkereszttel 
ismerte el munkásságát. Kiderült, nemcsak a táj- és portréfesté-
szetet művelte, de uralta a grafikát és a csempefestészetet is.
Az érdeklődők előtt levetítették Kari Sándor kisfilmjét, mely a 
művésszel való találkozásokat örökítette meg az utókor számára.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

A házsongárdi temetőben búcsúztunk Cs. Erdős Tibortól február 16-án 

Szülőfalujában, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar 
Képgalériájában nyílt kiállítás megnyitóján 2014. március 21-én

Terem és kiállítás nyílt 
Cs. Erdős Tibor emlékére

Kolozsvári otthonában, 2013. szeptember 19-én



 

 2015. március Bihari Hírlap 7.

Bajnóca jótékonysági bál
Ötödik alkalommal került megrendezésre a Bajnóca Néptánc Egyesület immár hagyományosnak 
tekinthető jótékonysági bálja. Az eseményen az egyesület minden csoportja fellépet a legkiseb-
bektől a felnőttekig. A több mint 200 résztvevő egy színvonalas, több tájegységről származó 
(Bökönyi, Tyukodi, Somogyi, Kalocsai) néptáncokat felvonultató műsort láthatott. A felnőttek egy 
meglepetés műsorral is készültek, melyben „retro” ruhában, modern dallamokra adtak elő hagyo-
mányos néptáncelemekkel tűzdelt előadást.  A fellépést követte a vacsora és a hajnalig tartó 
mulatozás.

Kép és szöveg: Csarkó Imre 

Báli szezon van. Ebben az időszakban egymást érik városunkban is a 
táncos mulatságok. Több mint egy évtizedes hagyományt követve iskolánk, 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2015. február 21-én rendezte meg – 
az erre az alkalomra különleges pompába öltöztetett tornatermében – az 
idei Rákóczi-bált.
Rendezvényünket a 130 vendég mellett megtisztelte Muraközi István 
polgármester úr, Vitányi István országgyűlési képviselő úr, valamint 
városunk képviselő-testületének több tagja is. A remek hangulatról a 
Rokkó Band, a vacsoráról a Jani csárda gondoskodott. Az éjféli töltött 
káposztát támogatói felajánlásként kapott hozzávalókból főzték a szaká-
csok. Az idei évben a büfé barátságos, kedvező – és elsősorban megfizet-
hető árakkal várt mindenkit, aki megszomjazott, ezzel is kímélve vendége-
ink pénztárcáját, és lehetőséget adva a bőséges italfogyasztásra. A 
szórakozásról a vacsora előtt iskolánk diákjai gondoskodtak színvonalas 
műsorukkal, utána pedig a Peszterce táncegyüttes, valamint tantestületünk 
tagjainak fergeteges produkciója okozott vidám perceket.Az idei bálban 
újdonságként hatott a tombolasorsolás második felvonása. Ekkor ugyanis 
az utolsó három tombolatárgyra – zsákbamacskaként – a vendégek 
licitálhattak, ilyen formában is megkísértve szerencséjüket. A kitartó 
bálozók egészen hajnalig ropták a táncot, a táncparkett csak a zenészek 
búcsúzása után ürült ki.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, kellemes hangulatban, vidáman 
töltötte az estét a Rákóczi-bálban. Bízunk benne, hogy ismét elmondhatjuk: 
Jövőre, veletek, ugyanitt!
Köszönjük a támogatást, segítséget mindazoknak, akik felajánlásaikkal, 
közreműködésükkel hozzájárultak a 2015-ös Rákóczi-bál sikeréhez. 
Reméljük, hogy egy év múlva újra találkozunk.

