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Tisztelt Berettyóújfaluiak!

Ismét új esztendő kezdődött, 
országunk életében talán a rend-
szerváltás óta egyik legnehezebb, 
a 2007-es. A lakosság különböző 
információs csatornákon keresztül 
már az elmúlt évben is tájékozód-
hatott arról, hogy milyen jellegű 
változások várhatók idén, hogy 
szinte minden területen megszorí-
tásokat vezetnek be. Emelkednek 
az energiaárak, a gyógyszerárak, 
kedvezőtlenül változik a támogatott 
gyógyszerek listája, csak néhányat 
említve a sok közül. Egy mindany-
nyiunk számára próbatételt hozó 
évnek nézünk tehát elébe.

A 2006-os év a választások 
jegyében telt, a tavaszi ország-
gyűlési és az őszi önkormányzati 
választások és az azokat megelőző 
kampányidőszakok az ország, 
köztük a berettyóújfaluiak életét is 
meghatározták. A legfőbb célunk 
azonban mindezek ellenére a vá-
ros zavartalan működtetése volt, 
és úgy gondolom, ezt sikeresen 
megtettük, bár voltak nehézségeink. 
Berettyóújfalu tiszta és rendezett, 
működik a hivatal, az egészségügyi, 
szociális és oktatási intézmények is. 
Az alapfeladatok ellátása mellett 
odafigyeltünk a fejlesztésekre is, 
a város vagyona, mint évek óta 
mindig, 2006-ban is gyarapodott, 
jelenleg meghaladja a 10 milliárd 
forintos értéket. Voltak komolyabb 
beruházások, például a Területi 
Kórház újabb rekonstrukciója, 
a sürgősségi betegellátó osztály 
létrehívása, a városi bölcsőde 
kialakítása, két óvoda bővítése 
és felújítása, útrehabilitációk, és 
elindult a szennyvíz-csatornaháló-
zat további bővítése is. A 2006-os 
év tehát a városban egyenletes 
és folyamatos fejlődést mutatott, 
amely minden alapot megadott 
arra, hogy bizakodással lépjünk az 
új évbe. Az eddigi információk, az 

Újévi köszöntő

ország költségvetési törvényének 
ismeretében azonban már látjuk 
és érezzük, hogy ez nem így fog 
történni. Nem csak az állampol-
gárokat érintik majd hátrányosan 
a kormány reformintézkedései, az 
önkormányzat is nehezebb feltéte-
lek mellett, az előzetes számítása-
ink szerint az elmúlt évhez képest 
mintegy 20 százalékkal csökkentett 
támogatással lesz kénytelen mű-
ködni. Ez természetesen bárhogy 
is megpróbáljuk kompenzálni, 
érzékelhető lesz Berettyóújfalu 
életének minden területén. Át kell 
tekintenünk, csoportosítanunk a 
feladatainkat, hiszen a csökkenő 
bevételek mellett sem mi, sem a 
többi település nem tudja az eddigi 
szerkezetben finanszírozni azokat. 
Át kell vizsgálni a városüzemelte-
tés, az intézményrendszer egészét 
– amelyre már munkacsoportot 
hoztunk létre –, meg kell szüntetni 
a párhuzamosságokat. Arra kell 
törekednünk, hogy minél maga-
sabb szakmai-technikai szinten és 
minél kisebb költségráfordítással 
tudjuk a feladatainkat megoldani. 
Tárgyalásokat kezdeményeztünk 
a kistérség többi településével is 

az együttműködésre, a feladatok 
közös végrehajtására, hiszen ez 
törvényi kényszer is, feltétele 
annak, hogy egyáltalán ÖNHIKI-s 
támogatást kaphassunk. Különösen 
nehéz helyzetbe hozzák a törvényi 
előírások a 3500 fő alatti kistelepü-
léseket, amelyek következményeit 
felmérve akár a falurombolás kife-
jezést is használhatnánk. Városunk, 
térségünk kórházát is olyan negatív 
kormányzati döntésekkel sújtják, 
amelyek hosszú távon a gyógyító 
tevékenységet is veszélyeztetik, 
nem is beszélve az ott dolgozók 
munkahelyéről. A január 1-jétől 
bevezetésre került áremelések 
többletkiadásai intézményeinken 
keresztül hasonló hatásúak lesz-
nek az önkormányzat számára is, 
mint a berettyóújfalui családok 
életére.  Sajnos nem kerülhetők el 
majd fájdalmas lépések sem, akár 
intézménybezárás, intézmény-ösz-
szevonás, létszámleépítés is szóba 
kerülhet.

Nem egészen újévi köszöntőbe 
való gondolatok ezek, de kötelessé-
gemnek érzem, hogy a város lakóit 
őszintén tájékoztassam a várható 
hatásokról. A kormányzat előző 

ciklusbeli rossz gazdaságpolitiká-
jának, az elszalasztott lehetőségek 
következményeképpen belátom, 
hogy megszorításokra, „reformok-
ra” van szükség. De azt elfogad-
hatatlannak tartom, hogy minden 
felkészítés nélkül ilyen mértékű 
terheket rónak a magánemberekre 
és az önkormányzatokra egyaránt. 
Nagyon szigorú, nehéz év áll tehát 
előttünk a működtetés tekintetében. 
Mégsem mondhatunk le a város 
fejlődéséről, oda kell figyelnünk 
minden adódó lehetőségre. Biza-
kodásra az adhat okot, hogy az 
európai uniós költségvetés 2007-től 
fogja a támogatásokat az általa is 
elfogadott fejlesztési programokra 
biztosítani. Természetesen meg 
kell próbálnunk minél nagyobb 
összegeket megszerezni ezekből. 
Számos fejlesztési programunk, 
tervünk áll készen, néhányat már 
be is nyújtottunk közülük. Van 
tervünk a városközpont rehabi-
litációjára, ezen belül oktatási 
intézményeink korszerűsítésére, a 
bölcsőde bővítésére, a művelődési 
központ, a zsinagóga felújítá-
sára, az egészségügyi centrum 
kialakítására, fürdőfejlesztésre. 
Célunk az úthálózat fejlesztése, 
további kerékpárutak kiépítése, 
a szennyvízhálózat bővítése. A 
gazdaságfejlesztéshez kötődően 
pedig az alternatív energiákhoz 
kapcsolódó beruházások létesítése, 
a szakképzés fejlesztése. Ha a város 
jövőképét néhány gondolat köré 
kellene csoportosítanunk, logiszti-
kai, pénzügyi, gazdasági, oktatási 
központtá szeretnénk válni, és egy 
minden tekintetben egészséges 
települést szeretnénk itt, a Berettyó 
partján. Ezek megvalósításához 
és a ránk következő nem könnyű 
évhez kívánok a város lakosságá-
nak, mindannyiunknak egészséget, 
boldogságot és szeretetet.

Szeifert Ferenc
polgármester

Január 18-27.
„Isten, áldd meg a Magyart,

Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;”

NAGYVÁRAD
Január 19. (péntek),

17 óra (helyi idő szerint)
A magyar kultúra ünnepe rendez-
vénysorozatot megnyitja: Biró Rozá-
lia, Nagyvárad alpolgármestere. 
Köszöntőt mond: Szeifert Ferenc, 
Berettyóújfalu polgármestere.
A Magyar kultúra ünnepe emlék-
könyv 2001-2006 című kiadványt 
bemutatja dr. Fleisz János történész.
Dr. Balázs Géza budapesti nyelvész 
előadása A magyar nyelvi kultúra 
jelene és jövője címmel.
A berettyóújfalui Városi Zeneiskola 
tanárainak hangversenye.
Nagyváradi Állami Filharmónia 
Enescu-Bartók hangversenyterem.

Január 21. (vasárnap) 
15,30 óra

A felújított Bunyitay Vince Könyvtár 
átadása.
Az átadáson részt vesz: Markó 
Béla miniszterelnök-helyettes, az 
RMDSZ elnöke.

17 óra: 
GÁLAKONCERT 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Szili 
Katalin, a Magyar Országgyűlés 
elnöke, Markó Béla miniszterelnök-
helyettes, az RMDSZ elnöke.
A „Magyar Kultúráért” díjakat átad-
ja: Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar 
megyei elnöke.
A műsorban közreműködnek: Vígh 
Ibolya, Sándor Árpád, a Kolozsvári 
Magyar Opera énekesei, Daróczi 
Tamás, a Budapesti Állami Ope-
raház énekese, valamint az Aradi 
Állami Filharmónia szimfonikus 
zenekara Kulcsár Tamás karmester 
vezényletével.
Nagyváradi Állami Színház.

Január 22. (hétfő)
12 óra

Vencsellei István fotóművész kiállí-
tásának megnyitója.
Megnyitja: Péter I. Zoltán újságíró.
Helyszín: FOTO-ART Galéria.

17 óra:
„Magyar fa sorsa” címmel az Ady 
Endre Líceum diákjainak ünnepi 
műsora.
Ady Endre Líceum díszterem

Január 23. (kedd)
16 óra

A Nadányi Zoltán összegyűjtött 
versei és műfordításai című kötet 
bemutatója.

17 óra:
Kürthy Sándor festőművész kiállítá-
sának megnyitója.
Megnyitja: Jakabovits Miklós fes-
tőművész
Tibor Ernő Galéria

BERETTYÓÚJFALU
Január 18. (csütörtök)

18 óra
„Az égigérő fának, ha nem nő újra 
ága…” címmel Géczy Gábor, a 
budapesti ELTE tanára beszél kül-
detésünkről, a Kárpát-medence sze-
repéről.
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Erdélyi Gábor terem

Január 22. (hétfő) 
10 óra:

Megemlékezés a névadóról a Kará-
csony Sándor Kollégiumban

16 óra:
A Nadányi Zoltán összegyűjtött 
versei és műfordításai című kötet 
bemutatója.
Köszöntőt mond és a beszélgetést 
vezeti: Gyula Ferencné országgyű-
lési képviselő.

A magyar kultúra ünnepe
A Magyar kultúra ünnepe emlék-
könyv 2001-2006 című kiadványt 
ismerteti dr. Fleisz János nagyváradi 
történész.
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Erdélyi Gábor terem

17 óra:
A magyar kultúra ünnepe rendez-
vénysorozatot megnyitja:
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu 
polgármestere
Köszöntőt mond: Lakatos Péter, az 
RMDSZ országgyűlési képviselője.
Tóth István nagyváradi fotómű-
vész gyűjteményes kiállításának 
megnyitója-
Megnyitja: Péter I. Zoltán újságíró
Az Erdélyi Gábor-díj átadása
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Kisgaléria.

Január 24. (szerda),
15 óra

A Múltunk a kutak tükrében című ré-
gészeti kiállítás megnyitója. Köszön-
tőt mond: Vargáné dr. Szathmári 
Ibolya megyei múzeumigazgató, 
a kiállítást bemutatja: Hajdú Zsig-
mond, a Déri Múzeum osztályvezető 
régésze.
Bihari Múzeum időszaki kiállí-
tóterem.
17 óra: 
Beszélgetés a történelemről a Parola 
Egyesület fiatal kutatóival: Pintér 
Zsolttal, Török Péterrel és Nagy 
Róberttel
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Erdélyi Gábor terem.

Január 25. (csütörtök)
14.30 óra:

Ungvári Imre ny. biológiatanár a 
„Berettyóújfalu természeti értékei” 
című, tablókon feldolgozott fotóso-
rozatának bemutatója.
Bihari Múzeum Tardy Anna terem.

16 óra:
Tüzes Bálint Forrongó századelő 
című könyvének bemutatója.
A kötetet bemutatja: Lakner Lajos, 
a debreceni Irodalmi Múzeum ve-
zetője.
Sinka István Városi Könyvtár

18 óra:
„Isten csillagvára”, Pap Gábor mű-
vészettörténész előadása a továbbélő 
magyar ősvallásról.
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Erdélyi Gábor terem

Január 27. (szombat)
19 óra:

A Bihar néptánc együttes táncvi-
galma.
Köszöntőt mond: dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő.
Kabos Endre Városi Sportcsarnok

SZENTJOBB
Január 21. (vasárnap)

11 óra (helyi idő szerint)
Szentpéterszegi szőttesek és tex-
tíliák.
A kiállítást megnyitja: Török Ist-
vánné, a Bihari Népművészeti Egye-
sület elnöke.
A Szentjobbi Plébánia.

SZENTPÉTERSZEG
Január 22. (hétfő)

14 óra (helyi idő szerint)
Téli tárlat – a Tibor Ernő Galéria 
kiállítása.
Megnyitja: Bányai Szabados Katalin 
festőművész.
Szentpéterszegi Faluház
Fővédnökök: Dr. Szili Katalin, 
a Magyar Országgyűlés elnöke, 
Markó Béla miniszterelnök-helyet-
tes, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség elnöke.
A rendezvény védnökei: Szeifert Fe-
renc, Berettyóújfalu polgármestere, 
Biró Rozália, Nagyvárad alpolgár-
mestere.

