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Visszatekintés 2007-re
„Mert nem félelemnek lelkét
adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak
lelkét.” (Pál apostol)
Ismét végéhez közelít egy év,
egy igen nehéz év. Egy esztendő
befejezésekor érdemes számot
vetni, önmagunkat is értékelni, mit
végeztünk, mit tettünk és mit nem.
Engedjék meg, hogy a város alpolgármestereként az önkormányzat
nevében tájékoztassam Önöket a
mindannyiunkat érintő 2007-es évi
tevékenységünkről.
A 2006 októberi választások
eredményeként megalakult önkormányzat, városvezetés több
célt tűzött ki maga elé akkor. Ezek
közül egyik és legfontosabb volt,
hogy a város és intézményei pénzügyi stabilitását biztosítsuk. Ennek
érdekében több úton indultunk
el, amelyek - reményeink szerint
- eredményhez vezetnek. Első
lépésként az intézményi struktúra
áttekintését kellett megtennünk,
amit részben a demográfiai változások tettek szükségessé, másrészt
a 2007. évi központi költségvetés,
amelyben az állam az önkormányzatokra szánt forrásokat
jelentősen lecsökkentette. Ennek
következtében sok település lett
forráshiányos, így városunk is. A
helyzetet tovább nehezítette, hogy
ebben az évben az Önhibáján kívül
hátrányos helyzetű települések
forrás-kiegészítésében nem részesültünk, annak ellenére, hogy
a feladatok biztonságos ellátása
mintegy félmilliárd forintnyi többlet összeget tett volna szükségessé.
Mindezek kikényszerítették a
változtatásokat. 2007-ben tehát a
fentieket figyelembe véve kellett
dolgoznunk. Még a testület megalakulásakor csökkentettük az
alpolgármesterek, a bizottságok,
illetve az abban tevékenykedő
képviselők, külső tagok számát.
Már ezek is a takarékosság irányába mutattak, 2007-ben pedig
ezt célozta a tagóvodák számának
csökkentése, valamint hogy a négy
általános iskolából kettőt-kettőt
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párrá vontunk össze. Az intézkedések pénzügyi eredményessége
a végkielégítések miatt azonban
majd csak jövőre fog mutatkozni
a költségvetésben, de ez a struktúra
elősegíti az intézmények hosszú
távú fenntarthatóságát. Idén a
költségvetési keretek azt is bebizonyították, hogy a polgármesteri
hivatal az adóforintokból a teljes
apparátust nem tudja működtetni,
ezért 2008. január 1-jétől az önkormányzat gazdasági társaságát,
a Herpály-Team Kft-t átalakítjuk.
Az új szerkezetben vállalkozói
alapon működtetjük a még mindig számottevő önkormányzati
vagyont, bizonyos tevékenységek
átalakításával, kiszervezésével,
amelyeket jelenleg költségvetési összegekből finanszírozunk.
Ilyenek például a parkfenntartás,
a közterület-felügyelet, az intézményi karbantartás-takarítás, de
ebbe a körbe fog tartozni a művelődési ház, illetve a helyi média
is. Terveink szerint a feladatokat
ellátó emberek ugyanazon a helyen
fognak dolgozni, azonban egy
ésszerűbb munkaszervezéssel,
logisztikával próbáljuk gazdaságosabban megoldani a feladatokat.
A piaci viszonyokhoz jobban,
rugalmasabban alkalmazkodó, a

külső forrásokat eredményesebben felhasználó, életképesebben
működő struktúrát hozunk létre, és
ezáltal csökkenteni tudjuk az önkormányzati költségvetéstől való
függőségüket is. A strandfürdő,
illetve a sportcélú önkormányzati
ingatlanok működtetésére is olyan
szerkezetben kerül sor, amelyek
alkalmassá teszik a jobb kihasználásukat és a bevételeik növelését.
A szakmaiságra, a megfelelő
szakemberek megtalálásával a profizmusra helyezzük a hangsúlyt.
Ezek a döntések, átszervezések
– még ha sokszor, sokak számára
meglepőek, kellemetlenek, vagy
nem tűnnek túl kimunkáltnak
– jelzik, hogy a város vezetése nem
siránkozni akar az adott helyzeten,
meg akarja oldani a problémákat.
Hiszen ma egy olyan léghajóhoz
lehetne hasonlítani a várost, ami
a fennmaradáshoz nincs feltöltve
a szükséges meleg levegővel,
mert központilag elvették tőle a
„gázt”. Hogy a zuhanórepülést
megállíthassuk, jó néhány terhet
„ki kell rakni” – ha átmenetileg
is – a kosárból annak érdekében,
hogy fel tudjuk vállalni az önkormányzat közel 1600 dolgozója
és családtagjaik megélhetésének
felelősségét.

Figyelem!

A képviselő-testület a szerkezetátalakítás mellett legutóbbi
ülésén másfél milliárdos névértékű
kötvénykibocsátásról döntött,
a működőképesség fenntartása,
illetve az állami hajlandóságot
pótolandó bizonyos feladatok
ellátása, a rossz konstrukciójú
hiteleink kiváltása, a fejlesztési
források önrészének biztosítása
érdekében. Egyre több önkormányzat él ezzel a lehetőséggel,
ami tulajdonképpen az eddigieknél
jóval kedvezőbb, hosszú távú
hitelfelvételnek minősül. Ennek
segítségével megalapozhatók
közép- és hosszútávú terveink is,
amelyeknek sarkalatos pontjaként
a gazdaságélénkítést fogalmaztuk
meg a gyógyvízre épülő, gyógyászati-mozgásszervi rehabilitációs
központ létrehozásával, fürdőfejlesztéssel, gyógyszálló építésével
és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek bővítésével,
ami munkahelyek teremtését, a
helyi vállalkozók lehetőségeinek
növekedését hordozza magában.
Olyan típusú fejlesztések megvalósítását tervezzük, amelyek a
későbbiekben többletbevételeket
biztosítanak az önkormányzatnak,
hogy további szűkítésekre, szerkezetátalakításra már ne legyen szükség, mert ezekkel megteremthető
lesz az önkormányzat pénzügyi
stabilitása, továbbélése. Bízunk
benne, hogy a ciklus végére mindezen fejlesztések látható eredményeket hoznak, és Berettyóújfalu
lakóinak egyetértését is bírják, a
város polgárainak és az ide látogatóknak a közérzetét, hangulatát
és elégedettségét is javítják. Ezért
dolgozunk.
A közelgő ünnepek alkalmából a város önkormányzatának
vezetése, a polgármesteri hivatal
valamennyi munkatársa és a magam nevében áldott karácsonyt és
egy jobb, boldogabb, békésebb új
esztendőt kívánok Berettyóújfalu
minden lakójának.
Muraközi István
alpolgármester

Háromszázan mérték össze tudásukat
városunkban
III. Berettyó Bihar Vállalkozói
Egyesület Kupa
November 24-én immár ötödik
alkalommal rendezhette városunk
a Kyokushin karate utánpótlás
magyar bajnokságot. Legnagyobb
támogatóink, Berettyóújfalu Város
Önkormányzata és a Berettyó Bihar
Vállalkozói Egyesület (versenyünk
névadó szponzora) ez évben is
teljes „mellszélességgel” mellénk
álltak, és segítettek bennünket a
verseny megrendezésében. Annak
ellenére, hogy ebben már elég nagy
rutinnal rendelkezünk, iszonyatosan sok munka társul egy magyar
bajnokság megszervezéséhez.
Az ország 33 egyesületéből 300
versenyző jelezte részvételét, akiknek elszállásolása is komoly feladat
elé állított bennünket. Ebben az
évben Derecskén is helyeztünk el
csapatokat, hiszen a berettyóújfalui
kollégiumokban nem fért volna el
ennyi versenyző és kísérőik. Új
nehézségként jelentkezett, hogy a

mérlegelést és az orvosi vizsgálatot
nem tudtuk a városi sportcsarnokban lebonyolítani, hiszen ott NB
I-es futsal mérkőzés zajlott, így a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tantermei biztosítottak ehhez helyszínt. Köszönet érte.
Az ötödik, jubileumi alkalmat
szerettük volna a legmagasabb
színvonalúvá tenni, ami a viszszajelzések alapján sikerült is.
Impozáns volt a négy, piros-kék
színű küzdőtér (tatami), illetve a
versenyteret a bemelegítőtértől
elhatároló paravánsor is nagyon
jó ötletnek bizonyult. A dekoráció
kialakításában segítségünkre volt
Ócs József esztári klubvezető
festménykiállítása is.
24-én, szombaton felvirradt
a „nagy nap”, mely nap sok versenyző számára a legfontosabb az
évben, hiszen a győztes az adott
év magyar bajnoka. Mindenki
rengeteg edzésmunkát, izzadtságot
és szenvedést „tesz bele” ebbe a
dologba. A délelőtt folyamán a
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gyerek-serdülő korcsoport versenyei zajlottak, pörgősen, magas
színvonalú és korrekt bíráskodás
mellett. Jól haladt a versenyzés, és
a 13 órai szünetre befejeződtek ennek a korcsoportnak a küzdelmei.
Az ebédszünetet követően került sor az ünnepélyes megnyitóra.
Délután 2 órakor a 33 egyesület
versenyzőinek bevonulásával vette
kezdetét a Kyokushin karate leg-

bhirlap@freemail.hu

nagyobb létszámú hazai versenye.
Rinyu Sándor, a Berettyó Budo SE
elnöke köszöntötte a megjelenteket
és a verseny díszvendégeit. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Szeifert Ferencet, Berettyóújfalu polgármesterét, Muraközi István
alpolgármestert és Mezei Józsefet,
a Berettyó Bihar Vállalkozói Egyesület elnökét. Szakmai oldalról
(Folytatás a 8. oldalon)

2008. január 1-jétől megváltozik a háziorvosi ügyelet telefonszáma.
Az új szám: 06 30 5283 252.
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Karácsony szent
ünnepe közeleg
Dolgozik az ember, járja a napi robotot. Az utcán barátok, ismerősök köszönnek rá a decemberi hóesésben is, és várja a család.
Várja a karácsony. A béke és a szeretet ünnepe, amikor együtt
vagyunk, amikor eltemetjük gondjainkat, elfojtjuk napi indulatainkat, és egymásra figyelünk. Mert az ember életében kell egy kis
szünet a mai durván rohanó világban, ahol eggyé válunk újra. A
minket körülvevő kegyetlenség nem kímél senkit és semmit. Talán
a karácsony az egyetlen olyan ünnep, amelynek varázsa még nem
veszett el. Amikor tiszta szívből örülünk. Kissé fél a gondolkodó
ember, hogy a kereskedelmi „roham”, a vásárlás túlpörgetett őrülete
„megfojtja” majd ezt az ünnepet is. Reménykedjünk, hogy nem
ebbe az irányba haladunk. Legyen szép a fa, finom az ünnepi ebéd,
találkozzunk a rég nem látott rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel.
Váljon ez a kis idő feledhetetlenné. Csakis rajtunk áll, hogy azzá
tegyük. Hogy azzá váljunk az ünnepen, amire az év többi napján
is vágyakozunk. Kedves, türelmes lényekké, akik csak azon ügyködnek, hogy a másiknak örömet, meghitt pillanatokat okozzanak.
Elfogadni, meghallgatni, átérezni a másik ember gondolatait, örömét
és bánatát. Nincs más járható út.
Ezen sorok írója most itt ül a billentyűzet előtt, és megáll egy
pillanatra. Az ujjait leveszi a betűkről, és elmereng. Hamarosan eljön
a szeretet ünnepe. Terveket szövöget, és a gondolatai messze járnak.
Milyen szép lenne, ha az utánozhatatlanul kellemes melegségből, ami
ezen a három napon átjár minket, jutna mindenkinek (!) – legalább
egy kicsi – az év többi napjára is. Mert szeretet nélkül nem lehet élni.
Az ember egyik elemi vágya ez. Létéből fakad. A lét pedig – „akárki
is teremtette” – nem (csak) az elviselhetetlen torzsalkodásról, a
stresszről, a rettegésről szól.
Álljunk meg egy pillanatra, és hunyjuk be a szemünket. Igaz,
mindenki látja az ünnepi készülődést, az ajándékvásárlás lázas révületébe „szédült” tömeget az utcákon és az üzletekben? Így válnak
utánozhatatlanná az év végi áhítattal teljes pillanatok. Merengjünk
együtt, mert ez jár nekünk. Legalább most, ha már időnként olyan
cudar ez az élet. Hiszen karácsony közeleg mindannyiunk örömére.
Itt élünk Biharban. Az írás pedig Berettyóújfaluban fogant. A
kisváros alvó lelke ott lobog mindannyiunkban, éreztetve, hogy a
sorsunk valahol egy, az út közös, a vágy pedig bennünk él, hogy
boldogok legyünk. A Megváltó terhe mindenkiben ott lakozik. Cipeljük keresztjeinket. Tesszük ezt addig, amíg élünk. Rakjuk le egy
pillanatra a súlyosnak tetsző terhet, és emeljük fel a fejünket. Szent
ünnep közeleg és megbékélés.
A „toll” megáll most, de utoljára jókívánságokat küld mindenkinek, azok nevében is, akik egész évben gondolataikat „áldozták”
ennek az újságnak. Így kíván most a Bihari Hírlap minden munkatársa boldog és békés karácsonyt, valamint reményekkel teli szép,
új esztendőt kedves olvasóinknak is!
Kiss Tamás
A szerkesztőség munkatársai: Biró Gyula, Erősné Árgyelán
Ildikó, Ékes Irén, Harasztosi Csaba, Horváth Lajos, Kiss Tamás,
Kari Sándor (fotó), Kolozsvári István, Kovács Zoltán, Kundráth
Andrea (szerkesztőségi titkár), Nyikos Eszter, Nyírő Gizella, Rinyu
Sándor (sport), Szívós István, Zsákai Ildikó és dr. Szegediné Lovász
Magdolna (főszerkesztő).
Egyúttal köszönetet mondunk hűséges hirdetőinknek, legfőbb
támogatónknak, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának, a tördelést végző Barna Ildikónak, valamint a Pirehab Kht. debreceni
nyomdájának, a terjesztő Berettyóújfalui Postának, akik lehetővé
tették, hogy ez évben is eljusson újságunk a város lakóihoz.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A város önkormányzatának
novemberi üléséről
November 29-én tartotta soron
következő ülését Berettyóújfalu
Város Önkormányzata. A tanácskozás Szeifert Ferenc polgármester
írásos jelentésének megvitatásával
kezdődött, melyben a polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, illetve
benyújtott pályázataik eredményeiről. Egyebek között, hogy a város
nevelési és oktatási intézményeiben
bevezetésre került az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozás.
Aláírták a társulási megállapodást
az érintett települési önkormányzatok, és ennek következtében megkezdte működését a Berettyóújfalui
Mozgókönyvtári Önkormányzati
Társulás. 1.333 ezer forintot nyert
városunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt, a
kerékpárutak tervezésének támogatására benyújtott pályázaton. A
terv készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Elutasították viszont az Ifjúsági
közösségi terek fejlesztésének támogatására beadott pályázatukat. A
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a berettyóújfalui
képviselő-testület javaslatára Kovács Pál-díjat adományozott Mezei
Józsefnek kiemelkedő vállalkozói
és mecénási tevékenysége elismeréseként. A kitüntető díjat ünnepi ülés
keretében adták át november 22-én.
Aláírták a Területi Kórház területén
gázmotor telepítéséhez a vonatkozó
hőátadási és gázátadási megállapodást a kórház, Berettyóújfalu
önkormányzata és a Triotechnik
Kft. A korábbi önkormányzati határozatnak megfelelően az OTP Zrt.
engedélyezte a város folyószámla
hitel keretösszegének megemelését,
és ennek megfelelően módosították
az eddigi szerződést. Megállapodást kötöttek az ASUS Pénzügyi
Zrt-vel a külterületi csatornák
rehabilitációjához nyújtandó utófinanszírozásos AVOP támogatás
megelőlegezésére. A polgármester
írásos jelentését szóban kiegészítve tájékoztatta a képviselőket a
városban történt eseményekről, a
Berettyóújfaluban rendezett utánpótlás karate bajnokságról, illetve
az Ifjúsági Fúvószenekar 40. éves
jubileumi ünnepségéről, és egyben
gratulált Szilágyi Péter zenekarvezetőnek, képviselőnek, hiszen
az ünnepségen a zenekar arany
minősítést kapott.
2008-ban emelkednek
a szolgáltatások díjai
A képviselők elfogadták a polgármester jelentését, majd a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás jövő évi díjait állapították meg.
A Herpály Team Kft. mint a helyi
víz- és csatornamű üzemeltetője
megküldte a 2008. évre vonatkozó
kalkulációját, illetve javaslatát a
díjak megállapításához. Eszerint
2008-ban
az ivóvíz-szolgáltatás díja:
174,40 Ft/m3
a csatornaszolgáltatás díja:
236,60 Ft/m3
A környezetterhelési díjat magukban foglalják, de az áfát nem
tartalmazzák. A csatornaszolgáltatás díja megállapításának alapját
május 1. és szeptember 30. között
a családi házas ingatlanokra vonatkozóan a vízmérő órán mért
befolyó ivóvízmennyiség 90%-a
képezi azon ingatlanok esetében,
ahol nincs mellékvízmérő óra
felszerelve.
Döntöttek a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról is,
ami jelenleg csak az alapdíjakat
érinti. Mivel a 2008. évben várható
gázáremelés mértéke jelenleg nem
ismert, ezért a hődíjak most még
változatlanul maradnak. A HerpályTeam Kft. által benyújtott áremelési