A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma

2015. február 27-én délelőtt a Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 Európai Uniós finanszírozású, az Európai 
Szociális Alap és a Magyar Kormány támogatásával megvalósult program-
jának záró eseményére került sor a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. 
A szakmai lezáráson és értékelésen túl a köszöneté volt a fő szerep. Megnyi-
tójában Muraközi István Berettyóújfalu Város polgármester is ezen gondolat 
mentén fejezte ki véleményét. A szép számban összegyűlt résztvevőket a 
továbbiakban dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte és kívánt 
jó munkát a szakmai tanácskozáshoz. A projekt megvalósítói az eredmények 
és az események mentén számot adtak az elmúlt közel három év munkájáról. 
A pályázatban dolgozó közvetlen munkatársak beszámolója után az együtt-
működő partnerek, a közösségi munkások és önkéntes koordinátorok fejezték 
ki gondolataikat a projekttel kapcsolatban. A konferencia résztvevői a 
Művelődési Központ nagytermében - az előadások szüneteiben - megtekint-
hették a települések kiállításait, melyeket a projekt eredményeiből válogat-
va készítettek el. A szakmai program zárásaként Giczey Péter közösségfej-
lesztő szakértő előadásából az összefogás hasznosságáról és jövőbeni 
fontosságáról kaphatott információkat a hallgatóság.
A rendezvényt a nagykereki Bocskai Dalkör népdalcsokra zárta, végül pedig 
Kissné Pásztor Irma projektmenedzser köszönte meg minden dolgozó, önkén-
tes és együttműködő partner munkáját ebben a nagyon összetett, komplex 
pályázati programban.
Mind a megvalósítók, mind a résztvevők reményüket fejezték ki, hogy a 
program a nagy sikerére, elért eredményeire és fontosságára való tekintettel 
a közeljövőben folytatódni fog és gyümölcsei továbbra is a térség közössé-
geit szolgálják.

Boros Gábor területfejlesztő, Molnár Tamás közösségfejlesztő

A végéhez ért az 
„Összefogás a jövőért” program 

Újra együ�, jó hangulatban
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Mint minden február első hetében, idén is megrendezték a 
Kazinczy szépkiejtési versenyt a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban.
Az Erdélyi Gábor teremben a versenyzőket, felkészítő tanára-
ikat Kolozsvári-Donkó Rebeka csodálatos díszlete előtt Kocsis 
Csaba népművelő köszöntötte, majd bemutatta a zsűri tagjait: 
Kapornai Andrásné nyugdíjas pedagógust, elnök, Hevesi 
Gyulát, az Arany János Gimnázium igazgató-helyettesét és 
Nyírő Gizellát, a Bihari Hírlap főszerkesztőjét, az MTI megyei 
tudósítóját. 
A versenyzők két kategóriában – 5-6. – illetve 7-8. évfolyam 
– mérették meg magukat. Először a szabadon választott prózai szöveget 
olvasták fel, majd az I. kategória versenyzői az Andorás vitéz című, míg a 
II. kategória diákjai Dóra Zoltán: Csúnyán beszélnek című művével birkóz-
tak meg. A zsűri döntése után a következő sorrend alakult ki: 
    I. kategória 1. helyezettje Karalyos Miklós, József Attila Általános 
Iskola, Berettyóújfalu. 2. Koszorús Edit, József Attila Általános Iskola, 

Berettyóújfalu. 3. Ádám Veronika, Széchenyi István Tagiskola, Berettyóúj-
falu.
  II. kategória 1. helyezettje Szima Eszter, Hunyadi Mátyás Tagiskola, 
Berettyóújfalu. 2. Szémán Gabriella, József Attila Általános Iskola, 
Berettyóújfalu. 3. Bedő Balázs, Hunyadi Mátyás Tagiskola, Berettyóújfalu

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár február 
21-én tartotta családi délutánját, amely Berettyóújfalu 
Városának Összefogás a jövőért c. projektje keretein belül 
valósult meg és a farsang jegyében telt el. A rendezvényre 
sokan ellátogattak, a résztvevők állatmaszkokat, báli 
álarcokat készíthettek, valamint hagyományos farsangi 
játékot is kipróbálhattak. Emellett egy rövid jelenetet is 
láthattak, amellyel a régi korok farsangja idéződött meg. A 
délutánt fánkevő verseny zárta, ahol a leggyorsabbak 
jutalomban részesültek.
A szervezők sok szeretettel várják a családok apraja-nagy-
ját a soron következő családi délutánra is, amely március 
21-én 14.00-tól kerül megrendezésre. Vendégünk a Bojtor-
ján kézműves kör, akik a bojti hagyományokból adnak 
ízelítőt, gyékényfonásban, hagyományos játékok készítésé-
ben és rózsás csőröge sütésében vehetnek részt a látogatók.