A kórházi struktúra átalakítását 
célzó törvényjavaslat mostani állása 
szerint a miniszter javaslata alapján 
mintegy 37%-kal csökken a berety-
tyóújfalui Területi Kórház aktív 
ágyainak száma, a legnagyobb mér-
tékben a régióban. Az Észak-alföldi 
Régióban is megalakult Regionális 
Egészségügyi Tanács dönthet 
jelenleg az úgynevezett területi 
kórházak ágyszámainak sorsáról, 
amennyiben azonban  nem sikerül  
megegyezésre jutniuk, marad a 
miniszter által javasolt tervezet. 
A berettyóújfalui Területi Kórház 
számára ez azt jelenti, hogy a 2003-
ban még 533 aktív és 155 krónikus 
ágyat magáénak tudó intézmény 
csak 340 aktív és 318 krónikus 
ággyal számolhat majd – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő. Elmondta, 
a berettyóújfalui Területi Kórház a 
térség legtöbb embert foglalkoztató 
közintézménye, és mintegy 83 ezer 
ember egészségügyi ellátásáról 
gondoskodik. Tehát a kormányzat-
nak a kórházi struktúra átalakítására 
vonatkozó terveiben és a folyamat-
ban lévő intézkedésekben igencsak 

Mi lesz veled, Területi Kórház?
érintettek vagyunk. Kökény Mihály 
volt egészségügyi miniszter szavait 
idézte fel a képviselő, aki a kórház 
fennállásának 75. évfordulóján, 
2003-ban kijelentette: ennek a kór-
háznak nincsenek bénító adósságai, 
de van fejlesztési terve, és rendelke-
zik minőségbiztosítással. 2004-ben 
vezették be az új finanszírozási 
rendeletet, amelynek következtében 
az intézménynek az év elején még 
meglévő 322 milliós tartaléka egy 
év alatt „elolvadt”, és ezt követően 
minden esztendőben havi 10-20 
millió forint adóssága halmozódott 
fel. Azt nem gondolhatja komolyan 
senki, hogy a 75 évig jól működő 
kórházban egyszerre elfelejtettek 
volna dolgozni az orvosok, a szak-
dolgozók, a műszakiak, a gazdasági 
vonalon lévő szakemberek – jelen-
tette ki az országgyűlési képviselő 
és hozzátette –, több alkalommal 
interpellált, vagyis tette szóvá, 
lépett fel a bevezetett finanszírozási 
rendszer ellen, de ezek süket fü-
lekre találtak. A most kialakulóban 
lévő helyzet pedig egyértelművé 
teszi azt a kormányzati szándékot, 
hogy az eddig magas színvonalon 

gyógyító intézményt egy nagyrészt 
rehabilitációs, „elfekvő” kórházzá 
minősítse vissza. Ellenkezik ez 
az egészségügyi törvénnyel és az 
eredetileg megfogalmazott kor-
mányzati szándékkal is, miszerint 
az egészségügy átalakításával nem 
sérülhet a gyógyító tevékenység, 
egyetlen település sem maradhat 
anélkül, hogy 55 km-en belül a leg-
magasabb szintű betegellátás elér-
hetővé váljék számára. Ezek szerint 

a Területi Kórházat mindenképpen 
súlyponti kórházzá kellett volna 
minősítsék – jelentette ki Vitányi 
István –, hiszen a bihari térségben 
legalább 8 település – mintegy 18 
ezer ember – esik kívül a meghatá-
rozott 55 km-en. Indokolta volna a 
súlyponti kórházzá nyilvánítást az 
is, hogy míg Hajdú-Bihar megyében 
csupán három, addig a Dunántúlon 
például a sokkal kisebb Veszprém 
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Új képviselők
a testületben IV.

December 21-én tartotta Be-
rettyóújfalu Város Képviselő-
testülete az elmúlt év utolsó soros 
önkormányzati ülését. Szeifert 
Ferenc polgármester írásos beszá-
molójában egyebek között arról 
tájékoztatta a képviselőket, hogy 
2006. december 1-jétől 2009. 
november 30-ig ismét megvá-
lasztották a Herpály-Team Kft. 
felügyelő bizottságát. A BERÉPO 
Kht-nél pedig szintén december 
1-jétől 2010. november 30-ig 
választottak felügyelő bizottsági 
tagokat. Szóbeli kiegészítésében 
a polgármester elmondta, a Bihari 
kistérség 29 polgármesterét szólí-
tották arra, hogy a Területi Kórház 
megmentése érdekében aláírásokat 
gyűjtsenek településeiken. A de-
cember 13-ig összegyűlt közel 8000 
aláírást a polgármester személyesen 
vitte dr. Molnár Lajos egészségügyi 
miniszternek, aki arra kérte az 
érintetteket, hogy az Észak-alföldi 
Régióban is megalakult Regionális 
Egészségügyi Tanácsban érvénye-
sítsék akaratukat. A polgármesteri 
jelentés elfogadását követően a 
Hajdú Volán Zrt. vezérigazgató-
helyettesének, Vígh Gábornak, 
valamint Tóth Károlynak, a Hajdú 
Volán berettyóújfalui kirendeltsé-
gének vezetője jelenlétében dön-
töttek a helyi menetrend szerinti 
autóbusz-járatok, valamint az 
iskolák és tanintézetek által ren-
delt helyi autóbusz különjáratok 
díjszabásáról. 

A menetjegy és a teljesárú 
bérletek esetében a Hajdú Volán 
Zrt. nettó 10 százalékos, a ked-
vezményes árú bérleteknél pedig 
23,9 százalékos tarifaemelésre tett 
javaslatot. Eszerint a 2007. január 
1-jétől ÁFÁ-val:
A közigazgatási határon belüli vo-
nalszakasz vonaljegy ára: 155 Ft.

A különböző bérletjegyek a 
naptári hónap, negyedév vagy az 
év első napjától az adott idősza-
kot követő hónap 5-én, 24 óráig 
érvényesek.

A bérletérvényesség kezdete 
előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 
15-ig történő bérlet 50 százalékos 
visszaváltásának kezelési díja: 
100 Ft.

A bérletigazolvány ára a kiállítá-
si költséggel együtt: 100 Ft.

Az elrontott vagy megrongáló-
dott bérletek kicserélésének díja: 
100 Ft.

A kutyaszállítás díja azonos a 
járműre érvényes vonaljegy árával. 
Kivétel a vakvezető kutya, amely-
nek szállítása díjtalan.

Az arcképes havi bérletjegyek 
ára:
Egyvonalas bérletjegy 2459 Ft
Összvonalas bérletjegy: 3330 Ft
Tanuló és nyugdíjas bérlet:
 1620 Ft

Az iskolák és tanintézetek által 
rendelt helyi autóbusz különjáratok 
hatósági díja:
Az autóbusz típusától függetlenül
Ft/km 200 Ft+ÁFA
Ft/óra 2.000 Ft+ÁFA
Legkisebb fuvardíj (Ft) 

 8.000 Ft+ÁFA
A napirend kapcsán Balázs 

József képviselő egyrészt köszö-
netét fejezte ki a testület nevében, 
hogy szépen rendbehozták az 
autóbusz-állomást, és gondoltak a 
mozgáskorlátozottakra is, másrészt 
kérte a Hajdú Volán vezetését, hogy 
a buszpályaudvartól a kórházig 
sűrűbben járjanak a buszok, mert 
a taxi költsége ezen a szakaszon 
legalább 500 forint. Vígh Gábor 
vezérigazgató helyettes pedig azt 
köszönte meg, hogy Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata 3 millió 
forinttal járult hozzá a pályaudvar 
felújításának költségéhez.

2007. január 1-jétől a Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési Vál-
lalat javaslata alapján változnak 

A 2006. év utolsó önkormányzati ülésein

a temetői szolgáltatási díjak is 
városunkban. Eszerint:

Sírhelymegváltási díjak:
2 személyes sírhely 25 évre
 14.348 Ft
4 személyes sírhely 25 évre
 18.748 Ft
gyermeksírhely 25 évre 4.783 Ft
urna sírhely 25 évre 6.696 Ft
urnafülke 10 évre 13.774 Ft
sírbolt 2 koporsóként 60 évre  
 136.687 Ft

Kiemelt övezet
Ligetes sírhely 25 évre 46.104 Ft
4 személyes 25 évre 85.384 Ft
A temetői létesítmények, illet-
ve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételéért 
a temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díjak:
Hűtés 3.173 Ft/nap/fő
Sírhelynyitás, normál
(sírásás, sírnyitás) 12.329 Ft
Visszahantolás 7.583 Ft
Sírhelynyitás mélyített 15.352 Ft
Visszahantolás 9.398 Ft
Sírhelynyitás gyermek 4.448 Ft
Visszahantolás 2.699 Ft
Urna sírhelynyitás 2.223 Ft
Visszahantolás 1.359 Ft
Temetői létesítmény használati díj
temetkezési vállalkozók részére:  
 16.050 Ft/szertartás. 
A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak, 
annak mértéke 20%

Ismét változott az önkormány-
zat szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló ren-
delete. A törvény ez év január 
1-jétől a képviselői hatáskörből 
jegyzői hatáskörbe helyezte át 
az időskorúak járadékához és a 
rendszeres szociális segélyhez kap-
csolódó döntéseket. A rendeletet 
kiegészítették az újonnan létesült 
intézményi ellátások szabályaival, 
mint például a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás biztosítása, a 
bölcsőde működtetése. 

Ezt követően a Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata által fenn-
tartott nevelési oktatási és szociális 
intézményekben ebben az évben 
alkalmazandó térítési díjakat álla-
pították meg. 

Berettyóújfalu Város önkor-
mányzati képviselő-testülete a 
fenntartási körébe tartozó élel-
mezési térítési díjat a következők 
szerint határozza meg:
Intézmény Térítési díj  
 alapja
 Ft/fő/nap
Közintézmények Szolgáltató
Irodája
Bölcsőde, napi négyszeri étkezés 
 278
Óvoda, napi háromszori étkezés 
 212
Általános iskola
Napközi, napi háromszori étkezés
1-4. osztályig 276
5-8. osztályig 336
menza ebéd
1-4. osztályig 180
5-8. osztályig 240
Idősek klubja, napi háromszori 
étkezés 933
Szociális étkeztetés, ebéd 599
Középfokú Oktatási Intézmények 
Gazdálkodó Irodája
Középfokú oktatási intézmények
Napi háromszori étkezés 554

Ebéd 250

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a 
fenntartásába tartozó szociális 
intézményekben az intézményi 
térítési díjat a következők szerint 
határozza meg:
Berettyóújfalu Értelmi Fogyaté-
kosok és Pszichiátriai Betegek 
Otthona 45.000 Ft/fő/hó
 1.500 Ft/fő/nap
Lakóotthon 45.000 Ft/fő/hó
 1.500 Ft/fő/nap
Fényes-Ház Gondozó Szolgálat 
 49.200 Ft/fő/hó
 1.640 Ft/fő/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás 49.200 Ft/fő/hó
 1.640 Ft/fő/nap
Fényes-Ház Gondozó Szolgálat
Egyszeri hozzájárulás összege 
 1.200.000 Ft/fő
Fényes-Ház Gondozó Szolgálat
Határozott idejű (legfeljebb 6 hónap 
időtartamra) egyszeri alkalommal 
történő igénybevétele esetén  az 
egyszeri hozzájárulás összege 
 200.000 Ft
Helyettes szülői tevékenység 
 27.000 Ft/fő/hó
 900 Ft/fő/nap

A Fényes-Ház Gondozó Szolgá-
lat szolgáltatásainál a térítési díjakat 
az ellátottak esetében az alábbiak 
szerint kell alkalmazni:
Ebédkihordás 96 Ft/db
Szoc. gondozás díja 240 Ft/óra
Mosatási díj
(Idősek Klubjában végzett, hozott 
mosószerrel) 120 Ft/kg
Átmeneti szállás napi térítési díja 
felnőtt 8.400 Ft/fő/hó
 280 Ft/fő/nap

A szociális étkezést igénybeve-
vők nyugdíja és az összevonandó 
jövedelme együttes összegének a 
jövedelemtől függően alakul.

Az ellátott kérelmére a számára 
megállapított térítési díj csökkent-
hető, a kedvezmények megállapí-
tása a polgármester hatáskörébe 
tartozik.

Döntöttek a közoktatási intéz-
mények ez évi szakmai törvényes-
ségi ellenőrzési tervéről is, eszerint 
idén a törvényességi, hatékonysági 
vizsgálatra a Bessenyei György 
Szakközépiskolában, a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsödében és a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolában 
kerül sor. A minőségirányítási prog-
ram értelmében az intézmények 
szakmai munkájának értékelése 
négyévente közoktatási szakértők 
bevonásával történik. Ebben az 
évben a Széchenyi István Általános 
Iskolában, illetve a Városi Zeneis-
kolában végzik ezt el.

A berettyóújfalui Területi Kór-
ház orvos-igazgatójának, dr. Mu-
raközi Zoltánnak a jelenlétében 
döntöttek arról, hogy az intézmény 
területén lévő, a város tulajdonát 
képező földterületet ingyenesen 
használatba adják egy magáncég ré-
szére, aki ott egy emelt szintű, 150 
férőhelyes idősek otthonát kíván 
létesíteni. A kórház orvos-igazga-
tója elöljáróban elmondta, egy igen 
komoly beruházás lenne ez, és a 
kórháznak előnyös azért, mert az új 
létesítményben élő idős emberek az 

összes egészségügyi szolgáltatást, 
valamint az étkezést, mosatási 
szolgáltatásokat a kórháztól ren-
delnék meg. Másrészt az is előnyt 
jelentene, hogy a Területi Kórház 
aktív ágyai egy részének krónikus-
sá nyilvánításakor felszabaduló 
munkaerő ebben az intézményben 
is elhelyezkedhetne. A testület a 
határozati javaslat jóváhagyásakor 
azzal a kiegészítéssel élt, hogy az 
idősek otthonát három év alatt meg 
kell építeni, illetve a szerződés alá-
írásához újabb képviselő-testületi 
döntés szükségeltetik. 