javaslatban az alapdíj-emelésre az
infláció növekedése és a 2008. évi
előre jelzett villamosenergia átlagosan 20%-os növekedése miatt van
szükség. Ezek alapján a fűtési alapdíj növelése 10,25 %-os, a melegvíz
Díjtétel megnevezése
Alapdíj
Fűtés célú felhasználáskor
Melegvíz célú felhasználáskor
Fűtési hődíj
Melegvíz hődíj

alapdíjának emelése 10,38 %-os
lesz egységesen minden felhasználó
számára városunkban.
A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díja 2008-ban a következő:
Egységár

Ft

Ft/lm3/év
447,84
Ft/lm3/év
40,80
Ft/GJ
2.626
Ft/GJ
2.626
(Ft/v.m3
1.180)
A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Az intézményekről
Ezt követően a képviselők a
központi háziorvosi ügyelet átszervezéséről is határoztak. Mint ismert,
eddig négy környékbeli településsel
(Bakonszeg, Gáborján, Hencida és
Szentpéterszeg) társulási megállapodás alapján, együttműködésben
látták el e feladatot. Nemrégiben azzal a kéréssel keresték meg a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását, hogy a kistérség
területén egységes orvosi ügyelet
bevezetését szeretnék megvalósítani az Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Társaság
irányításával. A társaság elképzelése szerint a kistérségi központi
ügyeleti rendszer három telephelylyel működne: Berettyóújfaluban,
Biharkeresztesen és Komádiban.
Javaslatuk szerint Berettyóújfaluban a központi ügyelet a Területi
Kórház Sürgősségi Betegellátó
Osztálya mellett kerülne a későbbiekben elhelyezésre. Az ügyelet
finanszírozása pedig úgy alakulna,
hogy az OEP támogatáson felül
minden település 40%-os mértékben egyenlő részben tesz kiegészítést, 60%-ban pedig a lakosságszám
alapján. Berettyóújfalu esetében ez
az összeg 2008-ban 6 millió forint
hozzájárulást jelentene. A képviselők az egységes ellátási színvonal
biztosítása érdekében támogatták a
központi orvosi ügyelet bevezetését
a térségben.
Elfogadták a Városi Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát
és szakmai programját. Köztudott,
hogy a szolgáltató központ Beretytyóújfalun kívül intézményi társulási formában kilenc településen látja
el a szociális alapszolgáltatásokat, a
családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és az alternatív napközbeni
ellátást, valamint az önálló helyettes
szülői szolgáltatást. Mivel sokrétű
feladatot végeznek, ezért igényes
és igen részletes (több mint 50
oldalas) szakmai programot tártak
az intézmény dolgozói a képviselők
elé, akik jóváhagyták a programot,
és köszönetüket fejezték ki Varga
Józsefné intézményvezetőnek a
körültekintő munkáért.
Támogatták, hogy az intézményi
étkeztetést kiszervezzék az eddig a
KÖSZI (Közintézmények Szolgáltató Irodája) és a KOGI (Középfokú
Oktatási Intézmények Gazdálkodó
Irodájának) feladatai közül. Az
önkormányzatnak ugyanis ebben
az évben az oktatási intézmények
étkeztetési költségeit 198 millió
forinttal kellett kiegészítenie. Megtakarítást eredményezne vélemé-

nyük szerint, ha egy meghirdetett
közbeszerzési eljárás útján nyertes
cég végezné az intézményekben
az élelmezést. Az ajánlati felhívást
úgy kívánják megfogalmazni, hogy
csak olyan cég pályázhasson, aki
vállalja a konyhákban szükséges
felújításokat, valamint a dolgozókat
átveszi, és tovább foglalkoztatja. A
nyersanyagnorma és az intézményi
térítési díj megállapításának joga
továbbra is az önkormányzat hatáskörében maradna, és ez kötné
a vállalkozót. Néhány dolgozót
viszont megtartanának a KÖSZI és
a KOGI foglalkoztatásában azért,
hogy folyamatosan ellenőrizzék
az élelmezés minőségét, az elvárásoknak való megfelelést, valamint
beszedjék a térítési díjakat.
Változtattak a város fenntartásában működő nevelési és oktatási intézmények beiskolázási
körzetein, amelynek legfőbb célja
az volt, hogy az új körzet-meghatározásokkal a hátrányos helyzetű
gyerekek megkülönböztetettsége,
kirekesztettsége megszűnjön a
városban.
Költségvetés-módosítás,
harmadik negyedévi
gazdálkodás,
költségvetési koncepció
Módosították az önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló
rendeletüket, melyben a harmadik
negyedév végéig bekövetkezett
változásokat jelenítették meg.
Szűcs László pénzügyi irodavezető
elmondta a napirendhez, ez évben
várhatóan 80 millió forinttal nő a
hiány, amelynek az az oka, hogy
75 millió forint normatívát kellett
a városnak visszafizetnie az intézményekben tanuló gyereklétszám,
illetve a kollégiumi elhelyezést
igénybe vevő diákok létszámának
csökkenése miatt. A költségvetést
negatívan befolyásolta az is, hogy
idén nem nyert a város az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására meghirdetett
pályázaton. Ezzel összefüggésben
tárgyaltak a következő napirendi
pontról is, amely a város III. negyedévi gazdálkodásáról szólt.
Az előterjesztés összefoglalójából
kiolvasható, hogy a gazdálkodást
egyre súlyosbodó pénzellátási gondok jellemezték. Az első félévben
meghozott intézményi átszervezési
és létszám-leépítési döntések hatása
idén még alig érezhető. A működési
hiány csökkenését eredményezné,
ha kedvező elbírálásban részesülne
az ÖNHIKI második ütemére beadott pályázatuk. Ennek eredmény-

telensége esetén azonban kb. 80
millió Ft összegű működési hiánynövekedéssel kell idén számolni.
A működőképesség megtartására
szükségessé vált nemrégiben a
folyószámla hitelkeret megemelése,
melynek összege a III. negyedév
végén 180 millió forint. A város
működtetése mindezek mellett is
az alultervezett költségvetési előirányzatok és a nehezedő gazdasági
feltételek mellett komoly feladatot
fog jelenteni az év végéig.
Tárgyaltak a képviselők a város önkormányzatának 2008. évi
költségvetési koncepciójáról is.
Bár még a 2008. évi költségvetési
bevételek és kiadások tervezéséhez
a megfelelő adatok nem állnak
rendelkezésre, hiszen a költségvetési törvényt az ülés időpontjában
még nem fogadták el, azonban az
önkormányzat és intézményeire
vonatkozó, a normatív támogatások
alapjául szolgáló mutatószámok
bekérése megtörtént, az adatok
feldolgozása folyamatban van. A
kormány előterjesztése szerint az
önkormányzat központi forrásai
növekednek a következő évben, de
a városunk önkormányzatát érintő
és az igénybe vehető támogatások
aránya valószínűleg nem fog emelkedni, a helyi források tekintetében
pedig az ez évivel azonos szinten
lehet számolni. Mindezeket figyelembe véve a következő irányelveket határozta meg a testület a 2008.
évi költségvetési koncepcióban.
1. Az önkormányzat intézményei
éves szintű működési feltételeinek
biztosítása az előző évi racionalizálási intézkedések kiadást csökkentő
hatásának figyelembevételével.
2. Az eddiginél hatékonyabb feladatellátással, a pénzügyi egyensúly megfelelő arányú fenntartásával a működési hiány fokozatos
csökkentését kell a 2008. évben
elérni.
3. A kiadások takarékos felhasználása mellett a működési bevételek
növelésével és egyéb források feltárásával kell kiegészíteni a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat.
4. Folytatni kell az aktuális átszervezési és racionalizálási feladatokat:
– feladatfinanszírozás bevezetése,
– az osztálylétszámok szigorúbb
meghatározása,
– a kollégiumok számának felülvizsgálata,
– az Idősek Napközi Otthona kihasználtságának javítása,
– a Fényes-Ház Gondozó Szolgálat emelt szintű férőhelyeinek
visszaminősítése nem emelt
szintűvé a magasabb összegű
normatív támogatás igénybevétele érdekében.
5. A 2008. évi fejlesztések tervezésénél elsődlegesen az aktuális
kötelezettségek teljesítését és a
megkezdett, áthúzódó fejlesztések
folytatását kell figyelembe venni.
Új beruházási feladat kivitelezésére
– figyelembe véve a 2007-2010. évi
ciklusprogramban meghatározott
célkitűzéseket – a meglévő önrész
mértékéig szabad kötelezettséget
vállalni. Törekedni kell a pályázati
lehetőségek maximális kihasználására, különös tekintettel az európai
uniós források bevonásával megvalósuló beruházásokra.
6. Törekedni kell az ÖNHIKIpályázat beadásának feltételeként
meghatározott felhalmozási mérlegegyensúly betartására.
Meghatározták a 2007-től 2010ig terjedő időszakra az önkormányzat informatikai stratégiáját is. Ezt
követően ingatlan értékesítésekről,
a közterület-használati díj mértékéről szóló rendeletről, pályázatok
benyújtásáról, közbeszerzési eljárás
megindításáról, illetve szociális és
népjóléti ügyekben döntöttek.
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Eladó ingatlanok
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti versenytárgyalás
útján történő értékesítésre a Berettyóújfalu Bajcsy-Zs. utcán lévő 1576/3
és 1576/4 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú, összesen 1835 m2
nagyságú ingatlanokat azzal a kikötéssel, hogy a vevő az ingatlanokon
saját beruházásban egészségházat létesít.
Amennyiben vevő az adás-vételi szerződés keltétől számított egy
éven belül nem kezdi meg a beruházás megvalósítását, az önkormányzat
visszavásárlási jogot köt ki az eladási áron.
Induló kikiáltási ár: 35.000 Ft/m2+ÁFA (az induló ár alatt az ingatlan
nem értékesíthető). A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése. Bánatpénz: 15.000.000 Ft, melynek befizetési
határideje: 2007.12. 27.,10.00 óráig a hivatal házipénztárába.
A versenytárgyalás helyszíne: Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatal kisterme. A versenytárgyalás időpontja: 2008. 01. 04.,10.00 óra
Információ: 06-54/505-434-es számon kérhető.

Tájékoztató
a csatornázásról

Meglehetősen hosszúra nyúlt
az az időszak, ami a szennyvízelvezető-csatornahálózat építésének
utóbbi üteméhez kapcsolódik.
Azonban végre a helyreállítások is
megtörténnek.
A hálózatépítéssel utóbb érintett
utcák helyreállításával, illetve javításával fejeződik be az a folyamat,
melyet épp egy éve kezdtünk el, és
amely meglehetősen sok türelmet
és megértést követelt - több helyen
követel még most is - azoktól,
akik azokon az utcákon laknak,
járnak, ahol folytak a kivitelezési
munkák.
A műszaki átadást követő időszakban jónéhány helyen volt szükség garanciális körben különböző
javítások elvégzésére, ezért nem
volt lehetőség érdemben befejezni
mindenütt az útalapok, aszfaltburkolatok helyreállítását még a mai
napig sem. Több érintett utca már
megkapta az új aszfaltszőnyeget,
illetve részesült útalap-javításban.
Az idén azonban jelentős mennyiségű további javítás már valószínűleg
nem lesz lehetséges a most tapasztalható időjárási körülmények között.
Szeretném azonban megnyugtatni azokat, akik olyan utcákon laknak, ahol még nem történtek meg
kellő minőségben a helyreállítási
munkák, hogy a téli kedvezőtlen
időjárás megszűntével e tevékenység tovább fog folytatódni. További
teljes szélességű aszfaltozások,
korrekt útalap-javítások fognak

realizálódni legkésőbb a tavasz
beköszöntével.
Tisztában vagyok azzal, hogy
sokak számára megpróbáltatás
volt ez az időszak. Nem tudták,
és esetleg még mostFotó:
sem tudják
Kari
rendeltetésszerűen használni utcájukat. De ahhoz, hogy szakszerűen történhessen meg a javítás, a
megfelelő körülmények biztosítása
elengedhetetlen.
Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek, érintett beretytyóújfalui polgároknak a türelmet,
mellyel viseltettek a kellemetlen
körülmények között!
Szeretném ezen alkalommal
megszólítani azokat is, akik a lakóhelyük elhelyezkedésénél fogva
nincsenek abban a helyzetben, hogy
megépült volna náluk is a vezeték.
A jövőben igyekszünk mihamarabb
megtalálni a szükséges pénzügyi
forrást arra, hogy a még néhány
ellátatlan kisebb területre is megépíthessük a szennyvízcsatornát.
Bízom benne, hogy túlnyomó
többségükben úgy fogják érezni,
megérte a fáradságot, a kellemetlen hónapokat az, hogy immár
használhatják a szennyvízelvezető
rendszert! Ezt mutatja az is, hogy
igen szép számmal csatlakoztak
már eddig is (és teszik ezt folyamatosan) a megépült hálózatra.
Kívánom, hogy használják megelégedéssel és jó egészséggel!
Szeifert Ferenc
polgármester

A Morotva Egyesület idén is felállította
„mindenki karácsonyfáját”
a Morotva-ligetben a Mezei Vill Kft.,
Alimán Zoltán és ifj. Papp József
vállalkozók segítségével.
A fát Széll Erzsébet
szentmártoni lakos
ajánlotta fel.
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Alkotni jó 2007-ben is
A fenti címmel nyílt adventi
kiállítás az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanárainak alkotásaiból a Bihari
Múzeum időszaki kiállítótermében
december 6-án, Mikulás napján.
A művészeti iskola tevékenységét
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő méltatta megnyitójában.
Megállapította, találóan választott
magának az iskola nevet, hiszen
olyanok ők, mint a gyöngyhalászok,
akik a tenger mélyéről, kincseket,
igazgyöngyöt hoznak fel. Bihar hat
településén 580, többségében hátrányos helyzetű, köztük sok roma
származású gyermekben keresik az
értékeket, a tehetséget, nyújtanak
számukra sikerélményt, segítik
őket önmaguk megtalálásában, a
kibontakozásban. A képviselő arról
is beszélt, hogy az utóbbi időben
országunkban és itt, Biharban is
igencsak megnehezedtek a művészeti iskolák létfeltételei, ennek
ellenére ők nem adják fel, sikeresek, amelyet országos és külföldi
pályázatokon elnyert díjak (idén

Szóljanak a fanfárok!
Negyvenéves
az Ifjúsági Fúvószenekar

Fotó: Kari

mintegy 200) Indiától Japánig,
Lengyelországtól Ukrajnán át
Szlovéniáig bizonyítanak, a kerámia, a festészet, a kézművesség, a
grafika, a tűzzománc és a társas tánc
terén. A lelkes pedagógusoknak
mindemellett van ambíciójuk és
energiájuk arra is, hogy magukat
képezzék, és időnként saját tehetségüket is megmutassák a nagyközönség előtt, például ilyenkor
adventkor már negyedik alkalom-

mal. A képviselő további sikereket
és áldott karácsonyt kívánt a kiállítás résztvevőinek, a művészeti
iskolába járó gyermekeknek és a
kiállító pedagógusoknak: Gólyáné
Vad Anikónak, Kiss Papp Csillának, Kovács Lajosnak, L. Ritók
Nórának, Pap Orsolyának, Rácz
Erikának, Török Zitának és Újhelyi
Sándornak. A kiállítás 2008. január
12-ig lesz látható.
L. M.