Kép: Szűcs Endre Szöveg: Csarkó Imre

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár Közművelődési Egységének szervezésé-
ben nyílt kiállítás 2015. február 23-án a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar 
Vármegye Képgalériájában. A Magyarország, 1938 – egy amerikai szemével c. 
tárlaton Margaret Bourke-White (1904–1971), a Life magazin fotóriportere által 
készített képek tekinthetőek meg.
A megnyitón Lakatos Antal Sinka István- és Nadányi Zoltán-verseket adott elő, Kocsis 
Csaba pedig hangsúlyozta, hogy Magyarországon ezek a képek most harmadjára 
vannak kiállítva. A bevezető gondolatokat követően Dr. Habil. Mózes Mihály történész 
beszélt az 1930-as évek Magyarországáról, valamint a magyar–amerikai kapcsolatok-
ról. A történész, aki az USA-ban is tanított, rávilágított, hogy Amerika szemszögéből 
nehéz a kis, közép-kelet európai államokat megkülönböztetni, valamint hogy Magyaror-
szág, a XX. század politikai szélsőségei miatt leértékelődött számukra. Margaret 
Bourke-White egy merőben más társadalmi és gazdasági viszonyban nőtt fel, így 
számára Magyarország egy „mesebeli operett-világnak” tűnt, amit le kell fényképezni. 
Saját nézőpontjából készíti a fényképeket, a korszak jelentős személyei mellett a 
díszesen felöltözött testőrt és az egyszerű parasztembert is megörökíti, így emlékeztetve 
az utókort erre a tradicionális, előjogokban gazdag, de számára szinte felfoghatatlanul 
irracionális világra. Margaret a II. világháború előtti utolsó békeévben készítette fényké-
peit, mely egy letűnt kort tár az érdeklődő szemlélő felé.
A kiállítás március 13-ig díjmentesen tekinthető meg, előre egyeztetett időpontban 
csoportok részére Csarkó Imre történész tárlatvezetéssel egybekötött rendhagyó 
történelemórát tart. Bejelentkezés a Bihari Múzeumban vagy a 0654/402-390-es 
telefonszámon.

16 szépkiejtő a 
Kazinczy versenyen

Elűztük a telet!

Egy amerikai a megvalósult „opere�-világban”

Kép és szöveg: Csarkó Imre
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Február 14-én, 86 éves 
korában elhunyt Balogh Imre, 
városunk közéletének minden-
ki által ismert és elismert 
alakja. Mondhatni, szinte 
egész életét Bere�yóújfalu 
közösségének szentelte, a helyi 
közigazgatásnak minden 
szintjét bejárva. Ez rendeltete� 
neki, hisz több generációra 
visszatekintve, igazi tősgyöke-
res bere�yóújfaluiként szinte 
erre le� predesztinálva. 

Már a polgári iskola elvégzése után, 1944-ben a községi tanács 
jogelődjénél, a Bere�yóújfalui Elöljáróságnál kezde� el dolgozni, 
majd mindvégig a Községi, valamint a Városi Tanácsnál tevékeny-
kede�, egészen 1966-ig. Volt igazgatási előadó, anyakönyvvezető, 
csoportvezető, és a végrehajtó bizo�ság titkára. 1967-től áthelye-
zését kérte a bere�yóújfalui kórházhoz, ahol gazdasági osztályve-
zetőként dolgozo� nyugdíjazásáig , 1990-ig.

Közéleti szolgálata azonban nem szorítkozo� a hivatalnoki 
munkakörökre. Gazdacsalád elhivato� gyermeke lévén a második 
világégés után a nemzeti-keresztény mozgalmak tagjaként igyeke-
ze� szűkebb hazája, szülőfaluja jólétéért dolgozni. Tagja volt a 
Keresztény I�úsági Egyesületnek, valamint a Független Kisgazda-
párt i�úsági szervezetének. Értékrendjéhez, elveihez mindig hű 
maradt, így 1989 után az elsők közö� volt, akik újjászervezték a 
nagy múltú párt helyi alapszervezetét. 1990-től az első ciklusban 
önkormányzati képviselő le�, természetesen a Független Kisgaz-
dapárt színeiben. Újraéleszte�e a ma is működő helyi gazdakört, 
és kezdeményezésére - jogi úton - sikerült visszerezni a gazdaköri 
székház egy részét.
Elköteleze�sége, elvhűsége és kitartása követendő példaként áll 
elő�ünk, és az utánunk jövők elő� egyaránt.