A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a 2007. évre a város működő-
képességének biztosítása érdekében 
ismét 120 millió forint éven belüli 
lejáratú működési folyószámla-
hitelt vegyen fel a számlavezető 
pénzintézetétől, valamint engedé-
lyezte azt is, hogy szükség szerint 
a munkabérek kifizetéséhez eseten-
ként 130 millió forint havi lejáratú 
munkabér-hitelt kölcsönözhessen. 
Mindezeket a 2007. évi költség-
vetés tervezése során figyelembe 
kell venniük. 

Elfogadták a képviselők az 
önkormányzat idei, első félévi 
munkatervét is, valamint megbízták 
Szeifert Ferenc polgármestert azzal, 
hogy az önkormányzat területén, 
a polgármesteri hivatal tetején 
kiépíttethessenek egy ingyenes, 
vezeték nélküli, internetes hozzá-
férést biztosító berendezést. Ehhez 
az önkormányzat egyszeri hozzá-
járulásként 180 ezer forintot ad, és 
évente folyamatosan 120 ezer forint 
költséggel járul hozzá. 

Végül szociális ügyekben dön-
töttek, valamint az év utolsó ülésén 
közmeghallgatást is tartottak, ahol 
négy berettyóújfalui állampolgár 
tájékoztatta a képviselőket szűkebb 
lakóhelyük aktuális problémáiról.

December 28-án rendkívüli 
ülésre is sor került a város ön-
kormányzatánál. Támogatták a 
képviselők, hogy az önkormányzat 
megkösse a CSLM Development 
Ltd. céggel azt az ingatlanhasz-
nosítási megállapodást, amelyben 
jóváhagyják, hogy a berettyóújfalui 
Területi Kórház területén egy emelt 
szintű idősek otthonát létesítsenek. 
Az ülésen dr. Bulyovszky István, 
a kórház főigazgatója is jelen volt, 
aki megerősítette az orvos-igazgató 
által az előző ülésen elmondot-
takat, hogy az idősek otthonának 
felépítése több szempontból lesz 
hasznos a kórház számára. A 
Területi Kórház azon kéréséről is 
tárgyaltak a képviselők, hogy a 
püspökladányi telephelyen lévő 
mozgásszervi rehabilitációs rész-
legüket Füzesgyarmatra, a Termal 
Hotel Gara Gyógyszállóba helyez-
hessék át. Indoklásként azt hozták 
fel, hogy a püspökladányi telephe-
lyen a mozgásszervi rehabilitációs 
tevékenység folytatásához jelentős 
eszközfejlesztés szükséges, amely-
hez a pénzügyi fedezet nem áll ren-
delkezésre, hiszen az ott működő 
40 ágyra kapott OEP finanszírozás 
nem fedezi a működés költségeit. 
A füzesgyarmati Gara Hotelben a 
részleg működtetéséhez szükséges 
eszközök és felszerelések meg-
vannak. A Püspökladányban így 
felszabaduló nagy értékű ingatlant 
pedig más formában lehetne majd 
hasznosítani. A képviselők tu-
domásul vették a tájékoztatót, és 
felhatalmazták az illetékeseket, 
hogy a januári képviselő-testületi 
ülésre dolgozzák ki az átszervezés 
részletes ütemtervét. 

Döntöttek abban is, hogy az 
egykori Bihari Vállalkozási Övezet 
Menedzser Kft. cégtől az önkor-
mányzat térítésmentesen átveszi 
az Ipari park címet, és egyúttal 
vállalják, hogy az ipari parkot a vo-
natkozó jogszabályi feltételeknek 
megfelelően működtetik tovább. 

A 2006. október 1-jén a város 
önkormányzatába újonnan bevá-
lasztott képviselőket bemutató 
sorozatunkban utoljára a testület 
legfiatalabb tagját, Bónácz Jánost 
ismertetjük meg az olvasókkal. 

Berettyóújfaluban született 
1983-ban, és jelenleg is itt él a 
szentmártoni városrészen szülei-
vel. Édesanyja a Földhivatalban 
ingatlannyilvántartási előadó, édes-
apja vállalkozó, húga főiskolás. 
Általános és középiskolás tanul-
mányait városunkban végezte, most 
végzős hallgatója a Debreceni Egye-
tem Hajdúböszörményi Pedagógiai 
Főiskolai Kar szociálpedagógia 
szakának. Mint pályaválasztásából 
is kitűnik, érzékeny az emberek 
problémáira, a jövőjét úgy képzeli 
el, hogy ezekkel foglalkozhasson, 
mert azt gondolja, a mai világban 
az embereknek egyre több gondja 
van, egyre jobban eltávolodnak és 
elidegenednek egymástól. 

– Képviselő úr, végzés után hol 
szeretne elhelyezkedni?

– Szeretnék családsegítő vagy 
gyermekjóléti szolgálatnál dolgoz-
ni. Leginkább ezeken a területeken 
tudnám hasznossá tenni magam, 
de szívesen foglalkoznék állami 
gondozott gyermekekkel a lakás-
otthonok egyikében is nevelőként 
vagy lakásotthon vezetőként, illetve 
egy idősek otthonában gondozó-
ként is el tudnám képzelni magam. 
Olyan helyeken, ahol a leginkább 
rászoruló embereken, gyerekeken 
lehet segíteni. 

– Ezek szerint igen erős szociális 
érzékenységgel rendelkezik, össze-
függ-e ez azzal, hogy a politikában 
is igen korán aktívan részt kíván 
venni?

– 19 évesen, 2002-ben léptem be 
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
helyi szervezetébe, mert tetszett a 
programjuk, hiszen én kissé kon-
zervatív és maximálisan jobboldali 
beállítottságú vagyok. Muraközi 
István alpolgármester úr is biztatott 
akkor a belépésre. Azóta rendszere-
sen részt veszek a párt munkájában, 
a kampányidőszakokban segítem 
őket plakátolással, szóróanyagok 
terjesztésével, a rendezvényeik 
előkészítésében. Például most az 
aláírások gyűjtésében a kórház 
érdekében segédkeztem. 

– Közéleti szereplését tehát a 
Fidesz pártjában kezdte. Mi indí-
totta arra, hogy képviselő-jelöltként 
megmérettesse magát az októberi 
választásokon?

– Őszintén szólva váratlanul 
ért engem a Fidesz felkérése. 
Különösen úgy, hogy tudtam, kik 
lesznek a riválisaim. Meg kell 
vallanom, örültem, hogy rám esett 
a választásuk, mert én is gondoltam 
erre, de talán majd egy későbbi 
ciklusban. Gondolkodtam azon, 
hogy vállaljam-e a felkérést, aztán 
mégis azért döntöttem mellette, 
mert úgy érzem, hogy a körzetem 
az utóbbi időkben elég keveset ka-
pott a képviselőjétől. Fiatalként, új 
lendülettel én megpróbálok többet 
tenni értük. 

– Mi az, amit elsősorban hi-
ányolt?

– A körzetemben például sok 
az idős ember, akikkel nem igazán 
foglalkozik senki, kellene például 
egy, az időseket segítő szolgálatot 
szervezni. Sok a rossz út is, amiket 
folyamatosan javítani kell, és a 
körzet nagy része eddig kimaradt a 
csatornázásokból, a most kezdődött 
beruházás viszont pótolni fogja ezt, 
már megkezdődtek a munkák. 

– 23 évesen Ön a testület legfia-
talabb tagja. Ha nem sértő a kérdés, 
mennyire veszik Önt a képviselőtár-
sak komolyan?

–  Nagyon elégedett vagyok e 
tekintetben, mert úgy látom, hogy 
befogadtak, és engem is ugyan-
olyan megbecsüléssel kezelnek, 
mint egymást. A szociális és pénz-
ügyi bizottság tagja vagyok, de 
lehet úgy mondani, hogy egyelőre 
még csak szemlélődöm, kell még 
egy kis idő, amíg hasznos lehetek 
a szakmámból kifolyólag elsősor-
ban a szociális bizottságban, de a 
pénzügyiben, valamint a testületi 
munkában is lehet majd számítani 
rám. 

– Mi a véleménye a korosz-
tálya, a berettyóújfalui fiatalok 
helyzetéről, és van-e elképzelése a 
segítésükre? 

–  Én Berettyóújfalut egy kelle-
mes kisvárosnak tartom, a fiatalok 
számára azonban kevés lehető-
séggel. Velük is többet kellene 
foglalkozni a városban, hiányolom 
a klubokat, a kulturált szórakozó-
helyeket, több rendezvény, fesz-
tiválok, koncertek kellenének, 
amik összefognák, összetartanák, 
itt tartanák a fiatalokat. Azonban 
kétélű ez a dolog, mert a fiatalok 
sokszor érdektelenek. Sokan „be-
gubóznak”, otthon intézik a saját 
kis dolgaikat, számítógépeznek, 
tévéznek, vagy pár fős klikkek 
alakulnak, tehát nincs közöttük 
összetartás, nincs igazi társasági 
élet a fiatalok körében. Ez azonban 
nemcsak Berettyóújfalura, az egész 
országra, vagy talán határainkon 
kívül is, a korszakra jellemző. 
Pedig úgy vélem, a fiatalságnak 
ezek a legszebb évei, amiket ki kel-
lene használniuk, úgymond élniük, 
szórakozniuk kellene. Szeretném 
megtalálni az eszközöket, hogy 
kibillentsük őket ebből az életfor-
mából, szeretnék tenni értük, pénz 
és programok kellenének, valamint 
egy olyan csapat, akik meg tudják 
őket szervezni.

L. M.

Tavaly október végén pályázatot nyújtottunk be a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumba kerékpárút építésre, ami 707 m hosszú és 2 
m szélességű, kétirányú kerékpáros forgalom lebonyolítására alkalmas, 
aszfaltburkolatú pályaszerkezetet takar. Nyomvonala a 47-es főút berettyó-
újfalui átkelési szakaszával (Kossuth utcával) párhuzamosan, a vízelvezető 
árok belső oldala mellett, 4-5 m-re halad majd. 

A pályázatot decemberben bírálták el, és most kaptunk értesítést a 
támogatás elnyeréséről. A beruházáshoz 50%-os támogatást szavazott 
meg a minisztérium. A kivitelezés várhatóan áprilisban kezdődik, és a 
nyár elejére készül majd el, így hamarosan ismét egy újabb útszakaszon 
tudnak biztonságosabban közlekedni a kerékpárosok.  

Jelenleg a közbeszerzés előkészítése folyik. 
Polgármesteri hivatal

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
ismét nyert a kerékpárút pályázaton
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Berecz András Berettyóújfaluban
– avagy a Karácsony Sándor Szellemi Műhely rendhagyó továbbképzése –

Fotó: Kari

Fotó: Kari

(Folytatás az 1. oldalról)
megyében 10, vagy a fővárosban 
43 kórház van. A berettyóújfalui 
Területi Kórház próbált „előre 
menekülni” – fejtette ki a képviselő 
–, úgyhogy nem érheti szó az intéz-
mény vezetését. Néhány hónapja 
ígéretet is kaptak a kormányzattól, 
hogyha önként lemondanak bizo-
nyos számú aktív ágyról, a számnak 
megfelelően darabonként egy-egy 
millió forint támogatást kapnak, 
másrészt bízhatnak abban, hogy 
ezt már beszámítják az egészség-
ügyi reform bevezetésekor várható 
aktív-passzív ágyszám átstruktu-
rálásánál. Sikeres pályázat útján 
október végén meg is nyerte a 108 
millió forintot az intézmény. Éppen 
ezért derült égből villámcsapásként 
érte a képviselőt és a város, kórház 
vezetését is, hogy az egészségügyi 
miniszter a berettyóújfalui kórház-
nak csupán 340 aktív ágyat javasolt. 
December 4-én a képviselő kérdést 
intézett a parlamentben hozzá: „A 
berettyóújfalui Területi Kórház 
eltűnt a Bermuda-háromszögben, 
avagy a Bihari térség már nem 
Magyarország része?” címmel. 
Alátámasztotta a kérdést azzal, 
hogy az utóbbi évek berettyóújfalui 
kórházi fejlesztései ezzel ellenkező 
szándékot mutatnak. Módosító 

Mi lesz veled, Területi Kórház?

Lyukas zászlók alatt (1956-2006)

indítványt is nyújtott be a Területi 
Kórház súlyponti kórházzá nyilvá-
nításáért, azonban sajnálattal kellett 
tudomásul vennie – jegyezte meg 
Vitányi István –, hogy a Hajdú-
Bihar megyei kormánypárti kép-
viselők nem szavazták meg. Még 
megdöbbentőbb az, hogy térségünk 
országgyűlési képviselője, Gyula 
Ferencné tartózkodott a szavazás-
nál kórházunk ügyében. Igaza van 
a Hajdú-Bihari Napló január 6-i 
számában megjelent vezércikknek 
– állapította meg –, melynek címe: 
„Lobbizásból elégtelen”, hiszen 
míg a szolnoki, szabolcsi szocialista 
képviselők jól lobbiztak, és pártál-
lásuktól függetlenül összefogtak, 

harcoltak kórházaikért, addig a 
Hajdú-Bihar megyeiek nem tették 
ezt meg. Ezek után felszólítja dr. 
Vitányi István országgyűlési kép-
viselő a Bihari térség valamennyi 
polgárát, önkormányzati vezetőjét, 
valamennyi országgyűlési kép-
viselőjét, pártállástól függetlenül 
fogjanak össze, hogy a régióban 
megalakult Regionális Egészség-
ügyi Tanács döntéséig tegyenek 
meg mindent azért, hogy a jelenleg 
még a régióban el nem osztott 41 
aktív ágyból minél többet szerez-
hessünk meg a Területi Kórház 
számára Bihar egészségügyi ellá-
tásának érdekében.