A világ új rendje
Húsz éve annak, hogy Lakiteleken elindult valami. A
kommunizmus sanda világát megelégelő, gondolkodó
értelmiség számára egyetlen kiút az átkos rendszer
felszámolása volt, egy másfajta alternatíva felmutatása
az új nemzeti gondolat jegyében, ahogy ezt Csengey
Dénes is megfogalmazta egykoron. A rendszerváltoztató évek folyamatai azt a hitet táplálták belénk, hogy
levetkőzhetjük a negyven évnyi kommunista diktatúra
terhét, és felelős választásainkkal olyan szellemi elitet
juttathatunk hatalomra, akik szakértőként vezetnek
vissza minket Európa gazdasági és kulturális keringésébe, megnyitva újra a magyarság előtt a kibontakozás
lehetőségét. Ám az elmúlt 17 év tapasztalata szertefoszlatta a lakiteleki gondolatba kapaszkodó, békés
forradalommal rendszert váltó politikai elit álmát.
Elég csak az egészségügyre, az oktatás helyzetére,
a gazdaság állapotára, a közerkölcs színvonalára
gondolnunk. Végletes megosztottság taszítja elvtelen
kompromisszumokba a hétköznapi kapcsolatokat
megélő átlag embert, és folyamatos bizonyításra szorul
az elvhűség. Állandó nyomás alatt élünk! Növekednek
az adóterhek, bonyolódik az ügyintézés, átláthatatlan
gyorsasággal változnak a munkahelyek, a lehetőségek,
fokozódik a bizonytalanság. Még a nyaralásaink is
rohanással telnek, a minél többet látni, minél extrémebb helyeken járni jegyében. Felpörgött világunk új
rendjébe már nem fér bele a tisztesség, a bizalom, a
szabálykövetés, a rend, a hit. Legalább is ezt sugallja
nekünk a propaganda. A technika által uralt világunk
új megoldásai a kényelmet hozták a mindennapokba,
és közben nem lettünk boldogabbak, nyugodtabbak!
Tartalékokat próbálunk képezni nemcsak a folyószámlánkon, hanem a hitünkben is, folyamatosan latolgatjuk
a lehetőségeinket. Modern világunk mindenhatónak
vélt emberének állandósult a hiányérzete, és feszültség
a kísérője. Miért van ez? A fenti sorok is igazolhatják
mindezt, de ez csupán a jéghegy csúcsa. Elveszítettük
a hitünket, vagy nem merünk hinni!? Tamáskodva

próbálkozunk kutakodni a látható jegyek után, amelyek bizonyságot tesznek Isten létéről, mely kiutat
mutathat, de csak behatárolt időn belül. Türelmetlenek
vagyunk! S eközben szükségünk van a feloldozásra, a
megbocsátásra, a folyamatos elismerésre. Főleg, ha
felénk árad, s nem nekünk kell megtenni az első lépést
Isten és embertársunk felé. Gyakori konfliktusforrás
bennem, hogy vajon tudok-e annyi tényt egy adott
kérdésről, ismerem-e eléggé a probléma összetevőit,
hogy sebtében formált ítélettel elintézzem? Számomra
az új világ rendje, nem a percemberek másodpercnyi
regnálásából épül fel, hanem Isten és az ember szabad
egymásra találásából, melynek kapcsolattartója a hit.
Az a fajta hit, amely meglátja a másik embert, a körülöttünk létező teremtett világot, alkotásra inspirál, és
megerősít a teremtésben. Szabad abban az értelemben
is, hogy engedjük meg, hogy az Isten, amikor szükségét
érezzük is, ne legyen jelen. Ne citáljuk minden önző,
fontosnak vélt ügy miatt a magunk szintjére, mert
léteznek olyan pillanatnyilag sérelmes, fájdalmas
helyzetek, amelyek a jövőbeli épülésünkre szolgálnak. Wass Albert nemzeti egységünk kérdését így
magyarázza: „Mi az egység? Ha mindannyian egyet
akarunk. Ha mindannyian másképpen is akarjuk azt
az egyet, már akkor is egység az. A különböző felfogás
vitát virágzik, s a vita felismerések és tisztázások gyümölcseit érleli. Csak jó indulat kell hozzá és megértés
egymás irányában. Tudni és megérteni azt, hogy az is
jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én. Ehhez
még csak az szükséges, hogy mindenki igazán jót
akarjon … egységes a magyarság akkor, ha minden
magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy magyarabbá
váljon. Otthonán keresztül szolgálja hazáját, s minden
akadályon keresztül igaz jó szándékkal igyekszik a
közös cél felé.” A kétezer évvel ezelőtti megváltással
minden azóta világra született esélyt kapott a jóra, s
ez a mindennapok filozófiája lehet!
Zsákai Ildikó

Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár
A karácsony nem áll egymagában a téli ünnepek között, egész
ünnepsor épült köré. Ezeket az
ünnepeket, amelyeknek egy része
a kereszténység előtti időkből származik, az egyház által szabályozott
ünnepi szakasz fogja össze. Az ünnepkör kezdete november végére,
december elejére esik, neve advent,
amely eljövetelt, a Megváltóra való
várakozást jelenti. Négy ünnepi
vasárnap s egyéb ünnepnapok,
szentek névnapjai tartoznak bele,
tudják ezt az Andrások, Miklósok,
Istvánok, Jánosok. A karácsonyi
szokások nem voltak mindig egyformák, az idők során nagyon sokat
változtak, de sok állandó vonás
máig is fennmaradt. Az egyik ilyen
az ajándékozás szokása. Az év végi
és évkezdő szokásokhoz már ősidők óta hozzátartozott mások megajándékozása. Amikor a keresztény
vallás és az egyház a karácsonyt
egyre inkább családi ünneppé és a
gyermekek ünnepévé tette, legáltalánosabb szokássá a családtagok
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és a gyermekek megajándékozása
vált. Az ajándékozás oka és eredete
a karácsonyi ünnep örömteli jellegében kereshető. A karácsony előtti
izgatott és örömteli várakozás ideje
alatt sok tennivalónk akad. Hiszen
ajándékot nemcsak kapni, hanem
adni is jó. Ezt segíti minden évben
a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-

pontban a karácsonyi vásár. Így volt
ez most is immáron tizennegyedik
alkalommal. 23 kiállító és vásározó
termékeiből válogathattak az érdeklődők, vihették haza karácsonyra
szánt apró ajándékaikat szeretteiknek. A három napig tartó vásár
tombolasorsolással zárult.
Sz. I-né

Az ünnepi koncertre éppen csak
befért az ünnepelt együttes, olyan
sok érdeklődő, volt zenekaros
érkezett a művelődési központba
november 24-én. Ünnepi volt a
minősítés is, hiszen kiemelt arany
minősítést nyert a koncertfúvós és
a szórakoztató show kategóriában a
mindig nívósan szereplő zenekar.
Teljes elismeréséről szólt a város polgármestere, Szeifert Ferenc
is, aki elmondta, hogy nincs olyan
hónap, hogy ne lépnének fel a városban, gyakori résztvevők a bihari
rendezvényeken és Európa színpadain is. Sok örömet okoztak már a
bihari székhely lakosságának. Ha
a várost büszkeségeiről kérdezik,
mindig megemlítik a fúvósokat.
Szilágyi Péter igazgató-karnagygyal emlékeztünk a negyven évről
az ünnepi estét követően. A zenekar
alapítója Kovács Kálmán volt,
akinek távozása után három évig
sok vezetője volt az együttesnek.
A zenéhez is kiválóan értő Erdélyi
Gábor megkönnyebbült, amikor
meggyőződött arról, hogy Szilágyi
Péter személyében jó kezekbe
kerültek. 1977-től megkezdődött a
máig is tartó diadalmenet. Nagyon
számít a zeneiskolai háttér. Van
fúvós, vonós, zongora és ütős
képzés is. Hatvan zongorista van
és tizenöt trombitás, ezért vigyázni
kell az arányokra. Szilágyi Péter
minden hangszer tanszaki vizsgáján
ott van, így figyelemmel kísérheti
a gyerekek fejlődését a különböző
szakaszokban. Ilyenkor lehet beválogatni a fúvósegyüttesbe is. A bekerülést persze meg kell konzultálni
a szülőkkel, hiszen a próbák száma
jóval meghaladja azt az időt, amit
a szülő általában a gyermek zene-
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tanulására szán. A zenekari tagok
tudnak lemondani. A próbák már
akkor is szombaton voltak, amikor
egy héten hat munkanap volt. Ha
valaki például Mezőpeterdről vagy
Komádiból járt be, hazamentek
ebédelni, és visszajöttek a délután
három órakor kezdődő próbákra.
Nem bánták meg, hiszen ma is
visszajárnak, már felnőtt fejjel is
be-beülnek a sorokba muzsikálni.
Veszprémtől Szegedig tanítanak és
zenélnek az egykori növendékek,
olyan neves együttesekben fújják,
mint az Operaház vagy a Fesztiválzenekar.
Szívesen játszanak kortárszenét
is. Fontos, hogy régen és ma is van
háziszerzőjük (Ujj Viktor Géza,
Farkas Antal és mások.). És mindig
számított az ő véleményük is, mert
ami a kottában le van írva, az egy
dolog, ami mögötte van, az a lényeg.
Mostanság játszanak musicalokat
is. A szakember mindig vajúdik
– mondta Szilágyi Péter –, hogyan
nevelje sokoldalúan az ifjúságot.
Mások a mérési pontok a klasszikusoknál és a könnyűzenénél. De
együtt kell lenni a gyerekek zenei
ízlésével. Az alap azonban mindig
az egyházi koráljáték és Bach. Ha
rendben az alap, a második lépcső

„Fűben-fában…”
– a léleknek is
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Dr. Csuka Imréné Szabó
Boglárka kiállításához
Szárazvirág – élettel tele. Röviden így foglalhatnánk össze azt a kiállítást, ami egy bő héten keresztül
volt látható a Nadányi Zoltán Művelődési Központ kisgalériájában.
Dr. Csuka Imréné Szabó Boglárka
szárazvirág-kötő kiállítása – szólt a
hivatalos meghívó. De ahogy Török
Istvánné, a Bihari Népművészeti
Egyesület elnöke a megnyitón is
elmondta, valódi képzőművészeti
alkotások jelentek meg a falakon,
illetve a posztamenseken. A megnyitó – mind a megjelentek, mind
az elhangzottak révén – valóban
bensőségesre és ünnepire sikerült.
A gazdagon berendezett kiállítás, a
kompozíciók sokfélesége és pompája elfeledtette a jelenlévőkkel azt
a száraz, fiziológiai tényt, hogy élettelen növények sokaságából álltak
össze azok a káprázatos alkotások,
melyek karácsony közeledtével igazán segítettek ráhangolódni az ünnep melegségére, meghittségére.
Rendhagyó volt a kiállítás abból
a szempontból is, hogy megnyitása
pillanatában folyamatos átalakulás-

nak indult. Hisz olyan tárlatról volt
szó, amely nem pusztán szemet
gyönyörködtető, hanem – igény
és lehetőség szerint – részleteiben
valóban megragadható, és „magunkévá tehető” is volt. Ahogyan
fogytak az egyes darabok, az alkotó
keze munkája által napról napra új
formát öltött az összeállítás, így
minden nap más oldalukról mutatkoztak meg a kompozíciók.
„Fűben-fában az orvosság…”
– tartja a népi bölcsesség, és valóban sokszor megtapasztalhatjuk
a teremtett világ, a természet kincseinek gyógyító erejét – főzetként,
kenőcsként vagy éppen az ipari úton
előállított készítmények által. De
ebben a formában, ahogyan itt vehettük magunkhoz e teremtményeket,
gyógyírt találhattunk lelkünk minden esetleges bajára-sebére. „Különleges hangulatot árasztó alkotások,
amelyek az öröm perceit a virágok
ragyogásával hintik be. Nyugalmat
is tisztaságot árasztanak…” Amit
kaptunk – ugyancsak a megnyitó
szavakat idézve: „energia, lendület,
harmónia”. Köszönjük!
Kolozsvári István

lehet az oldás, hiszen a könnyűzenében is van nagyon jó minőség.
A siker bizonyítéka a számtalan
külföldi meghívás. A kezdet a
csehországi Cheb volt, majd jött
a Hollandiában rendezett zenekari
olimpia, a beligumi Nerpeltben
summa cum laude diplomát kaptak,
elsők lettek az Amerikai Haditengerészeti Zenekarral. Jártak Ausztriában, többször Olaszországban,
Németországban, Svédországban,
Lengyelországban, Romániában,
Valenciában és Pamplonában.
CD-felvételek készültek a Magyar
Rádió 6-os és 22-es stúdiójában.
Vannak a várossal közös gondok
is. Nincs olyan hangversenyterem,
ami kizárólagosan a művészetek
háza lenne. Amikor a vezetői utánpótlásról kérdezem Szilágyi Pétert,
kifejti, hogy sok-sok olyan növendék volt és van, akik diplomaszerzés
után várják, hogy bekapcsolódjanak
a zenekari életbe. Az alapoknál kell
elkezdeni, felállítani a kottatartót,
aztán jöhet a többi. Végezetül
elmondja az igazgató-karnagy úr,
hogy hihetetlen ez a magas kor,
amit a zenekar megért, ha valakinek
lesz rá energiája és kedve, talán
egyszer könyvben is megírhatná.
Harasztosi Csaba