E sorokkal búcsúzik Családja és 
Bere�yóújfalu Város Önkormányzata

Búcsú Balogh Imrétől

        Aranykalászos gazda  90.000 Ft
   Szociális gondozó és ápoló  99.000 Ft

Szociális asszisztens  99.000 Ft
Dajka  90.000 Ft

Gyermek és ifjúsági felügyelő 90.000 Ft

Az árak a vizsgadíjat tartalmazzák!

Eladó:  95.000 Ft.
Ápolási asszisztens:  95.000 Ft.

Munkavédelmi technikus:  95.000 Ft.
Számítógép szerelő, karbantartó:  95.000 Ft.

2015. március 15-én (vasárnap)
az 1848-49-esforradalom és szabadságharc

tiszteletére rendeze� városi ünnepségekre.

10 óra
Ünnepi szentmise a római katolikus templomban

Igét hirdet:
Dr. Dénes Zoltán c. kanonok-plébános

11 óra
Megemlékezés és koszorúzás a népligeti kopjafánál

Ünnepi beszédet mond:
Muraközi István polgármester

„Szabadnak szüle�él”
A Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, 

Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium 
tanulóinak ünnepi műsora

A műsort összeállíto�a: Vékonyné Somi Erika
Közreműködik az I�úsági Fúvószenekar

Flender Gábor vezényletével

Bere�yóújfalu 
Város Önkormányzata
tisztele�el meghívja
Önt és családját, barátait

TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK INDULTAK 
BERETTYÓÚJFALUI  MŰVŐDÉSI KÖZPONTBAN

Még lehet csatlakozni!

Az árak a vizsgadíjat tartalmazzák!

Telefon: 30/936-82-95, vagy 30/405-47-42  
www.nemesiskola.hu

hirdetés
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Főzőcske, de �noman

2014 őszén a BMSE kézilabda utánpótlás nevelésének újabb állomásához érkezett. 
Kovács Ferenc irányításával 9-11 éves korú gyerekek kezdték el tanulni a szivacskézilab-
da alapjait. Az edzéseken rendszeresen részt vevők száma az év elejére elérte a 40 főt.
A gyerekek és nem utolsósorban az edző elszántságát szem előtt tartva, ezekből a gyere-
kekből verbuválódott csapatainkat beneveztük a 8. Főnix Kupára Debrecenbe. 
3 csapattal neveztünk: 2003 lány, 2005 lány és 2005 fiú szivacskézilabda.
A részvétellel a tisztességes helytállás mellett az volt a célunk, hogy bedobjuk őket a 
mélyvízbe, érezzék meg a játék hangulatát, játszanak igazi mérkőzéseket, hiszen ők még 
nem játszottak éles helyzetben, gyakorlatilag csak az edzéseken tudtak gyakorolni 
egymás ellen, ahogy ők mondják „meccsezni” akartak.
A torna népszerűségét és színvonalát mutatja, hogy 10 helyszínen, közel 100 csapat 
részvételével zajlottak a mérkőzések, több NB I-es klub (Ferencváros, Szeged, Debrecen) 
utánpótlás csapatainak részvételével.
   Nagyszerű mérkőzéseket játszottak a gyerekek, rettenetesen büszkék voltunk rájuk, 
hogy a mi játékosaink, nyugodtan ki lehet állítani, hogy nagyon tehetséges gyerekek 
vannak, mind lány, mind fiú vonalon. Reméljük a folytatásban is ilyen lelkesek lesznek a 
gyerekek és a szülők is, hiszen az ő segítségük, illetve a mindennapi munkához nyújtott 
segítségük elengedhetetlen ahhoz, hogy a következő években még eredményesebben 
tudjunk szerepelni ilyen és hasonló tornákon.
  Köszönjük az edző, Feri bácsi szűnni nem akaró lelkesedését, a gyerekekbe vetett 
bizalmát és a szülők kitartó szurkolását. 

Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

V. Morotva Ligeti Jégkorong Kupa
2015. február 14-én immár 5. alkalommal került megrendezésre a Morotva Ligeti 
Jégkorong Kupa. A megszokottól eltérően idén nem 6, hanem csak 5 csapat mérte 
össze erejét a jégen. A hiányzókat, a tavalyi év győzteseit a betegség győzte le, így 
nem tudtak részesei lenni a versengésnek. Ezúton is jobbulást kívánunk nekik! Nagy 
örömünkre a többi csapat teljes létszámmal vette fel a kesztyűt. A helyi csapat mellet 
Szentes, Derecske, Püspökladány és Hódmezővásárhely csapata szántotta a jeget.
A kupára kilátogatók idén is parázs küzdelmet, szép gólokat, szemet gyönyörködtető 
cseleket, olykor kemény ütközéseket és főleg sportszerű játékot láthattak. A csapatok 
kétszer 10 perces körmérkőzéseken mérték össze tudásukat. 
Az idei év bajnoka Szentes csapata lett. A dobogó második fokára Derecske léphetett 
fel, míg a hazai csapat a harmadik helyen végzett.
Az eredményhirdetés után Bónácz János felajánlásának köszönhetően csirkepörkölttel 
vendégeltük meg a fáradt játékosokat.  Köszönjük a szakácsoknak is, nagyon finom 
volt!
Reméljük A rendezvény fő szervezője Rácz Sándor volt, akinek szeretnénk itt is megkö-
szönni áldozatkész munkáját! Köszönjük támogatóinknak: Bónácz János alpolgármester 
úrnak, Szántai László és Nagy László képviselő uraknak, a Bihar Expressz Kft-nek és a 
Színvarázs Festékáruháznak!
V. Morotva Ligeti Jégkorong Kupa végeredménye: 1. Szentesi Sügerek, 2. Derecske, 
3. LSTL Assassins Berettyóújfalu, 4. Püspökladány, 5. Hódmezővásárhelyi  Bikák

A tésztához:       
50 dkg finomliszt      
1 db tojás       
140 g joghurt (natúr)      
3 ek napraforgó olaj      
1.5 tk só       
1 ek cukor       
1.8 dl víz (kb.)      
2 dkg élesztő       
2 ek szezámmag 
   (fekete és fehér)    
2 dkg mák
1 ek napraforgómag

Elkészítés:
A töltelékhez apróra vágjuk a sonkát, adunk hozzá egy kevés 
tejfölt, mustárt, sót borsot, finomra aprított hagymát és reszelt 
sajtot. A tészta hozzávalóit jól összedolgozzuk, kissé lágyabb, de 
nem ragacsos tésztát dagasztunk.
Kelesztőtálban duplájára kelesztjük. Ezután enyhén lisztezett 
felületre borítjuk, négy egyenlő részre vágjuk. Az egyik tésztát kb 
2-3 mm vastag kör alakra nyújtjuk, egy sütőpapírral bélelt 
sütőlemezre tesszük, majd megkenjük a töltelék felével. 
Kinyújtjuk a következő lapot, és befedjük vele a tölteléket. Egy 
poharat lisztbe mártunk, majd a tészta közepét megnyomjuk vele, 
de ügyeljünk, hogy ne szakítsa át a tésztát. Ez lesz a napraforgó 
közepe. Pizzavágóval felcsíkozzuk a tésztát, majd minden csíkot 
tetszés szerint kétszer megtekerünk.
Kb 30 percig hagyjuk pihenni, majd egész felvert tojással 
lekenjük. A közepét mákkal megszórjuk, a többi részét szezám-
maggal, napraforgómaggal, stb. Előmelegített sütőben, 180 
fokon 15 perc alatt szép pirosra sütjük. Jó étvágyat! 

Kocsis Attila

A töltelékhez:
25 dkg sonka 
     (finomabb ha fele bacon)
140 g tejföl
1 kávéskanál mustár
1 kávéskanál csípős 
   paprikakrém só ízlés szerint
   bors ízlés szerint
10 dkg sajt (reszelt)
1 db tojás (a lekenéshez)
1 közepes db vöröshagyma
 

A legkisebbek is megérezték 
a „meccsezés ízét”

Hozzávalók / 4 adag
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Elhunytak 2015. január
28. Rimán Imre Tibor (1960.)
29. Erős Mihályné (Nagy Erzsébet) (1926.)
29. Balogh Ilona (1946.)
31. Kincses József (1923.)
30. Goron László (1947.)
30. Aranyi Józsefné (Aranyi Margit Gizella) (1926.)
31. Bagdán Elekné (Veres Ilona) (1924.)
Elhunytak 2015. február
  1. Szőke Sándor (1932.)
  2. Szabó Lajosné (Kulcsár Irma Juliánna) (1958.)
  3. Szabó Károlyné (Juhász Erzsébet) (1927.)