L. M.

8. A forradalom népe

Küldöttek, megbízottak jöttek, 
mentek a községháza folyosóin, 
helyiségeiben. Bejelentéseket és 
kérelmeket hoztak, követeltek és 
tiltakoztak. Polgártárs, magyar 
testvérek – ez a megszólítás járta. 
Úr vagy elvtárs véletlen sem. 
Forradalom volt. Egyenjogú és 
egyenrangú polgárok társadalmi 
rendjének eljövetelében bizakodott 
a forradalom népe. 

Sorra alakultak a munkahelyek 
forradalmi irányító szervei is, ame-
lyek megalakulásukkal egyidőben 
szemügyre vették, hogy a párt 
akaratából odarakott addigi vezetők 
alkalmasak-e a továbbiakban. 

Küldték jelentéseiket, hogy 
megválasztották, megalakították a 
munkahelyi forradalmi bizottságot 
vagy munkástanácsot. A Cipész 
Szövetkezet október 27-én a kö-
vetkező személyeket választotta a 
bizottságba: Bere Imre, Balogh Já-
nos, Vass Aladár, Árgyelán Károly. 
A Berettyóújfalui Keltető Állomás 
munkástanácsát Fülöp Gábor, Ba-
kos Tibor, Karácsony Istvánné és 
Nagy Imréné alkotta. Választottak 
a tsz-ek is. Az Újvilágban Lökös 
Sándor, Gulyás Imre, Asztalos Imre 
és Viski Ernő, a Kossuthban Gu-
lyás Sándor, id. Pozsár András és 
Zsuppos Sándor lettek a bizottság 
tagjai. Egy mondat erejéig visz-
szatérek a már hivatkozott Bencze 
Mihály-féle újságcikkre. Azt írja: 
„Az Újvilágban akadt néhány 
hangoskodó, de a nagy többség 
lehurrogta őket. Itt sem sikerült a 
közös vagyont elherdálni. Szűcs 
József vette át Lökös Sándortól az 
elnökséget.” 

A Napló riportere az újságírás 
örök dicsőségére még ezt is ránk 
örökítette: „az ellenforradalmi uszí-
tók szavai hatástalanok maradtak 
a dolgozó parasztság túlnyomó 
többségére. Felkészültek, hogy ha 
kell, kaszával, kapával és villával 
is megvédik földjüket, állatállo-
mányukat.” Emlékezzünk, Balogh 
József elnökre, október 27-én mire 
is utasította Bakos Lajost? Tartson 
nyugalmat, rendet a tsz-ek háza tá-
ján. Ne villával és kaszával, inkább 
a becsület erejével. 

A Terményforgalmi Vállalat 
kirendeltségének munkásai Veres 
Gyulát, Hajzer Istvánt, Nagy Istvánt 
és Nagy Imrét választották meg a 
munkástanács tagjainak. 

Szóljunk az iskolákról is. A 
Toldi Miklós Fiúiskolában Kathó 
Ferenc, Erdélyi Gábor és Szabó 
Sándorné pedagógusok lettek a 
forradalmi bizottság tagjai. A diák-
otthon is megválasztotta forradalmi 
munkástanácsát: Aranyi Margit, 
Komjáthy Sándor és Tarcsy István 
személyében. Az Állami Általános 
Leányiskola Középessy Mária, 
Halász Jószef tanárokat és Rácz 
Sándor hivatalsegédet választotta 
az iskola munkástanácsába. Felme-
rültek problémák, kisebb viszályok 
is, mint például az Értékesítési Szö-
vetkezetben, ahol a munkástanács 
(Bagdi István, Zsoldos Sámuel, 
Jóska Károlyné, Herman Ferenc 
és Bánszky János) november 1-jén 
megerősítette a vezetőket addigi 
státuszukban. Másnap, novem-
ber 2-án azonban Szilágyi Lajos 
elnököt és Kapusi Sándor mező-
gazdasági előadót felmentették. 
Agárdi Ferencné főkönyvelőt és 
Herczku Ferenc ágazatvezetőt po-
zíciójukban meghagyták. Hasonló 
eset történt a Berettyóújfalu és 
Vidéke Földművesszövetkezetben. 
A munkástanács november 3-án 
felülvizsgálta a vezetői állományt, 
és az alábbi személyek további 
foglalkoztatását nem tartották 
kívánatosnak: Palánki József ig. 
elnök, Urszán János gazdasági 
előadó, Talpas János főkönyvelő, 
Horváth Károly revizor, Schwarcz 
Miklósné statisztikus, Veres Lajos 
felvásárlási előadó, feltételezhető, 
hogy a végrehajtásra nem került sor, 
hiszen a 3-a utáni első munkanapon 
(november 5., hétfő) már újra szov-
jet uralom volt Magyarországon.

A gépállomás munkástanácsa 
Kapusi Sándorné igazgatónő ese-
tében élt bizalmatlansági indít-
vánnyal. A kimenetelét ennek sem 
ismerjük.

A helyi FMSZ üzemi tanácsá-
ba Nagy Sándor áruházvezetőt, 
Diós Gyula főkönyvelőt, Üveges 
Lajost, a 9-es számú bolt eladóját, 
Jenei Mihály bolti ellenőrt, Papp 
Imre könyvelőt, Somogyi Sándor 
asztalost, Garabuczi Lajos árube-
szerzőt, Kiss Ferencet, a 9-es szá-
mú bolt vezetőjét és Szabó János 
gépkocsivezetőt választották be. 
Az üzemi tanács elnökének egy-
hangúlag Tóth Árpádot jelölték, 
aki kirakatrendező volt. Az FMSZ 
vezetését továbbra is Nagy Lajos 
igazgatósági elnökre, Diós Gyula 
főkönyvelőre, Fülöp Sándor és Ju-
hász Jenő ágazatvezetőkre bízták. 

Forradalmi bizottságot válasz-
tottak a tűzoltók is. Oláh Károly, 
Karácsony Péter és Szűcs Lajos 
voltak a tagjai. 

A forradalmi bizottság eljuttatta 
véleményét néhány munkahely 
munkástanácsához az ott fog-
lalkoztatott olyan dolgozókról, 
akiknek korábbi magatartása ki-
fogásolható volt politikai szem-
pontok miatt. Ezek az átiratok nem 
sugalmaztak „ítéletet”, eljárást 
sem javasoltak, csupán emberi 
magatartásokat minősítettek. Ilyen 
volt például a 69/1956. sz. alatti 
levél, amelyet az Általános Leány-
iskola munkástanácsának küldtek. 
Ebben kifogásolhatónak vélték 
Bethlendy Pálnél igazgató korábbi 
egyházellenes magatartását, Zengő 
József ateista felfogását és ilyen 
nyilatkozatait, de helytelenítették 
Szabó János ig. helyettes vallás-
oktatás ellenességét is. 

Ilyen figyelmeztetés ment a 
Toldi Miklós Általános Iskola 
munkástanácsának is, amelyben 
„megrovást” kapott Ary Endre. 
Figyelmeztették: „A múltban 
elkövetett hibáinak kijavítására, 
amit magatartásával tegyen jóvá. A 
nevelési munkája legyen hazafias 
és istenfélő.”

Ilyeneket írtak, ám elbocsátás-
sal, internálással nem fenyeget-
ték. Nem gumibotoztak. Hasonló 
figyelmeztetésben részesültek 
ugyanebben az iskolában Debre-
ceni Lajosné és Rácz Sándorné 
nevelők is. 

A forradalom jelentős szerep-
vállalóiról, a később szélsősé-
gesnek nyilvántartott esetekről, 
különös tekintettel a rendőrség 
december 7-i „ostromáról” a kö-
vetkező folytatásban lesz szó.

Szívós István

Csupán egy villanás volt, röp-
ke két óra, amit Berecz András 
Berettyóújfaluban töltött, mégis 
nyomot hagyott maga után az őt 
hallgatók lelkében. Zsúfolásig meg-
telt a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagyterme január 10-én 
délután. A cikk írója e pillanatig 
bánja, hogy nem tudott minden 
elhangzott mondatot, megidézett 
mozdulatot elraktározni. Ez pedig 
sajnos lehetetlen, mert Berecz And-
rás jelenség. A tévét sosem néző 
ember pikáns humorral fűszerezett 
„nagyotmondásai” félelmetes tájé-
kozottságról árulkodnak a világot 
mozgató visszásságokat illetően. 
Mi az, amivel elbűvöli hallgatósá-
gát? Csupán erkölcsi tanmeséket 
mond ő a nép nyelvébe bújtatva? 
Vulgáris kérdések, amikre nem 
egyszerű a válasz! A Kodály és 
Bartók népzene gyűjtői nyomdoka-
in haladó ének- és népmesemondó, 
folklórkutató Erdély kihalásra ítélt 
kicsiny falvait járva igyekszik 
megmenteni nyelvünk feledésre 
kárhoztatott remekeit. 

A kereskedelmi csatornák lejá-
rató humorán edződő hallgatóságá-
val – nem kell mindenkit ezalatt 
érteni – igencsak gigászi küzde-
lembe kezd minden találkozás 
alkalmával, hiszen a mobiltelefon 
vonzó csicsergésével csupán a 
mesébe szőtt kiszólás tud elbánni. 
Autentikus nyelven megszólaló, 
ízes beszéde a hétköznapok ta-
posómalmába bele kényszerített 
agytekervényeinken csavar még 
néhányat, hogy megérthessük a 
néptánc-születést vagy a pokolba 

és a mennybe ellátogató egyszeri 
ember történetét. Nevetésre inge-
rel, elgondolkodtat, s közben időt 
sem hagy a szellemi tunyulásra, 
mert minden szavára figyelni kell, 
a csattanók pedig nem jönnek 
maguktól, azokat meg kell érteni. 
A népes számú hallgatóság bár 
igen heterogén összetételű volt, 
egy dologban közös nevezőre 
jutott: képes volt feloldódni és 
felhőtlenül nevetni. Gyerekek és 
felnőttek mesét hallgattak, mint 
a régi időkben, s magukban újra 
építettek egy letűnt világot.

 Egy korábbi interjúban Berecz 
András egy kérdésre így válaszolt: 

„Hármat kell annak megfon-
tolni, aki mesemondó akar lenni: 
magasra állni, hogy lássák, a torkát 
kinyitni, hogy hallják, s rövidnek 
lenni, hogy szeressék. Ilyen egy-
szerű a mesemondó dolga.” S mi, 
ott lévők azon az estén nagyon 
szerettük őt, s csupán azt sajnáltuk, 
hogy a harmadik megfontolandó 
dolgot ő komolyan is vette.

Zsákai Ildikó

Amikor 1962-ben a berettyó-
újfalui Arany János Gimnázium 
diákja lettem, az első fő cél az volt, 
hogy humán osztályba kerüljek, és 
elkerüljem az ábrázoló geometria 
nevű rémtárgyat. Sikerült, és így 
művészettörténetet tanulhattam. 
Már az első órákon közel kerültünk 
a halk és melegszavú, szemüveges 
tanárunkhoz, Bényi Árpádhoz, 
akiről később megtudtuk, hogy 
nem mellékesen festőművész is. 
Tizenéves fejjel senki nem kutatta, 
hogy vajon egy festő mit keres egy 
vidéki oktatási intézményben és a 
mellette működő nevelőotthonban. 
Ez jóval később derült ki.

Az viszont már az elején, hogy 
szenvedélyesen szereti a művészet 
bármelyik korszakát, legyen az 
az egyiptomi fáraók kora vagy 
Picassóé. Azt, hogy nem szereti a 
hatalmaskodókat, úgy tudtuk meg, 
hogy az egyiptomi művészetnél az 
írnok szobráról beszélt. Az írnok-
ról, aki arcával is kifejezte, hogy 
kegyetlen uralkodók szolgája, és 
az arcán tükröződik az „állati fizi-
ognómia”. Észrevettük, hogy na-
gyon haragszik az efféle írnokokra. 
A hivatalos tankönyvet használtuk, 
de ő tízszeresét ismertette meg 
a művészeteknek a korszakokon 
áthaladva. A modernekhez érve 
nagyon sok reprodukciót és diát 
mutatott be. A diázás közben 
persze sötét volt, és megtanított 
bennünket, hogy könnyen jegyze-

telhetünk, ha a balkezünk öt ujját 
szétfeszítjük, és az ujjaink között 
írjuk le a szavakat. Radnóti is így 
írta a lágerben a verseit – mondta. 
Bizton állíthatom, hogy többet 
megtudtunk Matisse-ról, Clee-ről, 
Picassóról, Gulácsyról, Kokas 
Ignácról, Ámos Imréről és a töb-
biekről, mint egy képzőművészeti 
gimnázium tanulója.

Negyedik év végén az akkor 
még kevéssé ismert barchobával 
szereztem meg az ötösömet mű-
vészettörténetből. A végén moso-
lyogva megjegyezte, hogy a játékot 
még látszik nem nagyon ismeri, de 
a művészetekben jártas.

Az érdeklődőket később szí-
vesen látta műtermében is. A kis 
szobát csak jóindulattal lehetett 
műteremnek nevezni a Gyermek-
város kis szolgálati lakásában, 
de szívesen mentünk, mert itt 
ismertük meg a metszetkészítés 

fortélyait. A képein, amelyek 
általában sötét tónusúak voltak, 
mindig szerepelt ablak. A miér-
tünkre azt válaszolta, hogy csak 
annyit ábrázol a világból, amit egy 
ablakon át lehet látni.