Aggódás
Egész évben panaszkodunk,
hogy nem jut semmire. Majd következik a december, amikor minden
baj elmúlik, dől a pénz a plázák és
a kisboltok pénztáraiba. Kezdi a
„fényűzést” az állam is. A nagyobb
városok már a hónap elején bekapcsolják a díszkivilágítást. Nem ám
néhány szimbolikus figurát, csengőt, Mikulást, csillagszóró-imitációt elevenítenek meg, hanem minden
útmenti növényzetet betekernek sok
kis apró égővel. Marad a csillogás,
alaktalanul.
Hirdetésekkel tömik a kispénzű
halandók fejét, hogy honnan lehet
hitelt felvenni. Bár a reklámokat
sokan szidják, mégis bedőlnek nekik,
és eszeveszett költekezés veszi kezdetét. Az aranyos kis csomagok ideje
lejárt, manapság LG-televízión alul
már nem lehet adni. Ezt megtudja a
család apraja és nagyja, mert nem
lehet eldugni a ruháspolcon.
Az egész évi nyögős takarékoskodásnak nyoma sincs. Beindult
a hajsza a gázártámogatásért, de
most van pénz mindenre. Adnak
a bankok. Később pedig, ahogy a
régiek mondták, rághatjuk a küszöböt. Mert a „jóságos néni-bácsi”,
aki egy telefon után néhány óra
múlva adja a pénzt, az hetenként
bekopogtat majd a törlesztésért.
Az adventi gyertyák fénye talán
még igazi, de a karácsonyfának már
nincs mindig illata, mert műanyagból van. A normann fenyő pedig
sok-sok ezerért illatozik. Rajta a
gyertyaillat sem igazi, mert a hamar
zárlatossá váló mütyűrsorok veszik
át a szerepét. A csillagszórót pedig
inkább szórják a szilveszterezők a
lent parkoló kocsik tetejére, mint a
fenyőfákon élveznék sziporkáit.
Szenteste pedig lehet elmarad
a Mennyből az angyal, és a család
üveges szemmel bámulja a LG-tévé
fényeit.
Harasztosi Csaba
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Rendkívüli ülések
az önkormányzatnál
Kétszer is tanácskozott ebben
a hónapban rendkívüli ülés keretében a város képviselő-testülete,
hiszen két igen nagy horderejű
kérdésben kellett döntést hozniuk.
Elsőként a városban létrehozandó
úgynevezett egészségház beruházásról határoztak. A Minipláza
Fejlesztő Kft. ugyanis azzal kereste
meg a város önkormányzatát,
hogy beruházóként kizárólag saját
pénzügyi forrásból városunkban
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása
érdekében egészségházat szeretne
építeni. Ebben vállalja védőnői,
orvosi rendelők kialakítását, azok
berendezését, bútorozását, számítástechnikai hálózattal való
ellátását, és ennek használatát 99
éves futamidőre az önkormányzat
részére térítésmentesen biztosítja. Mindemellett az épületben
új gyógyszertár, és a fentiekhez
szükséges parkolók létrehozását is
tervezik. Az egészségház megépítéséhez az önkormányzat a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ melletti ingatlant jelölte ki. A terület
ingatlanszakértő által megállapított
forgalmi értéke 35.000 Ft/m2 plusz
áfa, és ezt az előterjesztés szerint
nyilvánosan kell meghirdetni a fenti
projekt megvalósulása céljából. A
képviselők név szerint szavaztak a
határozatról, és 10 igen, 5 nem és
1 tartózkodás mellett elfogadták.
Azt is kikötötték, hogy amennyiben
a beruházó az ingatlan adásvételi
szerződés keltétől számított egy
éven belül nem kezdi meg az
építkezést, úgy az önkormányzat
visszavásárlási joggal fog élni.
A másik ugyancsak hosszas

Befektetés a jövőbe
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vitát és fejtörést kiváltó téma annak
megtárgyalása volt, hogy megbízzák-e a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Raiffeisen Bank Zrt-t a korábban
általuk tervezett másfél milliárd
összegű kötvénykibocsátás lebonyolításával. A képviselők egy
része számos aggályt vetett fel
ezzel kapcsolatban. Az ellenérvek
többsége arra vonatkozott, hogy ez
a döntésük hosszútávra és nagymértékben eladósítja a várost. A
kötvénykibocsátás támogatói pedig
azzal érveltek, hogy ennek segítségével jónéhány korábbi kedvezőtlen
kamatozású hitelüket válthatják ki,
illetve a jelentős összegű számlatartozásukat is kiegyenlíthetik, és erre
csak a kötvény értékének egy részét,
kb. 500 millió forintot szánnak. A
fennmaradó 1 milliárdos összeget
pedig tartalékolják – amiből még
kamatbevételük is származik –, és
a nemzeti, illetve európai uniós
fejlesztési források megszerzéséhez önrészként használják majd
fel. A december 6-i ülésen ebben a
kérdésben is név szerint szavaztak

a képviselők, és 6 nem, 9 igen
arányban nem fogadták el, mert a
jóváhagyáshoz minősített többség
lett volna szükséges.
Ezután döntöttek arról is, hogy
az önkormányzat pályázik az Oktatási Minisztériumhoz a hátrányos
helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programjában való
részvételre.
Másnap, december 7-én újra
összeült a város képviselő-testülete,
hogy a kötvénykibocsátás kérdését
ismételten átgondolják és megvitassák. Ezen az ülésen is hangzottak el érvek pro és kontra, de a
képviselő-testület végül 11 igen és
1 tartózkodás mellett elfogadta a
határozati javaslatot.
(A testületi ülés után Jakab
György képviselő jelezte, szeretné
a gondolatait ezzel kapcsolatban
megosztani a Bihari Hírlap olvasóival. Érvelését a kötvénykibocsátás
szükségessége mellett, valamint a
város további fejlesztésének irányaira vonatkozó elképzeléseit az
alábbi cikkünkben olvashatják.)

Gyakorlatias jellegű szakmai
konzultáción vehettek részt a kistérség polgármesterei, intézményvezetők, gazdasági szakemberek, vállalkozók a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőivel
december 6-án a Kistérségi Központi Programiroda szervezésében
a volt megyeháza dísztermében. A
rendezvény célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein
belül létrejött ún. Új Magyarország
Felzárkóztatási Program megismertetése és megvitatása volt, a programra való ráhangolás, felkészítés,
mozgósítás a párbeszéd jegyében.
A konzultációt Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő asszony
nyitotta meg, és a levezető elnöki
tisztet is ő vállalta fel. A képviselő
asszony bevezetésként elmondta,
a felzárkóztatási program legfőbb
célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek leszakadását megállítsa, és megszüntesse ezekben a
növekvő ütemű, generációk során
újratermelődő mélyszegénységet.
Elsőként Bene Dániel, a Kistérségi
Központi Programiroda vezetője
tartotta meg előadását A program,
ami a kistérségbe visz címmel. Az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője
ismertette az Új Magyarország
Felzárkóztatási Program lényegét,
kifejtette, az országban 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget
választottak ki, akik részt vehetnek
ebben, ebből nyolc az Észak-alföldi
Régióban található, és köztük van
a Berettyóújfalui kistérség is. 135
milliárd forintot különítettek el
az Új Magyarország Fejlesztési

Kötvény – Jövő – Felelősség !?
A város képviselő-testülete
december 7-én 1,5 milliárd forint
összegű kötvény kibocsátásáról
döntött. Számos érvet felsorakoztattak az előterjesztők a kibocsátás
helyességének igazolására. Ebből
most csak kettőt tartok kiemelésre
érdemesnek, fontosnak. Először is
az elmúlt évtized során felhalmozott adósságállomány és szállítói
tartozás kedvező feltételekkel és
kamatterhekkel történő kiváltását.
Röviden a pénzügyi konszolidációt. Másodszor, ami még ennél is
fontosabb, az EU-s felzárkóztatási
program során 2007-2013 között
megnyíló pályázati források elérhetőségét. A minősített többséggel
megszavazott - 12 képviselő igen
szavazata - döntés értelmében a
pénzügyi konszolidációra 500
milliót fordíthat az önkormányzat,
míg fejlesztési célú pályázatokra
tartalékolja a megmaradó egymilliárd forintot.
A döntés ellenzői azzal érveltek,
hogy a jövő nemzedékére, gyerekeikre, unokáikra nem hagyhatnak
ilyen komoly nagyságrendű terhet.
Nem vállalják, nem vállalhatják fel
ennek a felelőségét. Megértem, és
ezért el nem ítélem Őket. Viszont
fontosnak tartom saját támogató
döntésemnek okait feltárni, hiszen már évek óta szorgalmaztam szűkebb szakmai körökben
a kötvénykibocsátással történő
pénzügyi konszolidációt. Az ősz
folyamán ez irányú javaslatomat e
lap hasábjain a nagy nyilvánosság
előtt is ismertettem.
Csak a puszta tényekkel akarok
foglalkozni. Ok-okozati összefüggések feltárására, elemzésre a hely
szűke miatt most nincs lehetőségem. Az elhibázott döntéseken már
jócskán túl vagyunk. A lehetőségek
kapujában csak a bizakodó jövő
kecsegtethet bennünket - nem is
alaptalan - reménnyel. A múltba…
tekintés pedig e remény elpazarlása.

Tekintsünk előre! Sokat mulasztottunk! Sok a teendőnk!
Elérhető cél és jövőkép nélkül
nincs fejlődés. A település kellő
szellemi kapacitást kínál ahhoz,
hogy elkészítsük 20-25 évre szóló
városépítő stratégiánkat. Meg kell
határoznunk azt a néhány prioritást,
amelyek a jövőben a fejlesztéseink
sarokpontjai lesznek. Folytatni kell,
sőt fel kell gyorsítani az intézményi
struktúra átalakítását.
Az óvodáknál még hátra van
a finomhangolás. Központosítani
szükséges az általános iskolai igazgatást és feladatellátást. Előttünk
áll a szakképzés korszerűsítése a
szakközépiskolák összevonásával,
az emelt szintű gimnáziumi oktatás
kialakítása. Az intézményeket kiszolgáló szolgáltatások kiszervezése piaci viszonyok közé. A KÖSZI
és a KOGI összevonása, feladataik
újraszabályozása. Az önálló városi
média, városmarketing és kulturális
szolgáltató egységének megteremtése. A sportlétesítmények és strandfürdő integrálása. Az önkormányzati
vagyonkezelés és településüzemeltetés valós piaci viszonyok mentén
történő működtetésének biztosítása.
A kórház önálló gazdálkodásának
és tevékenységének kereteit ki kell
tágítani az intézmény nonprofit társasággá alakításával. Így biztosítható egyszerre a pénzügyi stabilitás
megteremtésének lehetősége (párhuzamosan az önkormányzati
tulajdon megőrzésével), és a működtetési jog piaci értékké konvertálása. A volt reptéri ingatlanok 250
hektáros területének ipari parkká
fejlesztése nélkülözhetetlen feladat.
A déli körforgalom melletti gazdasági terület magánerős beruházásait
is hatékonyabban kell támogatni.
Kiemelkedő fontosságú a kialakítandó gazdasági egységek, diviziók
irányításának kérdése. Ezek élére
menedzser vezetők kellenek, akik
eligazodnak a gazdasági szabá-
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lyozó rendszerben, kreatívak és
képesek szakmájukban hatékonyan
dolgozni. Korszerű a képzettségük,
politikailag nem motiváltak, vagyis
nem pártállásuk okán nyernek
megbízatást, érdekcsoportoktól
függetlenek. Szét kell választani
a város politikai és gazdasági irányítását. Az utóbbit végezzék a jól
képzett menedzserek. A választott
vezetők és képviselők dolga az
elérendő célok meghatározása és
a számonkérés. Ha egy gazdasági
vezető képtelen eleget tenni a vele
szemben támasztott elvárásoknak,
akkor rátermettebbet kell helyére
állítani. Nem csak a szerkezetet,
a szemléletet is erősen formálni
szükséges. Képesek vagyunk rá.
Képesnek kell lennünk rá.
Az egészségügyi, oktatási,
kereskedelmi, sport és kulturális
szolgáltatásaink erőteljes javításával
lehet reményünk arra, hogy nagyobb
arányú foglakoztatást biztosító
ipari vagy szolgáltató cégek megtelepedjenek környezetünkben. A
hamarosan épülni kezdő autópálya
elérhetőségünket javítani fogja, de a
rajta közlekedőt nekünk kell megállítani és maradásra bírni. Ez csak
akkor lehetséges, ha jó közérzetet
garantáló várost alakítunk ki, biztosítjuk a szolgáltatások sokaságát
(a fentieken túl művészeti, zenei,
turisztikai stb.). Élhető és vonzó
várossá válunk, és ismertté, majd
elismertté. Ehhez nélkülözhetetlen
a hatékony városmarketing, ami nálunk jelenleg gyenge lábakon áll.

Nos mindannak, amit fentebb
leírtam, meg kellene valósulnia
ahhoz, hogy kimondhassuk: megérte vállalni a kötvénykibocsátás
felelősségét. Hiszem, mindez meg
is valósul. Nincs más út! A leírt átalakulási folyamat teremtheti meg a
fejlődési pályára lépés lehetőségét.
Ám a további lépésekhez pénz
szükséges.
Én bízom a jövőben! Bízom az
emberekben! Bízom abban, hogy az
elkövetkező 25 évben a mindenkori
választott képviselők kellő önmérséklettel bölcs döntéseket hoznak.
És ami a legfontosabb, a választópolgárokban bízom a legjobban.
Hiszem, mindig felelős emberekre,
a legrátermettebbekre bízzák a
jövőben a város irányítását! Mert
nem csak választott embernek, a
választónak is van felelősége, amit
csak sajátmagán kérhet számon.
Amikor dönt, mindig a családja
jövőjéről is dönt.
Én magam minden döntésemet
felelőségem tudatában hoztam meg
eddig is, és hozom meg ezután is.
Egyetlen motiváció vezérel: szolgálni a város érdekeit, szolgálni a
város lakóit.
Egy tiszta, vidám, virágos és
zöld, pezsgő, hangulatos kisvárost
látok magam előtt megszületni!
Ennek hitében és reményében kívánok minden városlakónak kellemes
karácsonyt! Bizakodó és boldogabb
új esztendőt!
Jakab György István
önkormányzati képviselő

Felhívás!
Értesítjük a városlakókat, hogy a Berettyó Televízió műsora
kísérleti jelleggel interneten is elérhető és látható: www.berettyotv.
hu. Így azok is megtekinthetik a tv műsorát, akik nem kábeltelevízió
előfizetők.
A Berettyó Televízió munkatársai békés boldog karácsonyt
és új esztendőt kívánnak a város lakóinak.