  8. Pap Imre (1935.)
12. Zákány József (1928.)
15. Buka Sándorné (Balogh Katalin) (1920.)
14. Mátrai Aladárné (Rácz Anna) (1954.)
15. Danku Györgyné (Sin Ilona) (1947.)
14. Balogh Imre (1929.)
16. Veres János (1933.)
16. Erdei Istvánné (Papp Róza) (1924.)
15. Biró Imre (1944.)
22. Kapás Mihály (1935.)
19. Kósa Lajos (1947.)
23. Kocsis Imre (1926.)

Anyakönyvi hírek
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   A MAKK KÁLMÁN MOZI MÁRCIUSI MŰSORA 

16

16

16

16

9-10-11. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00 

KINGSMAN - A TITKOS SZOLGÁLAT
Színes szinkronizált amerikai-angol akciófilm

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

IDA
Fekete-fehér lengyel filmdráma

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

CSINGILING ÉS A SOHARÉM LEGENDÁJA 
Színes szinkronizált amerikai családi animációs film

12-13-14-15. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45 

LIZA, A RÓKATÜNDÉR
Színes magyar romantius vígjáték

16-17. hé-ke Kez.: 18.00, 18. sze Kezdés: 19.30            

KÉJLAK
Színes szinkronizált amerikai thriller

16-17. hé-ke Kez.: 20.00,18. sze Kez: 18.00 

ELEMI SZERELEM
Színes szinkronizált francia romantikus dráma

19-20-21-22. csü-pé-szo-va Kezdés: 18.00 

CHAPPIE
Színes szinkronizált amerikai sci-fi

19-20-21-22. csü-pé-szo-va Kezdés: 20.00 

EGY GALAMB LEÜLT EGY ÁGRA, 
HOGY TŰNŐDJÖN A LÉTEZÉSRŐL
Színes feliratos svéd-német-norvég-francia szatíra

23-24-25. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

ÜZLET BÁRMI ÁRON
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

23-24-25. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.00 

FÁCÁNGYILKOSOK
Színes szinkronizált dán thriller

26-27-28-29. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00 

A 7. TÖRPE 
Színes szinkronizált német animációs film

26-27-28-29. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45 

AZ ELTŰNÉS SORRENDJÉBEN
Színes feliratos norvég-svéd-dán fekete komédia

Április 1. szerda Kezdés: 18.00 

ÉJSZAKAI HAJSZA
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

30-31. hétfő-kedd Kezdés: 20.00
Április 1. szerda Kezdés: 20.00 

A KÜZDŐK
Színes feliratos francia romantikus vígjáték

16
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    2015. MÁRCIUS 5-TŐL ÉRVÉNYES JEGYÁRAK:
                            ART: 790 Ft
                 DIGITAL 2D: 990 Ft
               DIGITAL 3D: 1290 Ft
Településkártya által biztosított kedvezményes jegyár:
                             ART: 640 Ft
                  DIGITAL 2D: 800 Ft
                DIGITAL 3D: 1050 Ft
Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

16

16
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9-10. 08:00-16:00 
Utazó planetárium: 
A csillagos ég rejtelmei-tájékozódás az égbolton
11. 19:00
Dumaszínház Hadházi László önálló estje, 
műsorvezető: Bellus István
16. 10:00
Hang-Játék-Zene  Ismeretterjesztő élménykoncertek: 
A vidám Petőfi- Vers és Zene
30. 19:00  Színházi esték III: 
Páratlan Páros bohózat 
a Kalocsai Színház előadásában

Csoportok:
Keddenként 18:00-20:00 Gombaismereti tanfolyam

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
március havi programjaBihari Hírlap

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Berettyóújfalu Város havonta megjelenő 
közéleti magazinja

Felelős főszerkesztő: Nyírő Gizella
Olvasószerkesztő: Kocsis Attila

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

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 

Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba
A lap a Nova Villa Média Csoport tagja

Felelős vezető: Kogyilla Zsolt
Tördelés: B Tónus Bt.

Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637
A Bihari Hírlapban megjelent hirdetések 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

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

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

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