Később tudtuk meg az Újfaluba 
kerülés előzményét: az 1956-os pla-
kátért kapott börtönt. Így kerülhetett 
ő portásnak a Gyermekvároshoz, 
majd taníthatott ott és a gimnázi-
umban, később a bihari rajztanárok 
is gyarapíthatták tudásukat a tőle 
szerzett szakmai ismeretekkel.

Még diákként hallottuk azt is, 
hogy a TTT-s Aczél, főkultúra-
inkvizítor leszedette a már felrakott 
kiállítását. Megszerették sokan a 
bihari városban, de megnyugvást 
talán csak a debreceni művészte-
lepen töltött évek hoztak számára, 
majd a tanítás Nyíregyházán.

A fentieken túl többször is járt 
Újfaluban, és mindig szívesen állt 
rendelkezésemre egy-egy interjúra, 
ahol előkerült egy-egy gimnáziumi 
sztori is. 2005-ben Berettyóújfalu 
város díszpolgárává avatta. A 
politikával nem mindig volt kibé-
külve. Ha nem tetszett neki egy 
szavazás, keserűen kifakadt: Mit 
tett már megint saját magával ez a 
szerencsétlen ország!

Karácsonykor ment el tőlünk a 
békés nyugalomba, ahol már nem 
láthat írnokokat arcukon állati 
fiziognómiával.

H. Cs.

Intézményünknek, a Városi 
Szociális Szolgáltató Központ-
nak lehetősége nyílt a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium jóvoltá-
ból 20  fogyatékos vagy tartósan 
beteg,  hátrányos helyzetű gyermek 
ingyenes téli táboroztatására.

Az üdültetést két turnusban 
rendezték Zánkán. Mi az első tur-
nusban vettünk részt, melyre 2006. 
december 18-22. között került sor.

A gyerekeket a Városi Szociális 
Szolgáltató Központ két munkatár-
sa, valamint egy szülő kísérte el, 
akik a felügyeletet biztosították. 

A tábor ideje alatt színvonalas 
programok tették lehetővé a táboro-
zók egyéni, illetve csoportos meg-
mérettetéseit, amelyek eredményes-
ségét díjazták is a szervezők. A 600 
gyermek közül a mi kis csapatunk 
eredményesen szerepelt, hiszen az 
1. helyezésért járó kupát nyerte el. 
Lehetőség volt továbbá kiállítások 

Zánkai táborozás

megtekintésére, felvilágosító, meg-
előző előadások meghallgatására 
drog, alkohol, szex, AIDS téma-
körökben. Minden táborozónak, 
így a Berettyóújfaluból utazó 20 
gyermeknek is a színvonalas, 

gazdag programok emlékezetes, 
maradandó élményeket nyújtottak.  
Jövőre is szeretnénk a téli tábort 
megszervezni, amennyiben lehe-
tőségünk nyílik rá.

 A szervezők

Száműzött művésztanár az ablak mögött
– BÉNYI ÁRPÁD EMLÉKEZETE –
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2007. január 1-jétől a gépjár-
művek adóztatásában jelentős 
változás következik be a közterhek 
arányosabb elosztása érdekében. 
Az alábbiakban szeretnénk tájékoz-
tatást nyújtani a lakosság számára 
ezen változásokról. 

Az adó alapja
A törvény szerint a személy-

gépkocsik és a motorkerékpárok 
esetén az adó alapja a gépjármű 
hatósági nyilvántartásában kW-ban 
kifejezett teljesítménye. Ameny-
nyiben a hatósági nyilvántartásban 
egyes személygépkocsiknál, mo-
torkerékpároknál a teljesítmény 
LE-ben van feltüntetve, akkor az 
adóhatóságnak kell az adótárgyhoz 
kapcsolódó LE-t 1,36-tal osztania, 
és a kerekítés általános szabályai 
szerint egész számra kerekítenie az 
adóalap megállapításához.

Változatlan marad az adó alapja 
az autóbusz, a nyergesvontató, a 
lakópótkocsi – az önsúly, illetve a 
tehergépjármű – önsúly + raksúly 
50%-a – vonatkozásában.

Az adó mértéke
Személygépkocsik és a motor-

kerékpárok esetén az adó mértéke 
a teljesítmény szerinti adóalap után 
a gépjármű
� gyártási évében és az azt követő 3 

naptári évben 300 Ft/ kilowatt,
� gyártási évet követő 4-7. naptári 

évben 260 Ft/ kilowatt,
� gyártási évet követő 8-11. naptári 

évben 200 Ft/ kilowatt,
� gyártási évet követő 12-15. nap-

tári évben 160 Ft/ kilowatt,
� gyártási évet követő 16. naptári 

évben és az azt követő naptári 
években 120 Ft/ kilowatt.

Az autóbusz, a nyergesvontató, 
a lakópótkocsi és a tehergépjármű 
vonatkozásában az adó mértéke 
továbbra is 1.200 Ft lesz minden 
megkezdett 100 kg után.

Az adó mértékének a gépjármű 
életkora és teljesítménye alapján 
történő meghatározása végett a 
fiatal, nagy teljesítményű gépjár-
művek után jelentősen több adót 
kell fizetni, mint az idősebb, kisebb 
teljesítményűek után.

Az adókedvezményi rendszer
A személygépkocsik, illetve a 

motorkerékpárok után megszűnik 
a környezetvédelmi besorolás utá-
ni 20%-os, 30%-os vagy 50%-os 
kedvezmény.

A gépjármű-adókedvezmény 
kapcsán alapelv, hogy az mindig 
csak a legkorszerűbb környezetvé-
delmi követelményeknek megfelelő 
gépjárművekre terjedjen ki.

A tehergépjárművek, autóbu-
szok vonatkozásában a mai kör-
nyezetvédelmi rendszer struktúrája 
– 20%-os, 30 %-os vagy 50%-os 
kedvezmény – megmarad azzal, 
hogy a mára elavult konstrukciójú 
EURO II-es, azaz „4” környezet-
védelmi besorolású tehergépjármű-
vek, autóbuszok – melyeket 2003. 
évtől már nem lehet forgalomba 
helyezni – utáni kedvezmény meg-
szűnik.

A törvény szerint az EURO III-
as (5, 6, 7 vagy 8) környezetvédelmi 
besorolású tehergépjárművek, 
autóbuszok után a mai 30%-os 
kedvezmény helyett 20%-os ked-
vezmény jár, míg az EURO IV-es 
vagy EURO V-ös (9, 10, 11, 12 
vagy 13) környezetvédelmi besoro-
lású tehergépjárművek, autóbuszok 
után 30 %-os kedvezmény jár. A 
nyergesvontató utáni mai maga-
sabb kedvezményi mértékrendszer 
továbbra is fennmarad azzal a 
korrekcióval, hogy az EURO II-
es gépjárművek után megszűnik 
a kedvezmény, az EURO-III-as 
gépjárművek után 30 %-os, míg 
az EURO-IV vagy EURO-V-ös 
gépjárművek után 50 %-os ked-
vezmény jár.

Adómentesség
A törvény 5. §-ának a) pontja a 

2007. évtől már nem tartalmazza a 
büntetés-végrehajtási vállalat s jog-
utód gazdasági társasága, valamint 
a közhasznú társaság gépjárművei 
utáni alanyi alapú mentesség sza-
bályát.

A súlyosan mozgáskorlátozot-
takra vonatkozó adómentesség is 
jelentősen változik a következő 
évtől. 2007. január 1-jétől alanyi 
vonatkozásban csak a súlyosan 

mozgáskorlátozott személy vagy 
a súlyosan mozgáskorlátozott kis-
korú személyt szállító, vele közös 
háztartásban élő szülő, nevelőszülő, 
mostoha-, örökbe fogadó szülő 
tulajdonában lévő gépjármű mente-
síthető. Tárgyi vonatkozásban egy 
darab 100 kW teljesítményt el nem 
érő és nem személytaxi besorolású 
személygépkocsi után jár a men-
tesség. Ha a mentességre jogosult 
tulajdonában több személygépkocsi 
is van, akkor ezek közül kizárólag 
a legkisebb teljesítményű után jár 
a mentesség. 

A fentiekből következik, hogy 
csak az a gépjármű mentesíthető, 
amely a súlyosan mozgáskorláto-
zott személy tulajdonában, illetve 
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú 
személyt szállító szülő tulajdoná-
ban van.

A módosulás eredményeként a 
hatályos szabályozás szerinti közeli 
hozzátartozó, élettárs vagy eltartási 
szerződésen alapuló kötelezett sze-
mélyt, mint a súlyosan mozgáskor-
látozott személyt szállító adóalanyt 
a jövőben mentesség nem illeti 
meg. Tehát nem jár gépjárműadó 
mentesség abban az esetben, ha a 
mozgáskorlátozott személy csak 
üzembentartója az adott gépjármű-
nek, vagy tulajdonosa ugyan, de 
a gépjármű forgalmi engedélyébe 
üzembentartó is van bejegyezve.

A gépjármű mentesség jelentős 
változásai miatt az eddig mentes-
ségben részesülő személyeknek 
2007. január 31-ig újra nyilatkoz-
niuk kell az új, hatályos jogsza-
bály alapján. Az ehhez szükséges 
nyomtatványokat a mentességet 
élvező lakosság számára kikézbe-
sítjük. Amennyiben 2007. január 
15-ig ezen nyomtatványt nem kapta 
kézhez, és mentességet szeretne 
élvezni 2007. január 1-jétől, úgy 
jelentkezzen a polgármesteri hivatal 
adócsoportjánál.

Az új gépjárműadó törvény sze-
rint fizetendő adóról mindenki hatá-
rozatban fog értesülni. Amennyiben 
a határozatot 2007. március 15-ig 
nem kapja meg, ezen időpontig 
az előző évben (vagyis 2006-ban) 
érvényes gépjárműadója felét kell 
megfizetnie és a határozat kézhez-
vétele után pedig a különbözetet.

Bővebb felvilágosítással az 
adócsoport szolgál.

Telefon: (54) 505-070, (54) 
505-432

Polgármesteri hivatal

Változik a gépjárművek adóztatása
Az Országos Mentőszolgá-

lat 2006 decemberétől az or-
szág 26, korszerűen felszerelt 
irányítóközpontjában fogadja a 
104-es segélyhívásokat, a beteg-
szállítási igények bejelentését, és 
végzi a kivonuló mentőegységek 
munkájának irányítását.

Ez Hajdú-Bihar megye terüle-
tén azt jelenti, hogy Debrecenben 
és Berettyóújfaluban maradt irá-
nyítócsoport a 14 mentőállomás 
közül.

A mentőegységek továbbra is 
állomáshelyükről vonulnak ki.

Új, 2007. évi agrártámogatási 
rendszer még nincs.

A már szokásos téli gazdakép-
zési sorozat január végén kezdődik, 
a tervezett programok az alábbiak:
1. Gazdálkodók adózása, a 2006. 

évi bevallás, a 2007. évi adózás 
rendje.

2. Az agrárpolitika új fejezete 
– a „farm-támogatás” (SPS), 
EMVA

3. Az állattenyésztés helyzete, 
kilátásai.

4. Olajos növények termesztése, 
az ágazat helyzete, lehetőségei, 
különös tekintettel a biodizel 
előállítására.

5. A környezetgazdálkodás aktuális 
kérdései, pályázati lehetőségek.

6. Az agrártámogatások időszerű 
kérdései.
Terveink szerint most is szerda 

esténként tartanánk az előadásokat, 
tájékoztatókat a Nadányi Zoltán 

Átalakult a mentőirányítás

A falugazdász rovata

Művelődési Központban. A pontos 
helyet, időpontot, az éppen aktuális 
témát, előadót mindig meghirdet-
jük a Bihari Hírlapban, illetve a 
falugazdász irodában. Remélem, 
sokan eljönnek, hiszen nagyon 
izgalmas, „zsebbe vágó” témák 

kerülnek napirendre.  A falugazdász 
iroda táján jelenleg „relatív” csend 
van, hiszen csak az őstermelői 
igazolványok érvényesítése, illetve 
a gázolaj jövedéki adójának vissza-
igénylése folyik. 

Ékes Irén falugazdász

Magyarországon a Tájak-Korok 
Múzeumok Szervezetét az 1977-
es évben hirdették meg először a 
játékos közművelődés és ország-
járás céljából, amely múzeumaink, 
műemlékeink, értékeink felkeresé-
sére mozgósított szülőhazánk elmé-
lyültebb megismerése érdekében 
– emlékszik vissza a kezdetekre 
Szűcs Lajosné, a klub egyik ala-
pító tagja. A közönség élénken 
reagált, és csatlakozott a moz-
galomhoz, de nemcsak egyének, 
hanem családok és más közösségek 
is. A tudatos programválasztást 
útmutatók kiadása segítette elő, 
melyek pontosan felsorolták, mit 
hol lehet megtalálni országunkban. 

A mozgalmat bélyegző-gyűjtéssel 
kötötte egybe a szervező bizottság, 
vagyis a meglátogatott múzeumok 
és emlékhelyek egy erre a célra 
nyomtatott bélyegzőlapon igazolták 
a látogatást. Aztán sorban alakultak 
meg a TKM klubok, majd egyesü-
letek formájában kezdtek működni 
tovább. Jelenleg az országban 58 
tagcsoport van, iskolai baráti körök 
pedig tíz helyen. Szűcs Lajosné 
kezdeményezésére 1992. február 
6-án alakult meg a TKME bihari 
tagcsoportja. 