Fotó: Kari

Terv költségvetéséből arra a célra,
hogy a leszakadásukat megállítsák
komplex gazdaságfejlesztéssel,
fenntartható környezeti és infrastruktúra-fejlesztéssel, humánerőforrás-fejlesztéssel. Ehhez azonban a
kistérségek által kidolgozott használható koncepciók, fejlesztési tervek, pályázatok szükségesek, ezért
december 15-ig meg kell alakulniuk
a kistérségi fejlesztési bizottságoknak. Ezeknek a többcélú kistérségi
társulásokkal együttműködésben
meg kell kezdeniük a fejlesztési tervek létrehozásához a konzultációt,
ugyanis ezeknek konszenzuson kell
alapulniuk. Gadus István, a Északalföldi Régió Területfejlesztési Tanácsának társelnöke is erre biztatta
a jelenlévőket, miközben elmondta,
a 2004-2007-es időszakban az
Észak-Alföldi Régió jól szerepelt
ugyan pályázatokon, mégis nőtt a
leszakadása a többi régióhoz képest.
Az előadásokat követően számos
hozzászólás hangzott el, elsőként
Karalyos Géza, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője a program
előnyeként kiemelte, hogy eddig
centralizáltan határozták meg és

írták ki a pályázatokat, most helyben
lehet dönteni arról, hogy ezek milyen
irányúak legyenek. Szeifert Ferenc,
városunk polgármestere pedig elmondta, bízik abban, hogy politikai
harc nélkül sikerül térségünkben
felállítani a fejlesztési bizottságot,
melyben minden területnek, a civil
szférának, a polgármestereknek,
a munkaügyi szervezeteknek, a
vállalkozóknak képviseltetniük
kell magukat, mindenkinek, aki
tenni tud Biharért. Olajos Mihály,
Szentpéterszeg polgármestere pedig azt vetette fel, hogy az átfogó
gazdaságfejlesztés azért szükséges,
mert nő a különbség az ország
egyes területei között, térségünkből
menekülnek a fiatalok, ugyanis
eddig az ide érkezett forrásokkal
nem tudtunk bánni. Gulyás András,
Zsáka polgármestere a közlekedési
infrastruktúra tragikus voltára hívta
fel a figyelmet. Rajtuk kívül számos
résztvevő mondta el a térség és az
őket közvetlenül érintő problémákat, melyekre a minisztériumi
szakemberek igyekeztek korrekt
és őszinte válaszokat adni a konzultáción.
L. M.

Megújult városunk hivatalos honlapja

Ahogyan azt a városi honlap látogatói már észlelhették, a közelmúltban megújult a www.berettyoujfalu.
hu honlap. A változtatás, újítás igénye
már régen felmerült, hiszen a régi
honlap mind kezelhetőségét, mind
átláthatóságát tekintve, mind pedig
külalakjában hiányosnak bizonyult.
Az új arculatra való figyelemfelkeltés mellett azonban még fontosabb,
hogy szóljunk a szerkezeti átalakulásokról is. Rögtön a nyitólapról több
olyan menüpont érhető el, melyek a
mindennapi tájékozódás, a közérdekű adatokhoz, információkhoz való
hozzájutás szempontjából könnyebbé teszik a tájékozódást.
A baloldali menüoszlop segítségével a közszolgálati adatok,
a polgármesteri hivatal, az intézmények, civil szervezetek adatait,
elérhetőségeit érhetjük el könnyen,
valamint tájékozódhatunk az önkormányzat tevékenységéről, a képviselő-testület munkájáról. Emellett
közvetlenül elérhetjük a városban
zajló rendezvények, események
leírását, valamint testvérvárosaink
honlapjait is.
A jobboldali menüsor ikonjain
városunk kiemelt nevezetességei
láthatóak, melyekre ha rákattintunk,
bővebb felvilágosítást kaphatunk
történetükről, jelenükről, a hozzájuk
köthető eseményekről, rendezvényekről és az esetleges szolgáltatásokról. Így tájékozódhatunk
a múzeum és a könyvtár nyitva

tartásáról, programjairól, az uszoda
és gyógyfürdő szolgáltatásairól, vagy
éppen városunk köztéri műalkotásairól, műemlékeiről.
Külön, hangsúlyos elemként
jelenik meg a Turizmus, mely nem
csupán nekünk, berettyóújfaluiaknak, hanem az oldalra látogató
ismeretlennek, érdeklődőnek is
megmutatja, mi mindenért is érdemes odafigyelni városunkra, és ha
élőben is részesülni kíván vendégszeretetünkből, hogyan juthat el
hozzánk. A Fotógaléria rovat külön
mutatja be a várost általánosságban,
különböző részletező fotómappákon keresztül, és külön az aktuális
események fotóit, hogy ezáltal azok
is részesülhessenek rendezvényekből, akik személyesen nem tudtak
azokon részt venni. A Helyi hírek
pedig igyekszik mindig a legfrissebb közérdekű hírekkel szolgálni
a közvéleményt.
Továbbra is működik a honlapon a Fórum, illetve a Szavazógép,
így lehetőségünk nyílik arra, hogy
kifejtsük a véleményünket – akár
a város mindennapos kérdéseivel,
akár az új honlappal kapcsolatban.
A szerkesztők folyamatosan várják és fogadják a véleményeket,
valamint azokat az információkat,
melyeket Önök fontosnak tartanának a honlapon való megjelentetésre. Szerkesszük együtt, hiszen
mindannyiunkért készült.
Polgármesteri hivatal

Boldog emlékek szárnyán
– a gyermek és a felnőtt –
Gyermekkorom szép emlékei.
Ropog a hó a talpunk alatt. Hajnal
van, de nagyapáméknál már nagy a
sürgés. Harsányan beszél mindenki,
nevetés hallatszik, és anekdoták
hangzanak el a szomszédról, sógorról, barátokról. Vengégváró pálinka
(koccintás, fenékig!) és pogácsa kerül elő tüstént csendesen szorgoskodó nagyanyám kezei közül, és sok,
számomra akkor még ismeretlen
ember lepi el az udvart. Szikrázik
a hideg, a hold még visszaköszön
nekünk sápadtan a kert aljáról, és
megindulunk. Disznótorhoz készülődünk így karácsony előtt nem
sokkal. A malac visít, szegény…..
Kezdődik a munka. Eggyéolvad
minden mozdulat az emlékeimben,
de egy dolog mégis megmaradt.
A vidámság. A hamisítatlan, hétköznapi derű, ami nagyszüleim
korában még a mindennapok egyik
legfőbb jellemzője volt. Gondja
volt persze az embernek akkor is
bőven, de mégis…
Szép gyermekkorom volt. Ott
álltam a hentes és a tüsténkedő
férfiak, asszonyok mellett ámulva,
mint aki valami földöntúli jelenség
részese, és tudtam (vagy akkor
talán még csak éreztem…), hogy
ünnep közeleg. Kedvesen simogató
melegség járta át a lelkemet. A
testem fázott igaz, de nem voltam
szomorú – vagy talán nyűgös igazi
kislurkó módjára, mert éreztem,
hogy csoda van készülőben. Közben lopva figyeltem az emberek
arcát. Pirospozsgás egészség és a

kacaj, mindig a kacaj, ami széppé
varázsolta a metszően fagyos időt.
Még a nap is visszamosolygott ránk
talán, sápadt melege ott csiklandott
a nyakunkban, beköszönve a nehéz
bundák, kucsmák alá is.
Emlékek ringatnak tovább.
Az idő gyorsan röpült azon a délelőttön, a nap már magasan járt,
s az igazi falusi disznótoros ebéd
ideje közeledett. Látom magam
előtt, nagyanyám kiáll az ajtóba,
s elkiáltja magát: Ebéd! Mindenki szedelőzködik, a munka java
már a „múlté” (tennivaló persze
még akadt…). A férfiak gyorsan
elszívnak még egy cigarettát, majd
belépnek a kicsi, de barátságos és
meleg konyhába. Kabátok kerülnek
a fogasra, magukkal hozva a kinti
munka illatát és boldog fáradtságát.
Nagyanyám terít, közben nagyapám csendesen dörmögve diskurál
a többi férfival jószágról, termésről,
piacról, megélhetésről – a mindennapok édes és keserű valóságáról.
Majd étel kerül az asztalra, és én
közben a szemem sarkából látom,
hogy a szomszéd szobában fenyőfa
van zsineggel összekötözve. Mintha mindenki megérezte volna, hogy
a gondolataim merre járnak, mert
hirtelen a karácsony kezd „közszájon” forogni. „Titkos információk”
kerülnek elő, hogy mit kap a gyerek
ajándékba, minek örülne a legjobban az asszony, avagy a „ház ura”.
Hevenyészve receptek, konyhai
fortélyok cserélnek gazdát, s az
egyszerű, tiszta lelkű emberek lázas

Illusztráció

készülődésének hangjai fonják át
a helyiséget. Karácsony közeleg,
és mindenki örül. A durva, kérges
férfikezek mozdulatai szelídebbé
válnak a tünékeny idő fátyolán át,
az asszonyok kendőinek vidám
színei, ha becsukom a szemem – így
a harmincon túl – újra szemem előtt
táncolnak.
Az a kisgyerek már a múlté. A
felnőtt férfi szavai szóltak belőlem,
de egyvalami megmaradt bennem.
A család, a békesség szeretete. Így
az ünnepekhez közeledvén visszarévedek, és remélek újra. Elveszett
harmóniák és patinák után vágyakozom. Kutakodom, jár az agyam.
Talányok és megfejtések cikáznak
a fejemben. Csak egy biztos. Kell
egy biztos pont az őrlődésben. Mert
az élet nem háború.
Kiss Tamás

Kicsik s nagyok örömére
Berettyóújfaluban is járt a Mikulás
Csípős reggelre ébredtek a Bihari térség központjának, Berettyóújfalunak a lakói. A fagyos hangulatot
azonban feledtette velük az a tény,
hogy sokuknak volt szerencséje
találkozni a Mikulással és két kísérőjével, a krampuszokkal.
Az ajándékosztó és segítői a
város berettyószentmártoni részén
bukkantak fel először, s a hideg elől
ők is autóbuszra pattantak. Útközben a hatalmas puttonyból szaloncukrot osztogattak az iskolába és
munkahelyre igyekvőknek.
A város központjában a kisebbek üdvrivalgással vették észre,
hogy megérkezett az igazi Mikulás,
aki őket is megajándékozta. A
piacon sem maradt észrevétlen a
kis csapat: a gyerekek mellett a korosabbak is elvárták az ajándékot,
a krampuszoknak pedig puszival

köszönték meg a figyelmességet
a férfiak.
Az örömteli reggelt a Fidelitas
helyi csoportja okozta, akiknél már

természetes, hogy jeles alkalmakkor – nőnap, húsvét, gyermeknap
– meglepik városuk polgárait.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A legsportosabb buli, a legbulisabb sport
Ezzel a címmel invitálták a
szülőket és a gyermekeket családi játékos sportvetélkedőre a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
testnevelői a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokba. A rendezvényre
december 1-jén került sor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
„Tárt kapuk” című pályázatán nyert
összeg felhasználásával. A családok
a sor- és váltóversenyen mókás,
izgalmas, ugyanakkor fárasztó feladatok során mutatták meg ügyességüket. A jutalom sem maradt el:
Erdei László az Origo Sportbolt
kínálatából válogatott és ajánlott
fel. A „Hídon innen, hídon túl”
mérkőzésen a berettyószentmártoni
és az újfalui városrész focistái
csaptak össze, és 3:1-re győztek az
újfaluiak. Felnőttek, gyerekek, fiúk
és lányok alkottak egy-egy alkalmi
kézilabdacsapatot. Egyiknek sem
sikerült a másik fölé kerekednie.
Mindkét fél részéről 27-szer talált
a labda a hálóba. A programot
színesítette a 7-es dobó verseny,
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valamint a meccsek szüneteiben
a sportkvíz, melynek során az
olimpiáról és a sportolókról feltett
kérdésekre lehetett válaszolni egyegy csokiért.
A mozgáson, kikapcsolódáson
túl az egészséges életmódról is szólt
a nap, hiszen az érdeklődők igénybe
vehették az életmód-tanácsadást, a
vérnyomás- és vércukorszint mérést
is. Míg a sportcsarnokban izzadtak
gyerekek és felnőttek, addig Bayer
Ibolyával (Bozsi) a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában zsírégető,
boksz, step aerobic, valamint dance
step, capoeira és hasat, lábat, popsit
formáló „tornaórákba” kapcsolódhattak be a csinosodni vágyó
hölgyek. Aki elfáradt, banánnal,
ásványvízzel vigasztalhatta magát
az „elszenvedett” fájdalomért.
A nap zárásaként a Jani Csárda
jóvoltából ízletes marhapörkölttel
és illatos házi kenyérrel pótolhatta
mindenki az elveszett energiáját.
A rendezvény lebonyolításába
bekapcsolódott a Hunyadi Mátyás

Tagiskola tantestülete is. Köszönet
a támogatóknak (Erdei László, Jani
Csárda), valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi
Mátyás Tagiskola tantestületének.
Laczkó Györgyné

Képzeletbeli körutazás Európában
Harmadjára rendezte meg a
Sinka István Városi Könyvtár azt
a vetélkedőt, amelyben az Európai
Unióról, szervezeteiről, országairól, földrajzáról, történelméről, az
egyes tagországok irodalmáról,
képzőművészetéről, zenéjéről adhattak számot tudásukról, ismereteikről a versenyzők. A levelezős
játék, ami a Külügyminisztérium
támogatásával zajlott, igen népszerű városunkban, hiszen idén
43-an adták be a könyvtár dolgozói
által megszerkesztett, sokoldalú
kérdéseket, búvárkodást (a könyvtárban, az Interneten), aprólékos
munkát, sok-sok olvasást igénylő
feladatlapokat. A nevezők változó
korosztályúak voltak: 21 felnőtt,
1 egyetemista, 13 középiskolás és
nyolc 8. osztályos tanuló „játszott”.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen
november 28-án a könyvtár munkatársai és dr. Vitányi István köszöntötték a szellemi torna résztvevőit,
és hallgathattuk meg az Eötvös
József Szakképző Intézet tanárainak műsorát, akik stílszerűen és
ötletesen egy képzeletbeli utazásra
invitáltak bennünket Európa országaiba. Abból a megfontolásból
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adták elő eredeti nyelven és magyar
fordításban is az uniós tagországok
költőinek verseit, hogy a „művészet nincsen tekintettel határokra,
nemzetekre, nyelvekre, az igazán
jó alkotás utat tör magának és eljut
a legtávolabbi vidékekre is.” Mi
pedig hallhattuk az európai egység
eszméjét már a XV. században
magáénak valló reneszánsz Janus
Pannoniust, majd Paul Verlainet, Wolfgang Goethe-t, William
Shakespeare-t, Frederico Garcia
Lorca-t, Puskint, Eminescu-t …,
és gyönyörködhettünk a különböző

nyelvek zenéjében. A műsor csattanójaként a közönségnek – nem kis
örömünkre – az angol nyelven előadott József Attila Születésnapomra
című versére kellett ráismerniük.
A verseny győzteseinek az igen
értékes díjakat és könyvjutalmakat Vitányi István országgyűlési
képviselő és Vezendiné Borbély
Margit adták át. Első helyezett
Szívós Istvánné, második Karakas
Imréné lett, harmadik megosztott
díjat kapott: Kiss Katalin, Szőke
Julianna és Nagy Lajosné.
L. M.