– A február 6-i alakuló ülésre 
többen eljöttek, és 16-an beirat-
koztak a klubba, köztük Kállai 
Irén múzeumvezető és a fiatal 

polgármester, Szeifert Ferenc is 
elsőként jelentkezett – emlékszik 
vissza a klubtitkárnak választott 
Szűcs Lajosné. A mozgalom itt is 
találkozott az emberek igényével, 
mert az alakulás évének végére a 
létszámuk 60 főre növekedett. A 
következő években pedig egyre 
gyarapodtak, végül 127 fős tag-
sággal számolhattak. A klub tagsá-
gának összetétele igen vegyes volt, 
mert a tízévestől a 70 éves korig 
jelentkeztek tagok. 

Bácsi Sándor tanárt választot-
ták klubvezetőnek, aki 1992-től 
2003-ig (bekövetkezett haláláig) 
viselte e tisztséget, és óriási lexi-
kális tudással ismertette meg az 
egyesület tagjaival országunk, 
múltunk kincseit. A TKM tagcso-
port megalakulása az első években 
újdonság volt Berettyóújfaluban, a 
lakosság, a média és a város vezeté-
se is pozitívan értékelte létezésüket, 
minden rendezvényre meghívták 
őket. 14 év után azonban a klub 
kettészakadt, és 2006. március 
25-én Kállai Irén múzeumvezető 
segítségével megalakult a TKM 
Bihari Múzeum tagcsoportja, ahova 
34-en léptek be. Az új tagcsoport 
az alapszabályzatnak megfelelően, 
éves programterv alapján működik, 
és minden hónapban kirándulásokat 
szerveznek az ország közeli és 
távolabbi vidékeire. Ahogy Szűcs 
Lajosné visszaemlékezésében el-
mondja: „több mint egy évtized 
alatt bejártuk az ország minden 
zeg-zugát, hegyeit, völgyeit, Erdély 
csodálatos tájait, hazánk kisebb-
nagyobb városait, történelmi neve-
zetességeit. Mindannyiunk számára 
maradandó élményt jelentettek 
az együtt eltöltött órák, napok, 
baráti összejövetelek. És marad az 
utókornak is egy olyan dokumen-
tum-anyagmennyiség, amelynek 
forgatása élményt nyújtó látnivaló 
lesz, és valóra válik a mondás: a 
múltat tiszteljük a jelenben, s tart-
suk meg a jövőnek”.

L. M.

15 éve alakult
a Tájak-Korok Múzeumok Klubja

A berettyóújfalui irányítócso-
port ellátási területéhez tartozik 

a Berettyóújfalui, a Püspökla-
dányi, a Biharkeresztesi és a 
Komádi Mentőállomások ellátási 
területe mentési és betegszállítási 
tevékenységének koordinálása, a 
104-es hívások fogadása, a beteg-
szállítási igények felvétele.

Betegszállítási igény bejelen-
tését kizárólag a háziorvosoktól 
vagy az általuk felkért egészség-
ügyi dolgozóktól tudjuk fogadni a 
06-54-402-319-es telefonszámon. 

Szászné Nagy Anita
Országos Mentőszolgálat

berettyóújfalui irányítócsoport

(egy játékos délután
az életerős nemzedékért)

A gyerekek egészséges életvi-
tele a fejlődésük szempontjából 
nagyon fontos, ezért iskolánk, a 
Toldi Miklós Református Általános 
Iskola ezt az egyik kiemelt felada-
tának tekinti. Az egészségnevelés 
éves programunk szerves része, 
így az idén, pályázati támogatás 
segítségével, a gyerekek és a vál-
lalkozó kedvű szülők együttesen 
dolgozhattak egy játékos egészség-
nevelési délután keretében. Míg a 
szülők az ebédlőben serénykedtek, 
addig a gyerekek 4 állomáson 
játékos feladatokat hajtottak végre 
a tanító nénik irányításával. A 
feladatok végzése alatt az anyukák 
és nagymamák elkészítették, és 
szépen terített asztalokon tálalták 
fel a kissé szokatlan, de egészséges 
finomságokat. A gyerekek elbűvöl-
ve és nagy érdeklődéssel figyelték 
a számukra nem mindennaposan 
megszokott ételeket, a presbiterek 
és a szakértőink pedig vélemé-
nyezték azokat. Dr. Nagy Gábor, 
kórházunk volt igazgató főorvosa, 
és gyermekgyógyász nemcsak a 
feltálalt ételekről beszélt, hanem a 

táplálkozással kapcsolatos, hasznos 
tudnivalókkal és tanácsokkal is el-
látta a jelenlévőket. Az egészségna-
pon játékosan s vidáman tölthettünk 
el egy délutánt. A közös munka 
eredményét a gyerekek a felnőt-
tekkel együtt a mindenna-pokban is 
gyakorolhatják. A gyerekekben és 
a szülőkben tudatosodott az a tény, 
hogy az evés alapvető szükséglet, 
melynek célja a szervezet működé-
sének fenntartása, a sejtek felépítése 
és felújítása, a kórokozókkal szem-
beni védekezés, hideggel, meleggel 
és megbetegedésekkel szembeni 

védelem, fizikai és pszichikai tel-
jesítmények megvalósítása…stb. 
„Csodaétel” nincs. A gyerekek 
esetében a kiegyensúlyozott táp-
lálkozás hozzájárul az egészség 
megőrzéséhez, a növekedéshez, 
az intellektuális teljesítőképesség 
fejlődéséhez, a jó fizikai erőnlét-
hez, valamint a kellemes életérzés 
fenntartásához.

Tanítványaink évek múltával 
képviselői lehetnek példájukkal 
annak az elvnek, hogy: Egészséges 
testben, egészséges lélek lakozik.

Siteri Róbert

Egészségnevelés a Toldiban

Immár a második karácsonyt 
ünnepelték az Arany János Gyer-
mekotthon lakásotthonaiban. A 
szokásosnál több gyermek utazott 
haza családjához. Így a lakásott-
honok karácsonyi ünnepségei még 
családiasabb, intimebb hangulatban 
teltek. A közös és egyéni ajándékok 
mellett a gyermekeket régi és új 
szponzoraink is megörvendeztet-
ték különböző adományaikkal. A 
gyermekotthon vezetősége, a Segítő 
Kezek Alapítvány, a lakásotthonok 
dolgozói és lakói köszönik meg 
támogatóik ajándékait. Támoga-

Lakásotthonok karácsonya
tók: az MSZP megyei vezetősége, 
Morotva Egyesület, Morotva ABC, 
a Furtai és Zsákai Polgármesteri 
Hivatal, Botlik Attila vállalkozó, 
Csordás János, Hajdúsági Hallgató-
kért és Civilekért Egyesület (Debre-
cen), Farkasinszki András és felesége 
(Szeghalom), Bodó Bernadett (Deb-
recen), Taga György, Szepesiker, 
Garabuczi Sándorné, Enikő Lakásfel-
szerelés, Szatmári Gyula, Alig több 
mint 100 Ft-os bolt, Berczi Istvánné, 
Szentesi Istvánné, Hudákné Papp 
Magdolna, Dajka Hajnalka, Csat 
Egyesület (Debrecen).
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Tisztelt Pista Bácsi!

A Bihari Hírlap 2006. december 22-én megjelent 
számában írásodból megtudtuk, hogy a derecskei 
középiskolások Berettyóújfaluban bemutatták Élő 
emlékezet című, 1956-ról szóló irodalmi összeállítá-
sukat, melyet példát adónak tartasz. Bizonyára az is. 
Egyetértünk a „műkedvelők” szerepéről és missziójáról 
írt gondolataiddal is. Az 1956-os forradalom 50. évfor-
dulóját mi is megkülönböztetett figyelemmel és emlé-
kezéssel kívántuk megünnepelni. Iskolánk tehetséges, 
irodalom és történelem iránt érdeklődő tanulói tanári 
segítséggel irodalmi színpadot hoztak létre, és saját 
darabjukkal örvendeztették meg tanulóifjúságunkat és a 
egész iskola közösségét. A két előadásra a művelődési 
ház színpadán került sor, és nagy-nagy sikert aratott a 
nézők körében. A szereplők valamennyien iskolánk 
tanulói voltak. Közülük is kiemelhető Mezei Milán 12. 
B osztályos tanulónk, aki tehetséges színdarabíróként, 
főszereplőként és rendezőként mutatkozott be. Az 
előadásról felvétel is készült, melyet szívesen meg-
mutatunk bárkinek akár a városi televízióban is. Neked 
külön DVD-n küldjük el az iskola 60. születésnapjára 
készült Arany emlékműsorral együtt. Az irodalmi 
színpad tagjai advent heteiben a karácsonyra készülve 
betanulták és előadták Dickens Karácsonyi ének című 
művének rövidített változatát 2006. december 22-én a 

művelődési házban, ugyancsak „két házat” igényelve. 
Tervek pedig a jövőre nézve is vannak, hisz mindaz, 
amit a „műkedvelők” fontosságáról és szerepéről 
olvashattunk, mi is fontosnak tartjuk.

Pista Bácsi!
Remélem, így árnyalni tudtuk azt a képet, ami a 

berettyóújfalui középiskolásokról Benned kialakult.
Békés, boldog új évet, és jó egészséget kívánva 

maradok tisztelettel.
Domján János igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

Leveled örömet okozott, de restelkedem is a ter-
hemre róható nem kellő körültekintés miatt. Bizony 
a Bihari Hírlap november 3-i száma foglalkozott a 
minden bizonnyal nagy érdeklődést kiváltó, tartalmas 
emlékező műsorral, amelyet iskolátok „műkedvelő” 
tanulói, tanárai állítottak össze, és mutattak be az 50-
dik évforduló alkalmából. Az eseményről nem tudtam, 
a tudósítás pedig elkerülte figyelmemet. Sajnálom. 
Számomra fontos, hogy a mai fiatalok ismerjék, ér-
telmezzék, és terjesszék ’56 történelmi eseményeit, s 
még fontosabb, hogy ezt Berettyóújfalu középiskolásai 
is tegyék.
Berettyóújfalu, 2007. január 12.

Tisztelettel:
Szívós István

Postaládánkba érkezett
– Nyílt levél Szívós Istvánhoz –

Időt és fáradtságot nem kímél-
ve, lázas készülődéssel teltek a 
téli szünet előtti utolsó napok. A 
kemény munka mégis meghozta a 
gyümölcsét. December 22-én ha-
talmas sikert aratott az a karácsonyi 
műsor, amelyet a nemrég alakult 
iskolai színjátszókör szervezett az 
Arany János Gimnázium tanulói 
számára.

A műsort Ady Endre  Kis kará-
csonyi énekével nyitottuk, amelyet 
Bene Zsuzsanna mondott el, majd 
Juhász Gyula Betlehem című 
versének üzenetét Kalmár Szabina 
tolmácsolta a hallgatóságnak. A 
műsor zárásaként a már szokványos 
színpadi előadás következett. A 
híres angol író, Charles Dickens 
Karácsonyi ének című regényét 
Mezei Milán írta át színdarabbá, 
és rendezte műsorrá. A darab 
sikeréhez nagyban hozzájárult a 
szereplők kivételes felkészültsége 
és szorgalmas munkája. Ez az 
összehangolt csapatmunka vitte 
sikerre a darabot. Munkájukhoz 
gratulálunk nekik.

A szereplők a következők: Ti-
kász Ákos, Autós Mihály, Drimba 
János, Tallódi Lajos, Borsós Ba-
lázs, Horváth Gábor, Alimán Ildikó, 

2006 karácsonyát Mezei József 
a városrész vállalkozóit is bevonva 
a Morotva ligetben fenyőfaállítással 
próbálta meg emlékezetesebbé, 
szebbé tenni. Papp János és Kovács 
Tiborné pedig továbbgondolva az 
ötletet, feldíszítették, és műsort 
szerkesztettek a fa köré. A Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában ké-
szültek a díszek, és Fülöp Jánosné 
gyakorolta be a 2. osztályosokkal 
az ünnepi műsort.

A Morotván élő emberek de-

cember utolsó napjaiban körülállva 
ezt a gyönyörű, közös karácsonyfát 
ünnepi beszédeket hallgatva és 
karácsonyi dalokat énekelve ün-
nepeltek. Papp János képviselő 
megnyitó szavai után Muraközi 
István alpolgármester kívánt min-
denkinek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet. 
Ferencz Árpád református lelkész 
soha el nem évülő gondolatok-
kal gazdagított mindannyiunkat: 
ha drága díszekkel díszíted fel 
lakásodat, de a családod felé 
nem fordulsz szeretettel, csak 
lakberendező vagy, semmi más. 
Arra kért mindannyiunkat, hogy 
ne a külsőségekkel, a cicomával 
törődjünk, hanem gyermekinkkel, 
szeretteinkkel: „Ne feledd, ha a 
karácsony hiányzik a szívedből, 
akkor a fa alatt sem találsz rá.”

A műsor közben lassanként be-
sötétedett, de még senki sem készült 
haza. A kivilágított ligetbejáratnál 
felállított asztalok köré gyűlve forró 
teát iszogattak és diós-mákos beiglit 
ettek. Minden jelenlévő jól érezte 
magát azon a csütörtök délutánon, 
ott, a közös morotvai fenyőfánál. 
Egy szép hagyomány első esemé-
nye volt. 2007 decemberében újra 
várunk mindenkit a ligetben.

Erősné Árgyelán Ildikó

Mentők
Az Országos Mentőszolgálat 

berettyóújfalui irányítócsoportja 
ellátási területének ünnepek alatti 
szolgálatai eseményei.

Mind a karácsony, mind a szil-
veszter és az új év első napja 
mozgalmasabbnak számított az 
ügyeleti feladatokat tekintve, mint 
a szokványos hétvégi ügyeletek. 
Bár rendkívüli eseményekről beszá-
molni nem tudunk, munkatársaink 
munkával töltötték az ünnepeket.

December 24-én összesen 12 
alkalommal vonultak ki kollégá-
ink, elsősorban belgyógyászati, 
sebészeti és gyermekgyógyászati 
megbetegedésekhez, illetve ezen a 
napon történt 17:44-kor Mezőpeterd 
és Biharkeresztes között, a 42-es fő-

úton egy baleset (személygépkocsi 
árokba borult), ahonnan 2 sérültet 
szállítottak el.

December 25-én 16 esetben 
belgyógyászati, sebészeti és ideg-
gyógyászati betegekhez kérték a 
segítségünket. 

December 26-án 11 alkalommal 
szintén belgyógyászati, sebészeti, 
gyermekgyógyászati és szülészeti 
esemény miatt riasztottuk az egy-
ségeket.

A 2006. év egyik legnehezebb 
éjszakája a szolgálatot teljesítő 
bajtársak számára szilveszter éjjele 
volt. Az átlagosnak számító esetek 
mellett pszichiátriai beteghez, ku-
tyaharapáshoz, részeg fejsérülthöz, 
tüzijáték-baleset sérültjéhez, össze-
sen 18 alkalommal kellett kivonul-
niuk kollégáinknak.

Január 1-jén a mozgalmas ügye-
let tovább folytatódott: 14-szer 
riasztottak bennünket gyermek-
gyógyászati, ideggyógyászati, bel-
gyógyászati, sebészeti és urológiai 
betegekhez. 

Szászné Nagy Anita
Országos Mentőszolgálat

Tűzoltóság
Az elmúlt év vége csendesen telt 

az ünnepek alatt. Egyszer sem riasz-
tották az egységet karácsonyi ünnep-
pel összefüggő tűzesethez. A korábbi 
évekhez képest jelentősen csökkent 
az avartüzek száma, mindössze két 
eset történt az ünnepek alatt, egy al-
kalommal pedig szeméttelep tűzhöz 
kellett vonulni. Köszönhetően az 
enyhe időjárásnak egy olyan közúti 
baleset történt, amelyhez segítségül 
hívták egységeinket Biharkeresztes és 
Mezőpeterd közé, ahol egy személy-
autó árokba csúszott.  A baleset során 
egy fő súlyosan sérült. Az év utolsó 
napján petárdázástól megriadt, nagy-
testű kutyát kellett kiszabadítani, 
mert a kerítés közé szorult. 

Berettyóújfalui Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóparancsnokság tűz-
kár- és balesetmentes boldog új évet 
kíván minden kedves Olvasónak.

Aszalós Sándor tű.őrgy

Rendőrség
A karácsonyi és újévi ünnepek 

alatt a Berettyóújfalui Rendőrkapi-
tányság 31 települést kitevő terü-

Ünnepek az ügyeletek tükrében
letén összesen 24 bűncselekmény 
és szabálysértés ügyében érkezett 
bejelentés.

A bejelentett eseményekből Be-
rettyóújfalu várost december 25-én 
4 eset érintette, rendzavarás, eltű-
nés, falopás, ittas gépjárművezetés 
fordult elő. 

December 25-én a késő esti 
órákban a szolgálatban lévő rendőr 
akart igazoltatás alá vonni egy Opel 
Kadett gépkocsit Berettyóújfaluban, 
a Földesi úton. A rendszám nélküli 
Opel vezetője a rendőri jelzés elle-
nére menekülni próbált, a rendőr elől 
kitért, és a gépkocsit hátrahagyva a 
helyszínről elmenekült.

A gépkocsiban a rendőrök 10 
mázsa frissen kivágott fát találtak. 
A gépkocsi vezetőjével szemben 
büntetőeljárás indult.

Szintén falopás miatt vontak el-
járás alá egy férfit Gáborjánban, aki 
egy ház udvaráról akart tűzifát eltu-
lajdonítani, de az ott lakó tulajdonos 
megzavarta. A január 1-jén hajnal-
ban történt esemény elkövetőjével 
szemben büntetőeljárás indult.

Az ünnepek idejét átfogó ese-

ményben intézkedett a kapitányság 
bűnügyi osztálya 3 berettyóújfalui 
személlyel szemben, akik 2006 
december hónapjában 20.000 Ft-os 
bankjegyeket hamisítottak, majd 
azzal a környező településeken 
italboltokban fizettek. A nyomtatott 
bankjegyre 2000 Ft-os fémszálat 
ragasztottak, így tűnt fel, hogy ahol 
lehetett, 2000 Ft-os bankjegyekben 
kértek vissza a vásárlások során. 

A 3 személyt a kapitányság 
őrizetbe vette, majd a bíróság kez-
deményezésünkre előzetes letartóz-
tatásba helyezte őket. Az esetlegesen 
forgalomba kerülő hasonló hamis 
bankjegyek okozta károk elkerülé-
sére a Berettyóújfalui Rendőrkapi-
tányság kéri mindazok jelentkezését, 
akiket 2006 december hónapjában 
hasonló módon kíséreltek meg 
megkárosítani.

A közlekedésbiztonság helyzete 
megnyugtatónak ítélhető az ünnepek 
napjai alatt. Közúti közlekedési 
baleset egy történt. Ittas gépjármű-
vezetés miatt is egy alkalommal 
kellett intézkedni. Az ittas vezetőt 
a kapitányság járőrei vérvételre 

előállították, majd az intézkedés 
befejezését követően szabadon 
bocsátották. 

Szabó István r. őrnagy

Háziorvosi ügyelet 
A berettyóújfalui háziorvosi 

ügyeleti szolgálatot igénybe vevő 
betegek száma:
 dec. 23–26. dec. 30.–jan. 1.

Össz-esetszám
 131 95

Megjelenések száma
 77 56

Hívások száma
 44 39

Mentőszolgálat igénybevétele
 6 4

Kórházba utalások száma
 8 9

– Akik az ünnepek idején is dolgoztak –

Dunai Renáta Zsuzsa, Tahóczki 
Balázs, Gál Gergely, Kecskeméti 
Hajnalka, Garabuczi Erika, Szűcs 
Fanni, Pap Tamás, Fábián Ádám, 
Fejes Norbert, Daróczi Enikő, Nagy 
Attila, Szarvas Brigitta, Herczeg 
Ágnes és Nagy Gergely.

„Vidám karácsonyt! Badarság! 
Ugyanis mi oka van az embereknek 
a vidámságra…. Ünnepelje csak 
meg a karácsonyt mindenki a maga 
módja szerint. Én biztos, hogy nem 
fogom. Ez akkor is badarság!” Azt 
hiszem az Arany János Gimnázi-
um színjátszó körének karácsonyi 
műsora bebizonyította, hogy a 
karácsony nem badarság, mégha 
erről Ebenezer Scrooge másképp 
is vélekedik. A karácsony nem-
csak az öregségről és a számlák 
kifizetéséről szól, hanem arról, 
hogy ezen a  napon az ember együtt 
lehet azokkal, akiket szeret, s akik 
viszont szeretik őt. Scrooge csak 
a szellemek közbelépése folytán 
változik meg. Szellemes karácsony-
ban volt része, mely csak a javát 
szolgálta. A mű végére Scrooge 
megjavul, s felhagy előző életének 
fukarságával, érzéketlenségével. A 
múlt, a jelen és a jövő karácsonyok 
szelleme mentette meg az életét 

az elkerülhetetlenül bekövetkező, 
magányos haláltól. „Élni akarok 
a Múltban, a Jelenben és a Jövő-
ben. Versengjen bennem ennek a 
háromnak a szelleme. Meg fogom 
ünnepelni a karácsonyt teljes szí-
vemből. És iparkodni fogok egész 
esztendőben ünnepelni. Boldog 
karácsonyt és új esztendőt kívánok 
az egész világnak!”

Edgar

Szellemes karácsony Fa a ligetben

December 23-án karácsonyi koncertet adott a Városi Zeneiskola

34 év után Nagy Imre nyugal-
mazott főhadnagyot századossá 
léptették elő a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetnél 
eltöltött 22 éves munkássága, és a 
szervezet érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréséül. Csere László 
vezérőrnagy, országos parancsnok 
megbízásából Demény Sándor ezre-
des december 9-én  napiparancsban 
utasította Szoboszlainé Gyarmati 
Katalin alezredest és Vágner Csa-
ba őrnagyot, hogy berettyóújfalui 
otthonában közöljék az előléptetés 
hírét  a 85. életévét betöltött Nagy 
Imrével, és adják át a számára 
készített vadonatúj egyenruhát, 
természetesen  a századosi rang-
jelzéssel ellátva.

Imre bácsit ez alkalomból a 
helyszínen a város nevében Szeifert 
Ferenc polgármester, dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő 
és Balázs József képviselő is kö-
szöntötte.

* * *
Egy szépen rendben tartott 

kis ház a Völgyközben. Még az 
apósáé volt. Ápolt kis udvar, a 

télre előkészített, ház előtti sző-
lőlugassal. A házban tisztaság, 
mondhatni katonás pedantéria. Bár 
az unokahúg, keresztlány többet is 
segítene, Imre bácsi maga takarít, 
porszívózik, felmos, süt, főz és mos 
is, ha kell, varr is, de panaszkodik a 
szemére. 15 éve él magányosan, s 
a feleségét, aki egy szeretetben élő, 
hithű református családot hozott 
magával a házasságukba, és három 
gyermekkel ajándékozta meg, ma 
is siratja.

Imre bácsi, mint életében min-
dig, most is „fess”, szép sima arccal, 
láthatólag jó fizikai állapotban, 
mosolygósan, kézcsókkal és a saját 
kezűleg készített finom szendvi-
csekkel, üdítővel – ahogy illik 
– fogadja a vendéget. Tiszta kék 
szemén mit sem homályosított a kö-
zel nyolcvanhat esztendő – április 
16-án lesz 86 éves –, bár szabad-
kozik, elégedetlen a memóriájával, 
nem években, hónapban és napban 
fogalmaz. Pedig nem volt könnyű 
élete, történetét végighallgatva a 
20-dik század egésze elevenedik 
meg. 1921-ben született berettyó-
újfalui földműves családban akkor 
szokatlan módon egykeként. Kicsi, 
pár hold földön dolgozott szüleivel 
együtt, mígnem 1942 októberében 
behívták katonának, és Magyar-
ország német megszállása után 
az ezeréves határhoz, a Vereckei-
hágóhoz rendelték. Szerencsés 
embernek tartja magát, soha nem 
kellett a tűzvonalban harcolnia, 
volt szakács, rádiós, mindig több 
kilométerre a fronttól. Így sem 
kerülhette el azonban a hároméves 
orosz fogságot, ahol viszont jól 
megtanult oroszul, és ez később, a 
nehéz időkben sokszor kisegítette,  
tolmácsként dolgozhatott. A fogság 
után ma sem tudja, miért a büntetés-
végrehajtási intézetnél jelentkezett. 
Először az őrző tanfolyamot végez-
te el, majd 6 hónapig a megyei gaz-
dasági hivatalnál gyakornokként 
dolgozott, és pénzügyi ellenőri, 
hadtáptiszti képesítést szerzett. 
Imre bácsi szeretett tanulni, ezért 
egy cseppet sem bánta, hogy a 
Rendőrtiszti Akadémia elvégzésére 
kötelezték, ám a családja – az idő-
közben megszületett 3 gyermeke 
miatt  – ezt csak  munka mellett, le-
velezőn vállalta. Hadtápfőnökként 
a Debreceni Büntetés-végrehajtási 
Intézetnél a parancsnok közvetlen 
helyettesének számított. Mintegy 
hatvan-hetven fős személyzet és 
– különösen az 1951-53-as, majd  
az 56-os forradalom utáni években 
– 2000 főt is meghaladó számú 
fogvatartott mindennapjairól, és a 
kivégzések előtti utolsó vacsoráról 
is ő kellett gondoskodjon. Bár a 
szakterülete más volt, nem kerül-
hette el, hogy néhánynak maga 
szemtanúja legyen. A kivégzések 
felemás érzéseket váltottak ki be-
lőle, jó néhány megrázta, még most 
is emlékszik rájuk. A munkáját 
azonban mindig, még most, 34 év 
után is megbecsülték, úgyhogy nem 
bánta meg a választását.

 L.M. 

Nem szokványos karácsonyi ajándék
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Az MVFC csapata nemcsak a 
bajnokságban mutatott remek for-
mát, hanem a Magyar Kupa selejte-
ző mérkőzésein is. A legjobb négy 
közé jutás maga óriási fegyvertény 
volt, és ezt a sikert tovább „tetézte”, 
hogy az elődöntő és a döntő rende-
zési jogát is Berettyóújfalu kapta. A 
mindig teltházat produkáló Kabos 
Endre Városi Sportcsarnoknak 
most azonban „le kellett mondania” 
a döntő megrendezésének jogáról. 
A Sportklub Televízió az élő egye-
nes adásban közvetített mérkőzést 
itt nem tudta volna „bekamerázni”. 
Ennek következményeként a döntőt 
a Szentesi Városi Sportcsarnokban 
rendezték meg. 