Színekbe sűrített látóhatár…
Jegyzet
Tóth Sándor festőművész-tanár
jubileumi kiállításához
A valóságérzék sérülése a mai
kor emberének olyan képességvesztése, amely nem mást jelent, mint
a valóság értelmének nem megbecsülése. Az értéktudat és a valóság
felbomló egysége számtalan művész
és művészetelmélettel foglalkozó
ember prognosztizált jövő- és jelenkorképe. A bomladozás, az éles
kontúrok elmosódásának alternatív
válasza egy belülről építkező, a
szó szép értelmében konzervatív
és realista értékorientáció lehet. A
művész alkotásával válaszokat ad,
kérdéseket tesz föl – szándékosan
felcserélve –, és próbálja az eltolódott kontúrvonalakat helyükre
igazítani. Némelyük meg maszatol.
Tóth Sándor 70 éves. Negyvenéves pedagógiai pályával a háta mögött. És van még egy jubileum, ami
nem jut eszembe, na hátha a végére.
Az alkotás a valódi létezés alapja.
A nyomhagyás mind tárgyi, mind
tartalmi oldalról közelítve a kultúra,
a szellem és – megkockáztatva – a
civilizáció értékőrzésének tapintható-tapasztalható megnyilvánulása.
A festészetben, az utóbbi századok művészettörténetét alapul véve,
két szellemi síkon értelmezhető
szemléletmód váltogatja egymást:
a realista és az elvont. Fontos, hogy
egyik sem több vagy kevesebb a másiknál. Ami fontos, az a koordináták.
Fontos az együttlét élménye, a test
és szellem viszonya, ugyanis ez az
alap, és megkerülhetetlen tényező az
alkotás és befogadás átélése szempontjából. Az elemek sérüléséből,
melyet most nem elemzek, izgalmas
disszonanciák születhetnek.

Fotó: Kari

A Morotva, a Bihari Népművészeti és a Berettyó-Bihar Vállalkozói Egyesület betlehemet állított fel vállalkozók segítségével a volt piactéren. A szervező munka oroszlánrészét Rácz Sándorné vállalta fel, köszönet érte.

Fotó: Kari

Tóth Sándor megfelelően rendezi a vonalakat. Hogy honnan indult,
engem nem igazán érdekel. Hogy
hová tart, és mi módon alakult át
az alkotásokban, a tanult és hozott
tartalmak hogyan öltenek újfajta
minőséget, az már annál inkább.
Hencida és Berettyóújfalu egyaránt
büszke alkotójára, és természetesen
a lokalitáson túl a nemzeti művészetünkben elfoglalt helyére és szerepére is büszkék lehetünk. Mondom én.
Mondják mások…
Tóth Sándor eklektikája, válogató attitűdje az ember által formált
vagy formálni próbált valóság hű
visszaadása. A művész törvényszerűen kivonja magát az őt körülvevő
környezetből, de minden idegrostjával és akaratával kapaszkodik az
őt körülvevőkhöz. Emberekhez és
nem azokhoz.
Tóth Sándort sokan veszik
körül. Művészbarátok és művészetkedvelők. Hozzáértők és kevésbé hozzáértők. De mindannyian
szeretettel.
Minden alkotás kiinduló pontja
olyan kompozíció létrehozása, ami
a valóságot a megismerhető teljesség vagy hiányosság igényével
jeleníti meg.
Sokan azt mondják, amit mondtak már, hogy a művet kizárólagosan az alkotó hozza létre, és ezzel
meg is határozza a művel kapcsolatos összes „tudnivélhetőséget”.
Heidegger és kiváló kutatója,
Gadamer úgy fogalmaz, hogy
párbeszédnek kell folyni alkotó és
befogadó között. Vagyis e kettő
párbeszédes viszonyban áll egymással. A mindenféle hiedelmekkel
szemben a művész nem válaszokat
ad, hanem létbemaró kérdéseket
tesz föl. Tehát minden műnek
többféle értelmezése létezik, azaz
minden műalkotás minden korban
és minden ember számára mást
jelent.
Tóth Sándor nem gyűjteményes

kiállítással állt a közönség elé,
hanem javarészt utóbbi egy évének
terméseit tette „élvezeti cikké”. Ez
az egy év is folyamatokat láttat,
de mindinkább folyamatosságot. Folyamatosságát egy kiforrott vizuális ábrázolási módnak,
amely a korábban említett eklektika
„tóthsándoros” hamisítatlan testet
öltése. A technika engem szintén
nem érdekel. A technika eszköz
és tudás. Engem a közlés lényegisége érdekel. Az impresszionisták
utánérzése, a lilák üdítő pezsgése,
a városok realista visszaköszönése,
funkciójukon túlmutató szavakon
túli ideák és ismerős ismeretlen
hagyományok jelen való léte.
London esti fényei, a város nedves
elmosódásai, a Parlament pillanatnyi benyomása, az Akropolisz
tündöklő fényessége, a hangulatos
olasz utcácskák izgató zsúfoltsága
embertelenül emberséges. Az öreg
nyárfa, a szirmát bontó, cserépbe
kényszerített ciklámenek, napraforgók üdeségükkel, a hittel élő, a
világra érzékenyen reagáló világjáró utazó festő képét vázolják. A
világlátott ember saját környezetét
is világgá tudja varázsolni. Olyan
világ ez, ahol a test, szellem és lélek
az önkifejezés gazdagságát hivatott
egységbe ölelni.
Tóth Sándor tanár úr alkotásai
nem a kiváltott reakciók drámaiságával hívják fel magukra a
figyelmet, hanem azzal a megnyugtatással, hogy akármilyen idők
járjanak, az érték az érték marad,
még akkor is, ha a bomlásnak jelei
is mutatkoznak.
Egyik tanárom mesélte, hogy
Nagy Sándor célbedobó művésze
megtanult egy kulcslyukon át
lencsét dobni, mire a nagy uralkodó megjutalmazta őt egy tál
lencsével.
Eszembe jutott. A harmadik
évforduló. Ötven éve fest…
Bíró Gyula
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Lesz-e nyolcvanadik évforduló?
Az egészségügyi törvény parlamenti megszavazása előtt, december 14-én, a megyeházán Rácz
Róbert megyei közgyűlési elnök,
Halász János, Debrecen alpolgármestere, Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere, valamint
Muraközi István, Berettyóújfalu
alpolgármestere nyílt levelet intézett a megye MSZP-s országgyűlési
képviselőihez. Csontos Jánostól,
Gyula Ferencnétől, Hajdú Attilától,
Juhászné Lévai Katalintól, Oláh
Lajostól és Tóth Józseftől azt kérték, hogy a választók érdekeit szem
előtt tartva, ne szavazzák meg az
egészségbiztosítás átalakítását.
Muraközi István a sajtótájékoztatón elmondta: a berettyóújfalui
Területi Kórház fennállásának 75.

évfordulóján az akkori egészségügyi miniszter, Kökény Mihály
egyenletes, kimagasló munkájáért
méltatta az intézményt. Azóta
viszont 200 fővel kevesebben
dolgoznak ott, százmilliós nagyságrendű tartozás halmozódott fel,
az ágyszám csökkentés miatt 600
millió forint bevételtől esett el a
kórház. A kormány intézkedései
miatt a kórház nem került be a
súlyponti kórházak közé. Aggódva
tette fel a kérdést: ha folytatódik az
ellehetetlenítés, lesz-e 80-dik évforduló az intézményben? Hozzátette
még, hogy az egészséghez való jog
sérül, ha a kormánypárti képviselők
megszavazzák az egészségügy
privatizációját.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Amire vállalkoztunk,
azt végig kell vinni
Az MSZP által elindított „nagy
párbeszéd” keretében a volt megyeháza dísztermében – Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő
társaságában - találkozott Lamperth
Mónika munkaügyi és szociális
miniszter párttagokkal és szimpatizánsokkal november 30-án.
Elöljáróban a miniszter aszszony leszögezte: azért fontosak
a személyes találkozók, mert az
MSZP-t érdekli, mi foglalkoztatja
az embereket. Mint mondta, nincs
olyan fórum, ahol elmondhatnák
az érveket, véleményeket, hiszen
egy-két percben nem lehet kifejteni
a reformlépéseket. A továbbiakban
felidézte az MSZP 18. születésnapján felszólaló Nyers Rezsőt, aki
tömören annyit mondott: benne
vagyunk a slamasztikában. Utalt
a közvélemény-kutatások szerinti
alacsony támogatottságukra, ám
mint fogalmazott, félidőben nem
kell félni az ilyen adatoktól. „Amire vállalkoztunk, azt végig kell
vinni, erre kaptunk felhatalmazást
a választóktól” – jelentette ki. Az
ellenzéknek semmi sem drága,
szerinte demagóg módon állnak
azokhoz a kérdésekhez, amelyeknek valódiságáról ők sincsenek
meggyőződve – állapította meg,
hozzátéve, hogy fel kell vállalni
népszerűtlen intézkedéseket is
a program véghezvitelében. Az
ellenzékről lesújtóan nyilatkozott,
mondván: közhangulatot, népszavazást, sztrájkot segítő demonstrációkat támogatni felelőtlenség.
Az egészségügyről szólva elmondta: ma a háziorvosok a legnagyobb támogatói a reformoknak,
mert soha ilyen korrekten megfizetve nem voltak. Naponta kapja
a leveleket a miniszter, akit arról
értesítenek a háziorvosok, hogy
havonta 180-190 ezer forint többletbevételt jelent számukra a vizitdíj
bevezetése.
A nyugdíjrendszer átalakításra
szorul, ám a mostani nyugdíjak változatlanok maradnak. „Nem igaz az
az ellenzéki riogatás, hogy elvesszük
a 13. havi nyugdíjat” – hangoztatta.
A nyugdíjba vonulás szabályai
viszont változnak a társadalom
elöregedése miatt, az előrehozott
nyugdíjkorhatár kitolódik, és a
nyugdíjkorhatárt is meg kell emelni
– vetítette előre.
Zárásként bejelentette: mindenki
saját maga felel azért, hogyan alakul
a sorsa. Ezért van fontos szerepe a
felelősségvállalásnak az élet minden
területén.
Az első felszólaló a rendszerváltás után megszűnt munkahelyekre hívta fel a figyelmet, míg
egy másik azt boncolgatta, hogy
miért óriási a magyar bérekből az
elvonás. Ugyancsak ő tette szóvá,
mi szükség van új kormányzati
negyedre, 386 képviselőre a magyar
parlamentben. „Ennyire gazdagok

vagyunk, hogy egy képviselőre 26
ezer lakos jut?!” A jelenlegi létszám
kétharmadra való csökkentését javasolta, tíz év szolgálattal. Meg kell
fizetni a rendőrséget, a katonaságot,
mert napjainkban elszaporodtak a
vagyon elleni bűncselekmények
– fogalmazott.
Egy volt nevelőszülő az ország
ötezer nevelőszülője nevében tette
szóvá, hogy munkájuk nem jogviszony keretében történik, felmondási
idő sincs. Bírálta az MSZP kommunikációját, valamint azt, hogy egyes
kormánytagok a kertek alatt járnak
itt, Biharban. Büszke baloldaliként
azt is sérelmezte, hogy a párt születésnapi bulijáról csak a tv-ből
értesült, ugyanis szívesen részt vett
volna rajta.
Az újabb hozzászóló úgy vélte,
a miniszter egyedül maradt a szabad
iskolaválasztás megszüntetésének
ötletével, meg egyébként is elkésett
ez a javaslat, hiszen falujában már
megszűnt az iskola.
A legnagyobb ellenzéki párt
helyi alelnöke felszólalásában elmondta: ő nem ellenséget, hanem
politikai vetélytársat lát a vezető
kormánypártban. Leszögezte: nem
emlékszik, hogy ekkora megszorításokra kapott volna felhatalmazást
a kormányfő. Pozitív példaként
említette meg azt a tényt, hogy
Dél-Békésben nagyszerű összefogással jött létre a Leader-csoport.
Ez azért is fontos, mert többségében
törvénytelen módon alakultak meg
ezek az akciócsoportok, s már az
Európai Parlament előtt vannak az
anomáliák. A napokban éppen egy
olasz EP-képviselő kezdeményezett
szabálysértési eljárást Magyarország ellen. Az összefogás szükségességét hangoztatta, mondván,
hogy a megosztottság nem vezet
sehová. „Hogyan vezethet egy
egyszázalékos párt zsákutcába egy
kormányt?” – tette fel a kérdést. A
miniszteren keresztül ajánlotta a
kormány figyelmébe, hogy az uniós
pénzeket felzárkózásra költsék el.
A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a leszakadó térségekben
elköltött eu-s pénzek nem érték el
céljukat, hanem tovább nőtt ezen
térségek lemaradása az országos
átlaghoz képest.
Egy négygyermekes anyuka
halmozottan hátrányos helyzetét
osztotta meg a jelenlévőkkel. Elmondta, hogy a kiegészítő családi
pótlék megvonása esetükben mínusz 12 ezer forintot jelent havonta.
Panaszait az adókedvezmény megvonásával, a gyógyszertámogatás
csökkenésével, a magas vizitdíjjal
támasztotta alá. Mint mondta, a
kedvezményeket a legelesettebbektől vették el.
Az utolsó szó jogán egy résztvevő még megjegyezte: az állam
egyre inkább kivonul a szociális
szférából, egyre nehezebbé téve
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azok helyzetét, akik érintettek abban. A miniszter cáfolta a felvetést,
hozzátéve, hogy súlypontozzák a
szociális ellátás területeit.
Lamperth Mónika válaszában
hasznosnak ítélte a párbeszédet,
egyúttal megnyugtatta a jelenlévőket, hogy nem áll a kormánynak
szándékában hetente belerúgni az
elesettekbe. Az Orbán-kormányt
bírálva elmondta: 1998 és 2002 között egyetlen fillérrel sem emelték
a családi pótlékot, és személyeskedéstől sem mentes hangnemben
idézte fel az Orbán-kormány neki
nem tetsző intézkedéseit.
A 20. vizitdíj után a jegyzőtől vissza lehet kérni a vizitdíjat
– mondta. Egyébként a vizitdíj nem
sok, ha összehasonlítjuk, mennyibe
kerül egy mozijegy vagy egy doboz
cigi – utalt a felvetésekre. A munkaerőről elmondta: egyszerre van
hiány és felesleg. „Mobilitásra és
munkahelyteremtő beruházásokra
van szükség, de ezt nem Budapestről fogják megmondani, erre
ott vannak a regionális fejlesztési
tanácsok” – mondta ki a verdiktet.
Majd ismét bírálta a Fideszt, leszögezve, hogy nem bízik a pártok
fölötti összefogásban, mint ahogy
a képviselők számának csökkentésében sem.
Nyírő Gizella
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A falugazdász rovata
Az ÁFA-törvény 2008. január
1-jétől gyökeresen megváltozik,
és ez érinti az őstermelőket is.
Rögtön az elején szeretném felhívni
mindenkinek a figyelmét arra, hogy
a bejelentkezés 2008. január 15.,
jogvesztő határidő.
Az ÁFA-törvény őstermelőkre
vonatkozó lényege a következő:
Azok a mezőgazdasági termelők, akik őstermelői igazolvánnyal
– közös őstermelői igazolvány is
–, regisztrációs számmal rendelkeznek, illetve családi gazdaság
tagjai, és terményeiket akár felvásárlónak, akár piacon értékesítik,
2008. január 1-jétől adószámmal
kell rendelkezniük. A közös őstermelői igazolvány, illetve a családi
gazdaság esetén csak azokra a személyekre vonatkozik az adószám
kérése, aki ténylegesen értékesítést
folytat (piacon történő értékesítésnél azonban az APEH megbünteti
a közös igazolványon szereplő,
de adószámmal nem rendelkező személyt). Ebből következik,
hogy adószámot mindenkinek kell
kérnie, aki növénytermesztésből,
állattenyésztésből származó terméket értékesít.
Az adószám kérő-lapot az
APEH-hez kell benyújtani 2008.
január 15-ig. Mint már fentebb

írtam, a határidő elmulasztása
jogvesztő.
Az adószámot az alábbi nyomtatványon lehet kérni: 07T101, ami
letölthető az APEH honlapjáról,
és beadni szintén az APEH-hez
kell. Berettyóújfaluban az APEH
kirendeltségéhez.
Az az őstermelő, aki nem csak
kompenzációs felár alapján értékesít (hanem például piacon, szomszédnak, iskolai, óvodai konyhára),
annak is feltétlenül adószámot
kell kérnie „alanyi mentességre” a
08TAFA-E jelű APEH-es nyomtatványon.
A fenti nyomtatványok tehát
az APEH internetes honlapjáról
tölthetők le, és az APEH-hez kell
beadni, 2008. január 15-ig.
Külön felhívom a figyelmet
arra, hogy a már – szinte mindenkinek – meglévő adókártya nem
azonos azzal az adószámmal, amit
2008. január 15-ig kell megkérni.
 Újra be lehet jelentkezni a Nemzeti Kárenyhítési Alapba. A
nem biztosítható elemi károkra
– belvíz, aszálykár – akkor igényelhető kárenyhítő támogatás,
ha a gazda belépett a Nemzeti
Kárenyhítő Alapba. Hektáronként 1000 forint fizetendő be a
termelő részéről, az állam min-

Támadás
az őstermelők ellen

Örvendi László országgyűlési
képviselő, a MAGOSZ elnökségi
tagja aggályosnak tartja, hogy
mintegy hétszázezer őstermelőnek
2008. január 15-ig adószámot kell
kérnie az adóhivataltól. Úgy véli,
ez lehet az első lépés azon az úton,
hogy az őstermelői jogállást a későbbiekben megszüntessék.
Eddig elég volt az őstermelőnek az adóazonosítójával bejelentkezni az APEH-nél, míg most
az áfa-törvény megváltozására
hivatkozva, az APEH elrendelte
az őstermelőknek is az adószám kiváltási kötelezettségét – részletezte
a Gazdakörök hajdú-bihari elnöke.