Január 6-án, szombaton már 
pezsgett a város futsalt szerető 
rajongóinak és szimpatizánsainak 
vére. Következtek ugyanis a Ma-
gyar Kupa elődöntő mérkőzései. 
Négy csapat: a Gödöllő, a Szentes, 
a Kanárik és az MVFC csapatai 
kerültek az utolsó „körbe”. Már 
a sorsolás sem kedvezett nekünk, 
hiszen a legerősebb csapatot, a 
Gödöllői Bikák gárdáját kaptuk 
ellenfélnek, míg a Szentes a Kaná-
rikkal viaskodott. 

Nagyon magas színvonalú ren-
dezés és szervezés mellett, gyö-
nyörűen felkészített sportcsarnok 
várta a csapatok szurkolóit. A 
helyiek jöttek is szép számmal, 
viszont idegenből kevés szurkoló 
érkezett, szerencsére, hiszen így 
is telt ház volt. A hangulatot fo-
kozandó a Mezei Vill FC csapata 
játszotta a második mérkőzést, 
melyre nemcsak a Szentes–Ka-
nárik összecsapás igen izgalmas 
kimenetele, hanem a szünetekben 
dob-produkciók is emelték a han-
gulatot. Az álomdöntő Szentesen 
Szentes – MVFC összecsapás lett 
volna. A futsal népszerűségének 

és a döntő hangulatának is ez lett 
volna a legjobb. 

A szentes szurkolói is minket 
szerettek volna ellenfélül, hiába, 
hiszen elveszítették az első mér-
kőzést. Nagyon szoros játékban, 
hosszabbításban 3:2 arányban 
szenvedtek vereséget a Kanárik-
tól. Még az utolsó másodpercben 
is volt gólszerzési lehetőségük, 
nem tudtak élni vele. A döntőbe 
jutott a Kanárik csapata, akiknek 
a szurkolótábora enyhén szólva 
nem vívta ki a helyi szurkolók 
szimpátiáját. 

Akrobatikus rock and roll adta 
meg az MVFC – Gödöllő mér-
kőzés alaphangját. Ugyanezt a 
dinamikus, gyors pörgést, mozgást 
vártuk a mieinktől. Ennek ellenére 
balszerencsésen indult a mérkőzés, 
hiszen a Gödöllő egyik legjobbja, a 
tavalyi év legjobbjának választott 
Lódi góljával már a második perc-
ben vezetett az ellenfél. Ez után 
Lovas egyenlíthetett volna, talán 
ha ez bemegy, akkor „fogható lett 
volna” a Bikák csapata. Nem ment 
be, és innentől kezdve semmi nem 

ment be. A Gödöllőnek viszont 
minden sikerült, és az utóbbi idők 
legjobb játékát produkálva szó 
szerint agyonvertek bennünket. 
Vigaszt Nagy Tibi szép találata je-
lenthetett egyedül. A végeredmény 
Gödöllői Bikák – MVFC 9:1. Ez 
nem a mi napunk volt, ezt nemcsak 
a szurkolók, hanem a játékosok is 
elmondhatják. A búcsúzó Szűcs 
Géza búcsúja is - negatív érte-
lemben - emlékezetesre sikerült, 
hiszen az utolsó másodpercekben 
nagyon szép emelése is csak a 
kapufán csattant. 

Fiatal játékosaink lélektanilag 
nem bírták el az ekkora közönség 
előtti tétmérkőzés hangulatát. Az 
ellenfél csapata kiemelkedik a ma-
gyar futsal mezőnyből, plusz még 
az utóbbi idők legjobb formáját 
fogták ki. Ezen a napon volt ekkora 
különbség a két csapat között, a 
valóságban azonban mindenki 
tudja, hogy ez a szerencse és a 
csúcsforma, illetve a balszerencse 
és az önbizalomhiányos mélypont 
találkozása volt. 

R. S.

Nem sikerült

A 2006-os évben rendezték 
meg első alkalommal a női fo-
cisták által Karácsony Magdolna 
emlékére szervezett női labdarú-
gótornát. Karácsony Magdi több 
mint 30 éve volt részese a női foci 
megalakításának városunkban, 
majd az egyesületi formában való 
működésnek is „szülőanyja” volt. 
Hosszú évekig volt a Bihari Női 
Futbal Klub elnöke. A női focisták 
elismerve áldozatkész munkáját, 
az országos és külföldi sikerekben 
való részvételét, az ő tiszteletére 
adóznak az emléktornával.

A torna megnyitóján Erdei 
László sportmenedzser és Papp 
János, az önkormányzat sport-
bizottságának elnöke a résztve-
vőkkel megismertette Karácsony 
Magdi munkásságát és a BNFK 
több évtizedes vezetése alatt elért 
sikereit.

A tornát színesítette, hogy a 
felnőtt női csapatokon kívül az 
utánpótlás csapatok is megmér-
kőzhettek egymással. A kicsiknél 
10-12 éves korú lányok játszottak 
körmérkőzést egymással. Már az 
elején látszott, hogy a berettyóúj-
falui csapat nagyon erős játékerőt 
képvisel. A körmérkőzés után 
teljesen megérdemelten állhattak a 
dobogó legfelső fokára a berettyó-
újfalui lányok, megelőzve Szolnok 
és Esztár-Blondy lány focistáit. Az 
utánpótlás csapat magasra tette a 
mércét a felnőttcsapat számára. 
A forgatókönyv azonban ugyanaz 
volt a BNFK felnőtt csapatánál 
is, mint a kislányoknál. Veretle-
nül, messze a mezőny fölé nőve 
szintén az első helyen végzett a 
„nagy” csapat is. A torna második 
helyezettje a futsal NB I-ben játszó 
Dévaványa lett, míg a harmadik 
helyen a budapesti HVB Bank 
végzett, akik edzője nem más, mint 
a Mezei Vill Futsal csapatának ki-

válósága, Szűcs Géza. Jó érzés volt 
együtt látni a jövő nemzedékeit 
a mostani játékosokkal. A kicsik 
szurkolásból is jelesre vizsgáztak, 
hisz egész nap kitartóan buzdítot-
ták a felnőttcsapatot, ahol remé-
nyeink szerint a közeljövőben már 
többen helyet is kaphatnak. A női 
meccsek után egy gála mérkőzésre 
is sor került, melyet az NB III-as 
BUSE focistái vívtak a városi te-
rembajnokság „válogatott” csapata 
ellen. A női meccsekhez hasonlóan 
nagyon jó hangulatban zajlott le ez 
a mérkőzés is.

A torna végén a díjakat vá-
rosunk polgármestere és egyben 
a DVSC vezetőségének elnöke, 
Szeifert Ferenc, valamint a sport-
bizottság elnöke, Papp János és a 
BUSE vezetőségének elnökhelyet-
tese, Bokor Sándor adták át.

Az emlékverseny szponzorai: 
Berettyóújfalu város sportbizott-
sága, Meta Divat, Origó Sportbolt, 

Bachsitzné Karácsony Mária, 
Aradi Ép Bt., Komi-Ker Zöldség 
Gyümölcs, Pozsgainé Vitális Ibo-
lya, Kártik József.

A Bihari Női Futbal Klub 
ezentúl minden évben meg fog-
ja rendezni az emléktornát, és 
az utánpótlás csapatával együtt 
mostani tornagyőzelmüket volt 
csapattársuk és vezetőjük, Magdi 
emlékének ajánlják.

F. A.

Január
19.: Asterix és a vikingek (sz.
szinkr. francia rajzfilm)
20.: Szabadság, szerelem (sz.ma-
gyar filmdráma)
21-22.: Casino Royale (sz. szinkr. 
ame. akció-thriller)
26.: A tégla (sz. am. akció-thirller)
27.: Eragon (sz. szinkr. am. fantasz-
tikus kalandfilm)
28-29.: Holiday (sz. szinkr.am. 
rom. vígjáték)

Születtek
November

9.: Hagymási Levente Gyula
 (Hagymási Gyula Levente
 Szőke Katalin)
30.: Nagy Gréta
 (Nagy Gábor
 Kovács Szilvia)

December
4.: Szántó Viktória
 (Szántó Lajos
 Kiss Anikó)
24.: Török Ádám
 (Török Imre
 Lisztes Edina)
26.: Szatmári Bianka
 (Szatmári László
 Kecskeméti Brigitta)
29.: Magyar Kristóf
 (Magyar Ferenc
 Nagy Andrea)

Házasságot kötöttek
December

15.: Budai János
 dr. Szarvas Szilvia
20.: Nagy Róbert
 Aburdán Ildikó
23.: Pelbárt Attila
 Zöld Klára
23.: Varga Szabolcs
 Szabó Viktória
23.: Szabó László
 Kovács Gyöngyi
29.: Gulyvász János Zoltán
 Nagy Irén Anita

Elhunytak
December

9.: Munkácsy László (1949)
12.: Barta Ferenc (1939)
13.: Juhász Zsigmond (1932)
16.: Ujhelyi István (1915)
16.: Huszti János (1935)
17.: Szabó Irén (1958)
25.: Sándor Istvánné (1939)

Január
2.: Sós Gergely (1933)
2.: Sándor László (1949)
4.: Szilágyi Sándor (1918)
5.: Szűcs Józsefné (1939)

KIÁLLÍTÁS. Tóth István nagy-
váradi fotóművész kiállításának 
megnyitója január 22-én, 17 órától. 
Megnyitja: Péter I. Zoltán újságíró. 
Megtekinthető naponta, 9-17 óráig 
február 10-ig.

* * *
TÁNCVIGALOM. Január 27-

én, szombaton 19 órától a Kabos 
Endre Városi Sportcsarnokban 
rendezzük a Bihar néptáncegyüttes 
Táncvigalmát. Belépőjegyek 3000 

forintos áron elővételben kaphatók 
a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban. Zene: Cheops együttes.

* * *
ISMERETTERJESZTÉS. A 

„Hazatalálás” sorozat következő 
előadása február 1-jén, 18 órától 
lesz az Erdélyi Gábor teremben. 
„Királyt kívánunk, ki fényt áraszt a 
sötétségben!” címmel Szántai Lajos 
beszél üdvtörténetünkről a magyar 
királyokon át.

Berettyóújfalu
2007. január 22-27.

„ …a süketeket is hallóvá teszi, a 
némákat is beszélővé. ”

(Márk evangéliuma
7. rész 37.vers)

Január 22., hétfő: Papp Dániel, 
baptista lelkipásztor (Baptista 
Kórus)

Január 23., kedd: Hasulyó János, 
római katolikus esperes (Katoli-
kus Kórus)
Helyszín: Református Imaház, 
Wesselényi utca

Január 24, szerda: Konczné 
Lehoczky Krisztina, református 
lelkipásztor, Karcag (Református 
Kórus)

Január 25., csütörtök: Nagy Béla, 
református lelkipásztor (Refor-
mátus Kórus)
Helyszín: Baptista Imaház, Eöt-
vös utca

Január 26., péntek: Fülep Sándor, 
baptista nyugalmazott lelkipász-
tor (Baptista Kórus)

Január 27., szombat: Majláth Jó-
zsef, református lelkipásztor (Re-
formátus IFI, Katolikus Kórus)
Helyszín: Római katolikus temp-
lom.

Az istentiszteletek
17.00-kor kezdődnek.

Szeretettel várjuk minden kedves 
testvérünket alkalmainkra!

Ökumenikus imahét

Dr. Pap-Majoros László 
– Dr. Schwanner István

Dr. Szeszák Ferenc 
– Dr. Baglé Magdolna

Hétfő  8 – 13 óra
Kedd  13 – 18 óra
Szerda  8 – 13 óra
Csütörtök  13 – 18 óra
Péntek  8 – 13 óra

Dr. Újhelyi István 
– Dr. Kertész Balázs

Hétfő  13 – 18 óra
Kedd  8 – 13 óra
Szerda  13 – 18 óra
Csütörtök  8 – 13 óra
Péntek  13 – 18 óra

Traktorvezető
tanfolyam

Az Eötvös József Szakképző Intézet
január 24-én, 15 órakor

traktorvezetői tanfolyamot indít.
A képzés helye: Berettyóújfalu, Mátyás u. 7.

A képzési költség:
130.000 Ft plusz vizsgadíjak, könyvek.

Szövetkezetek, kft-k, bt-k, téeszek és egyéb szervezetek 
dolgozóit is beiskolázzuk, cégük a képzési költséget

a szakképzési alapból fizetheti.
Jelentkezni, érdeklődni lehet személyesen:

hétfői napokon, 9 és 15 óra között
Berettyóújfalu, Mátyás u. 7.,

telefonon a 06 30 2891-983-as számon.

Orvosi ügyelet
2007. január 1-jétől a háziorvosi rendelési idő

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, bélyegek,
tintapatronok,

floppy- és CD-lemezek, fénymásoló 
festékporok, festékkazetták,

videó- és magnókazetták, elemek
2007. évi ASZTALI és 

FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK
nagy választékban kaphatók.
FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Dupla aranyérem az emléktornán

Felsõ Sor: Túsz Rebeka, Balogh Erika, Szász Tímea, Tóth Alexandra, 
Róza Viktória, Zángó Fruzsina, Szatmári Panna, 

 Alsó sor: Baranyó Zsófi, Pozsgai Kitti, Tóth Nóra, Szász Kitti, 
Buzsáki Tímea, Simon Brigitta, Szentmiklósi Ágnes