Polgárőrség hírei
Október 25-én a helyi önkormányzat elfogadta a polgárőrség
beszámolóját az eltelt időszakról.
A halottak napi feladatokat (a temető őrzését) a rendőrséggel
közösen láttuk el 84 órában. Az eredményességet mutatja, hogy
semmilyen bejelentés nem érkezett a rendőrséghez és a temetkezési
vállalathoz.
November 9-én Nagy Sándor a megyei felügyelői bizottsági tagoknak tartott továbbképzésén vett részt Budapesten.
Mazács Ferenc Debrecenben a polgárőröknek szervezett közlekedéssel kapcsolatos oktatási ismereteket hallgatta meg.
November 30-án Muraközi István alpolgármester és Vilistein
Levente polgárőr-elnök Budapesten részt vettek a Polgármesterek és
polgárőrök V. országos fórumán.
November utolsó két hetében segítettük a postai dolgozókat
munkájukban.
December elsején Nádudvaron tartotta a megyei szövetség a küldöttgyűlést, ahol öten képviselték szervezetünket.
Felhívjuk polgárőrtársaink figyelmét az éves tagdíjak befizetésére
és a szolgálatokon való részvételre. Kérjük a tagokat, jelentkezzenek
az irodában hétfőn, 17-18 óra között a volt megyeháza épületében vagy
a 0630-9061872, 0670-5506549 telefonszámokon.
Minden polgárőrtársunknak áldott, békés karácsonyt és boldog új
évet kívánunk!
Az elnökség

Ez pedig nem más, mint a gazdák
újabb bürokratikus megterhelése,
mivel az őstermelők 90%-ánál
adó-elszámolási változás nem lép
be az új évben, ugyanúgy marad
a kompenzációs elszámolás, mint
eddig volt – tette hozzá. Az új
rendelkezés alapján, ha az őstermelő nem jelentkezik adószámért
január 15-ig az APEH-nél, akkor
elveszíti a különleges jogállását,
az őstermelői igazolvány nyújtotta
elszámolási lehetőségeket, kompenzációs felárat nem igényelhet
az árbevétel után, illetve az általános szabályok szerint történik meg
az adó elszámolása, ami különösen
nagy hátrányt jelent, országosan
elérheti a 120 milliárd forintot is.
Kevés nap áll a gazdák rendelkezésére, holott többségük még
nem is értesült erről a változásról,
az érdekképviseletekhez is csak
informális úton jutott el. Ez az
eljárás teljesen őstermelő-ellenes,
e néhány nap alatt mintegy hétszázezer gazdálkodónak kellene
ennek eleget tennie – mondta a
gazdaköri elnök.
A falugazdászok is csak ezen a
napon kapnak erről tájékoztatást
– jelentette be Örvendi László, aki
felhívta a gazdák figyelmét, hogy
ebben a lehetetlen helyzetben is
próbáljanak meg eleget tenni az
előírásnak, egymást értesítve tegyék meg adószám-igénylésüket a
07T101 számú nyomtatványon.
Különösen fontos az áfa adóalanyiság megállapítása a piacokon és egyéb, útmenti elárusító
helyeken értékesítő gazdáknak
– emelte ki a szakember.
Nyírő Gizella

den befizetett 1 forint mellé teszi
a maga 1 forintját, és a káresemények bekövetkezte után lehet igényelni a kárenyhítő támogatást.
Aki úgy gondolja, hogy szeretne
belépni a Kárenyhítő Alapba,
2007. december 31-ig teheti meg.
A bejelentkezéshez szükséges
nyomtatvány a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjáról tölthető le, és postán
kell elküldeni az MVH 4001
Debrecen, Pf. 551 címre.
 Gondolom, az őszi munkákon
már mindenki túl van. Az időjárás idén őszön eléggé csapadékos
volt, mintha a természet pótolná
azt, amit a közel egy év alatt „elspórolt”. Akinek sikerült időben
elvetnie az őszi kalászosokat, a
repcét, azok egyelőre örülhetnek
a szépen fejlődő állományoknak.
Aki rendszeresen jár a határban,
az látja a belvízfoltokat, a belvíz
miatt sárguló, néhol kipusztuló
vetéseket.
 A Bihari Hírlapnak ez a száma
már karácsony előtt jelenik meg,
így megragadom az alkalmat,
hogy mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és
eredményekben gazdag, boldog
új évet kívánjak.
Ékes Irén falugazdász

Postaládánkba
érkezett

Vallomás
Bár nem szoktam írogatni,
most mégis tollat ragadtam,
mert késztetést éreztem, hogy
reagáljak Kiss Tamás a Bihari
Hírlapban megjelent, Közérzetek című cikkének néhány
gondolatára. Találóan fogalmazott, amikor egy arcnélküli,
„megmérgezett”, önző, hazug,
hamis ítélőképességű világról
írt, melyben élnünk kell. A Bűn,
a Gonoszság egyre nagyobb méreteket ölt, s szinte kezd természetessé válni. Ez szomorú. De
miért van ez így? Hitem szerint
az Isten nélküli élet végtermékei
ezek. És most ne lapozz tovább
Kedves Olvasó azzal, hogy mit
akar ez a vallással, a papok által
kitalált mesékkel! Magamról
szeretnék szólni. Én is kerestem
a boldogságot, amikor diszkókba jártam, ahol megvolt a zene,
az ital, tánc, lányok, és akkor a
pénzben, autóban, csillogásban,
izmokban véltem felfedezni azt.
Később rá kellett jönnöm, hogy
mindezek csak ideig-óráig tartó
gyönyörűségek, melyek csupán
a testemnek jelentettek élvezetet.
Önző lettem, az volt a fontos,
hogy nekem jó legyen, ezáltal
sok szívet „összetörtem”, a lelkem pedig egyre gonoszabb lett.
Önző, hazug, szeretetlen, pénzéhes, képmutató életem volt,
de egy szorult helyzetemben
segítségül hívtam Istent. („Hívj
segítségül engem a nyomorúság
idején! Én megszabadítalak
téged, és te dicsőítesz engem”.
Zsoltárok 50:15) Meghallgatta
imámat és megsegített, elmondtam Neki bűneimet, amik terheltek, Ő pedig megbocsátott,
megszabadított, és egy új élet
kezdődhetett el Vele. Így örömmel mondhatom: tudom, kiben
(miben) higgyek! Te akarod Őt
segítségül hívni? Ha magadra
ismertél, akkor Téged is Isten
szólongat és várja, hogy tedd le
Te is a bűneidet elé, valld meg,
amikor olvasod e sorokat…
Így lesz e közelgő karácsony
valóban a szeretet, a szabadulás és egy új élet kezdetének az
ünnepévé.
Koszorús Tamás
Berettyóújfalu

Legszebb szó – a vers

Első
kézből
Sokféleképpen és viszonylag
széles körben emlékeztünk idén
is, az 51. évfordulón az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire az országban
és városunkban is. Volt emlékező
istentisztelet, városi, iskolai rendezvények, ünnepi‚ beszéd, műsorok,
koszorúzás az 56-os emlékműnél,
illetve a forradalmárok sírjánál és a
gyásznapon, november 4-én gyertyagyújtás az ’56-os kopjafánál.
A közel 40 évi méltánytalanság,
hallgatás, félremagyarázás után
azonban ezek még mindig nem
elegendőek a tisztánlátáshoz, a
kibeszéléshez, az elégtételhez. Így
gondolták az ’56-os szervezetek,
amikor Berettyóújfaluba invitálták
Szakács Sára dokumentumfilmrendezőt, akinek Első kézből című
alkotásából a Hajdú-Bihar megyei,
illetve a debreceni forradalmi
eseményekről – az előzményektől
a megtorlásig – a résztvevőktől, a
szemtanúktól „első kézből” bővíthették eddigi ismereteiket, idézhették fel emlékeiket a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében levetített filmből. A vetítés előtt
Szívós István, a berettyóújfalui Trianon Társaság elnöke jelölte meg az
est legfőbb céljaként: „Emlékezés a
hitvány szószegésről, az árulásról.
Emlékezés a cinikus hallgatásról,
hazugságokról, amelyekkel 1956-ot
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Fotó: Kari

negyven éven át körbevették.” Majd
adatokat sorolt annak bizonyításául,
mekkora veszélyt jelentett a magyar
forradalom a kommunizmusra,
hiszen az oroszok legjobb tábornokaikat, 200 ezer katonát, 4000
szállítóeszközt, 2000 harckocsit,
160 vadász- és 122 bombázó repülőt, tehát iszonyú haderőt vetettek
be a kis magyarsággal szemben a
kommunista diktatúra megmentéséért. És a veszteségeink is ekkora
méretűek voltak, mintegy 3000
halott, 20 ezer sebesült, majd a
megtorláskor 300 halálos ítélet, 27
ezer börtönre ítélt, és a megtorlástól
való félelem és reménytelenség miatt körülbelül 200 ezren hagyták el
az országot. Lázár Imre, a Politikai
Foglyok Országos Szövetségének
Hajdú-Bihar megyei elnöke, úgy is
mint a debreceni események aktív
résztvevője, valamint Filep Tibor
újságíró, 1956-ot kutató történész,
aki a Történelem sakktábláján című
tanulmánykötetében elsőként pub-

likált a megyénkben történtekről,
csatlakoztak Szívós István megállapításaihoz. Hangsúlyozták, világtörténelem íródott Magyarországon
abban a két hétben, amelyet a megtorlás méretei és milyensége is jeleznek, s amelyről ma már tud a világ,
Európa, de az 56-os szervezeteknek
életben kell tartaniuk az emlékeket,
már csak azért is, mert a magyar
nemzettől, az emberek sokaságától
máig sem kértek bocsánatot, nem
kaptak elégtételt, és addig nem lehet
megbocsátani a történteket. Szakács
Sára a résztvevők, a szemtanúk
elbeszéléseire alapozva készítette
filmjét a dokumentum filmekhez
képest is szándékoltan szerényen,
nem törekedvén a látványosságra,
szinte eszköztelenül, azért, hogy
a visszaemlékezések tartamából
álljon össze a hiteles dokumentum,
„csak ami igaz, csak ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta” a
film nézőiben, a jelenlévőkben.
L. M.

„Ha eljön a karácsony…”

Eljött a karácsony, az év legszebb ünnepe, amikor mindenki
igyekszik a szeretteivel, a gyermekeivel együtt lenni. A sors úgy döntött, hogy ezután Egy Gyermekkel
kevesebben ülünk az asztal körül.
Azt az egy széket viszont üresen
hagyjuk, mert tudom, hogy ott ül
Ő is velünk, és mesél a motorról, a motorozásról, a halakról, a
gombaszedésről és természetesen
Valikáról, az imádott kislányról, a
Kedvesről. Látom a barna szemét,
amint rám mosolyog, és azt mondja: „Igaz Anci?!” Igen, Ő a fiam, a
kisfiam, Bak Attila. Bár betöltötte
a huszadik életévét, ennél fogva
mondhatnám, hogy „nagyfiam”,
de egy anyának a gyermeke mindig
kicsi marad. Szándékosan nem
beszélek róla múlt időben – pedig
tudom, hogy fizikailag nincs már
–, mert 9 hónapig a szívem alatt
hordtam, de ezután a szívemben
fog élni tovább!! Ezt senki nem

tudja elvenni tőlem, mint a húsz év
összes emlékét, örömét, bánatát és
fájdalmát sem. A temetésén nem
búcsúztattak el tőle, de én igazán
sosem fogok elbúcsúzni, mert én
vagyok az édesanyja, ő mindig
velem van, és velem marad, amíg
én élek!
Egy értelmetlen halál, egy fiatal

élet, ami most kezdődött volna
igazán. Egy szerelem, ami kiegyensúlyozottá és boldoggá tette, egy
sóhaj alatt megszakadt. ELMENT!!
Elvitte magával a lelkem egy részét,
itt maradt utána a nagy csend és a
fájdalom. De a fájdalom mellett a
szeretet is megmaradt, ami elkísér
addig, míg újra találkozunk.
Azokkal, akik elvesztették szeretteiket vagy gyermeküket, őszintén együttérzek, és megnyugvást
kívánok!
Azoknak, akik teljes családban
ünneplik a karácsonyt, boldog
ünnepeket, békét, szeretetet és
megbocsájtást kívánok!
BOLDOG KARÁCSONYT
NEKED IS KISFIAM!!
Az édesanyja
Köszönetet mondok mindazoknak: ismerősöknek, barátoknak,
osztálytársaknak, akik a temetésén
részt vettek, sírjára koszorút és
virágot helyeztek.

Berettyóújfalui minikonferencia
November 30-án, pénteken
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Erdélyi Gábor termében
ifjúsági minikonferenciát tartott
a Parola Közhasznú Egyesület.
Három meghívott előadó adta
meg a tudományos és kevésbé
tudományos alaphangot, amely
később kötetlen beszélgetésbe folyt
át. Elsőként dr. Murányi István
szociológus (Debreceni Egyetem,
Szociológia Tanszék) beszélt az
identitástudat-vizsgálatok eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy
a mai Magyarországon nagyfokú
zavarodottság figyelhető meg
ebben a kérdéskörben, a szélsőséges vélemények között még nem
találtuk meg az arany középutat. Jó
példaként Hollandiát, Finnországot,
Norvégiát és Svédországot említette.
Ezekben az országokban az egészséges nemzeti öntudat jól megfér az
„európai polgár” eszményével.
Őt követően dr. Juhász Erika
tanszékvezető egyetemi docens
(Eszterházy Károly Főiskola) a
multikulturalitás útvesztőiben pró-
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bált minket eligazítani. Előadásában
az egész világot átölelő problémáról, a tolerancia kérdésétől indulva
közelítette meg a témát. Jól látszik,
hogy csak a tolerancia adhatja meg
a kulturális sokszínűség lehetőségét, az elutasítás, kirekesztés nem
szolgálja, nem szolgálhatja egyik
nemzet érdekeit sem. Fontosnak tartotta, hogy beszéljen a multiplikátorképzésről, ami segíthet, főként a
határmenti térségek kapcsolatainak
fejlesztésében. A multiplikátorok
olyan szakemberek, akik ismerik
az adott térség, régió történelmi,
néprajzi, szociológiai múltját, és
eme tudás segítségével próbálnak
meg kulturális, oktatási kapcsolatokat teremteni.
Harmadikként Szabó József, a
nagyváradi Magyar Ifjúsági Értekezlet alelnöke invitált minket egy
virtuális nagyváradi városnézésre.
Az előadó felelevenítette Nagyvárad múltját, beszélt a jelenről is,
nem kerülve a még mindig igen
kényes román-magyar viszonyt
sem, majd a Nagyváradot érintő

jövőbeni terveket osztotta meg
velünk. Referátumából kitűnt,
hogy Nagyvárad komoly fejlődésnek indult, amit itt, Biharban nem
hagyhatunk figyelmen kívül. A
határok átjárhatósága csak nőhet,
ami nagy lehetőséget biztosíthat a
munkaerő-áramlásnak.
Az előadásokat követően a hallgatóság tehette fel kérdéseit, ami
jó kiindulási pont volt egy kötetlen
beszélgetés indításához. Reméljük,
hogy a résztvevők hasznos információkkal, esetlegesen névjegyekkel
gazdagodva hagyták el a konferencia helyszínét. Bízunk abban, hogy
ez nem egyszeri összejövetel volt,
hanem egy gyümölcsöző kapcsolat
egyik lépcsőfokának tekinthetjük
ezt a péntek délutánt.
Külön meg szeretnénk köszönni
a konferencia fővédnökének, Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő
asszonynak és a Táncsics Alapítványnak a támogatását.
Török Péter,
a Parola Közhasznú Egyesület
elnöke

Állandó a nyüzsgés, a rohanás,
a nyugtalanság körülöttünk. Folytonos a versenyfutás, növekszik a
sebesség, elmegyünk észrevétlenül
egymás mellett. Mi viszont megálltunk egy időre, egy délutánra, egy
szavalóverseny erejéig, melyen
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a Hunyadi diákjai mérték
össze erejüket. November 27-én
délután, a Hunyadi Mátyás Tagiskolában összegyűltek versmondók
és vershallgatók, hogy elvarázsolva
önmagukat és hallgatóságukat,
egy múlhatatlan gondolatvilág
részesei legyenek. „A pillanatok
zörögve elvonulnak” – írja József
Attila. Mi igyekeztünk a pillanatot
megragadni, örömmel hallgattuk az
ifjú felsőtagozatos verselőket. Ők
pedig rengeteg energiát fektettek
a felkészülésbe. Híres és csodált
költőink remek műveit tolmácsolták – átéléssel. A repertoár igen
gazdag volt, hiszen Pilinszkytől
Szabó Lőrincen át igazán színes
volt a paletta. A zsűrinek nehéz
és szép feladat jutott. Nehéz azért,
mert a tehetségek között mégis
csak fel kellett állítani egy rangsort,
és szép, mert ennyi remek verset
hallgathattak végig. Mint egy igazi

színházi előadás. Ahány vers,
mögötte annyi egyéniség, annyi
értelmezés. Az első hat helyezett
versenyzőt értékelték.
Másnap, november 28-án délután a II. Rákóczi adott helyet az
alsós versmondók versenyének.
Külön kategóriában indultak az 1-2.
és 3-4. osztályos versenyzők. Hol
ősz volt a teremben, hulló szilvával,
hol méhecske és szúnyog társalgott
velünk, majd egy bodzafa halálán
keseregtünk, és a kis versenyzővel

együtt éreztük a hiányt. A természet
ezer színe és szépsége vonult fel
előttünk, és csak ámulni tudtunk
a verselők fegyelmén, önuralmán,
színészi előadásán. Szülők és pedagógusok együtt izgultak, örültek,
pirultak és szurkoltak csemetéikkel.
A kisebbeknél is az első hat helyezett versenyzőt értékelték. És bár
tudjuk, hogy a pillanat elszáll, de
ezek a versek és az általuk kapott
élmény talán örökre megmarad.
Erősné Árgyelán Ildikó

Az emberi lét alakváltásai
– a fiatal József Attila történelemszemlélete –
„Miért a kő, ha nem lesz épületté?” – írja József Attila Kövek
című versében 1924 januárjának
elején. Mire ez a talányos verssor?
Mi inspirálhatta a huszadik század
– világirodalmi léptékkel mérve is
– egyik legnagyobb költőjét, a korszak (sajnos csak az utódok által
elismert…) kiváló gondolkodóját,
a magyar szintézisköltészet egyik
legjelesebb alakját a műalkotás
rejtélyes folyamata során?
Erre is választ kaphatott a szép
számmal megjelent érdeklődő közönség november 26-án a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében. A Táncsics
Alapítvány által támogatott és a
Parola Közhasznú Egyesület „szárnyai” alatt megvalósult rendhagyó
irodalmi óra keretein belül újabb
nagyszerű élménnyel lehettünk
gazdagabbak. A program a rendező
egyesület által kiírt – József Attila
életművéhez kapcsolódó – esszépályázat eredményhirdetésével
kezdődött. A két legsikeresebb
munka alkotóit – Erős Antóniát
és Vígh Viktóriát – Török Péter
(a Parola Közhasznú Egyesület
elnöke) pénzjutalommal díjazta.
A tapsot és a gratulációt Bíró
Gyula köszöntője és bevezetője
követte, amelyben bemutatta prof.
dr. Tverdota Györgyöt (egyetemi
tanár, az ELTE-BTK Modern
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vezetője), aki a délután

„savát-borsát” adta lebilincselően
izgalmas, közérthető és mindenekelőtt nagyszerű előadásával.
A rövid, de gondolatébresztőnek
kiváló bevezető (amely bőségesen
merített gondolatokat az előadó
Szublimálom ösztöneim című,
több kiadást megélt könyvéből)
már jelezte, hogy elsősorban
eszmetörténeti előadás fog kibontakozni, amely tágabb értelemben
érinti majd a magyarság kollektív
tudatának állapotát a 20-as, 30-as
évek történelmi környezetébe
helyezve. Abba a korba, amelyben az ország az I. világháború
és a trianoni békediktátum utáni
sokkból próbált ébredezni egy új
világot teremtve. Létezhetett-e
ebben a történelmi szituációban
boldogtalanságból boldogságba
vezető út? Ezt a kérdést akár az
egész rendezvény mottójául is
lehetett volna választani.
A professzor úr szerényen megköszönve a bevezetőt és a méltatást
jelezte, hogy a téma mindenképpen
több időt érdemelne, kiemelve
ezzel is a kérdés sokrétűségét és
gazdag gondolatiságát. Hiszen
József Attila történelemszemlélete
igen összetett, és nem azt a fajta
aspektusrendszert tükrözi, mint a
tárgyiasabb megfogalmazásra törő
költő- és kortársaké (például Illyés
Gyuláé). József Attila inkább
elméleti – elmélkedő (avagy metafizikai) síkon értelmezi a törté-

nelmet; mint a tudatos emberi élet
sorsformáló tényezőjét. A Kövek
című vers – amelyet egyébiránt
a költő egyik „közepes” színvonalú műveként tartanak számon
– kiváló példája volt ennek az
eszmefuttatásnak. József Attila a
történelmet egy sajátos hullámmozgásként értelmezte, amely a
fellendülések és összeomlások végtelen folyamaként „hömpölyög” az
idő szövevényes „fogságában”. Az
említett vers, amely a követ állítja
az ember metaforájául – témáját
tekintve – ragyogó példája annak
is, hogy amiként a szervetlen anyag
( ez esetben a kő) helye is változó
a természetben, és az építés során
– úgy válhat az ember a társadalom
számkivetett, majd hasznos, konstruktív elemévé. Mi állhat az egyén
és a közösség egybeolvadásának és
széthullásának kérdése mögött? Az
ember szinte szomjazta a további
elmélkedést, de a szenvtelen idő
közbeszólt, s vége is lett hirtelen
ennek a kiváló szellemi „túrának”.
Sok kérdés maradt függőben, de
a szervezők reményei szerint – a
pályázati lehetőségekhez is mérten
– lesz még alkalom újra összegyűlni egy alapos „bölcselet” kedvéért.
Mert az irodalom nem kusza
mondatok kavalkádja, hanem a
hétköznapi élet bölcsebb lenyomata. Csupán gondolkodni kell.
De előtte nem árt olvasni…
Kiss Tamás

Gyík, teknős, skorpió…
Amikor egy egész alsótagozat jelenik meg a
hüllőkiállításon, ott a legsüketebb jószág is hallja az
örömüket. November 29-én délután a Hunyadi Mátyás
Tagiskola alsósai ellátogattak a művelődési központ
nagytermében megnyitott hüllőkiállításra. Olyan
örömmel készülődtek, hogy mi, felnőttek is együtt
izgultunk velük. Nem mindennap látnak közelről
madárpókot, boát, degut vagy agámát, ezért szinte nem
tudtak betelni a látvánnyal, ami eléjük tárult. Izgatottan
járkáltak a terráriumok között, hangosan lelkendezve
és időnként félve-iszonyodva. A tanító nénit szinte
végigvonszolták a termen, mert mindenki egyszerre
szerette volna megmutatni az általa legizgalmasabbnak tartott élőlényt. Az elsősöknek természetesen
még el kellett olvasni a táblára kiírt állatneveket, és
hol nevetve, hol hitetlenkedve ismételték a szokatlan
neveket. Ami igaz, az igaz. Egyik-másik példány jó
eséllyel indulhatott volna a különös nevek versenyén.
Láncos királysikló, kéknyelvű gyík, csuklyás patkány,
térképteknős, recés piton, stb. A kicsik haza szerették
volna vinni a holland törpenyulat, a vadászgörényt,
a vörösfülű ékszerteknőst. Hatalmas tumultus keletkezett a terem végében, amikor a kiállítás vezetője

Fotó: Kari

kinyitotta az óriáskígyó terráriumát, és meg lehetett
simogatni a hüllőt. A tanító nénit erre már nem lehetett
rábeszélni. A kicsik viszont valóságos hőstettként
élték meg a simogatást. De nemcsak kígyót, hanem
varánuszt is lehetett tapogatni. Szó szerint testközelből. A varánusz népszerűsége még a kígyóénál is
nagyobb volt. Az iskolába visszatérve az elsősök óriási
lendülettel vetették bele magukat a rajzolásba, mert
szerették volna otthon is megmutatni azt a csodát, amit
aznap délután átéltek.
Erősné Árgyelán Ildikó
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I. Bihari sakkemlékverseny
Volt Berettyóújfaluban egykor
mozgalmas sakkélet, amelynek
mozgatói közül sokan már nem
élnek. A hajdan volt sakkozók
emlékére a Karácsony Sándor Kollégiumban rendeztek emlékversenyt.
Az Oktatásért Közalapítványhoz
benyújtott sikeres pályázat megvalósulásaként hat kollégium csapata töltött el hasznos, szórakoztató órákat
a gyorsan sötétedő november végi
délutánon. Kun Imre, a vetélkedés
szakmai szervezője köszöntőjében
kiemelte, hogy nehéz volna számba
szedni azokat a sporttársakat, akik
a legtöbbet tették a város sakkéletéért. Mégis meg kell említeni dr.
Gyáni Zsigmond, volt főügyészt,
Szoboszlai Istvánt, Mikó Sándort,
Zsargó Sándort. Az utóbbi két
tagtárs az iskola szakképzését is
szolgálta szakoktatói munkájával. Külön örömet jelentett, hogy
Zsargó Sándor özvegye is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, aki
köszönetet mondott a szervezőknek. A kollégiumonkénti háromfős
csapatok körmérkőzést játszottak
Szabó Zsolt, a Hajdú-Bihar Megyei
Sakkszövetség főtitkára és Váradi
Viktor, nemzetközi sakkmester
szakmai vezetésével. A sakktábla 64

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
KIÁLLÍTÁS
December 30-ig: Tóth Sándor festőművész jubileumi kiállítása. Megtekinthető: naponta 9-től 17 óráig.
***
MESEMONDÓ-VERSENY
Január 24-én: A Nadányi Zoltán
Művelődési Központ és Sinka István
Városi Könyvtár „Mesék Mátyás
királyról” címmel mesemondó
versenyt hirdet.
***

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Január 8-án és 15-én (kedden), 17
órától: Csontritkulást megelőző
torna a művelődési központ nagytermében. Mindenkit szeretettel
várunk!
***
GYERMEKMŰSOR
Február 5-én (kedden), 10 órától:
A Vidám Vándorok Társulat bemutatja a Szegény legény kalapja
c. zenés műsorát.

Fotó: Kari

mezőjén a 32 figura sokmilliós variációs lehetőségét kutató, elmerülten
latolgató játékosok számára szellemi
kihívást jelentett az ellenfél taktikájának kifürkészése. A végeredmények
kialakulásában tükröződött a felkészültség, a szerencse, a taktika. A
jelenlévő tanulók tartalmas délutánja, a szövődő kapcsolatok, a kísérők
szakmai eszmecseréje, a sakkélet
jelenkori szervezőinek nyitása Berettyóújfalu felé a rendezvény sikerét
bizonyítja, és folytatását igényli. A
nemes vetélkedés első helyezettje,
a házigazda, Karácsony-Koli Kormányos István, Kiss Ferenc, Shaffer

Első tízben a Budo SE

Fotó: Kari

Az utánpótlás magyar bajnokság megrendezése előtt 11. helyen
állt a Berettyó Budo SE az éves
pontversenyben. Az ország 60
klubjából célunk az első tízbe jutás
volt, hiszen az előző években még
ettől is jobb eredményt, a közvetlen
élmezőnybe kerülést is el tudtuk
érni (2004-ben harmadikok voltunk). „Hazai” versenyünkön, mely
a legnagyobb létszámú verseny
a magyar karate életben, mindig
a lehető legnagyobb létszámmal
próbálunk meg elindulni. Idén 20
versenyzőt tudtunk benevezni.
Ezzel a magas létszámmal is csak
többedikek vagyunk az indulók számát tekintve, hiszen voltak klubok
25-30 fősek is.
Természetesen ez évben is
voltak olyan versenyzők, akiktől
mindenképpen érmet, sőt bajnoki
címet vártunk, és olyanok is, akik
életük első versenyét pont ekkor
„abszolválták”. A délelőtt folyamán a gyerek-serdülő korcsoport
versenyei zajlottak, ahol egyik
legeredményesebb versenyzőnk,
Papp Árpádtól az elvárásunk mindenképpen a magyar bajnoki cím
megszerzése volt. A döntőbe jutásig
óriási fölénnyel verte ellenfeleit,
ott viszont fantasztikus győzni
akarásának köszönhetően majdnem
a visszájára „sült el a dolog”. Ebben
a korcsoportban 6 megszerzett pont
szükséges ahhoz, hogy idő előtt
befejeződjön a küzdelem, és kihirdessék a versenyzőt győztesnek.
Árpi a vége előtt 40 másodperccel
4:1 arányban vezetett, és úgy
gondolta, hogy eldönti a mérkőzést, és megszerzi a szükséges 2
pontot. Rohamozásának az lett
az eredménye, hogy az ellenfele
5:4-re megfordította a csatát, és
csak az utolsó pillanatban sikerült
egyenlítenie. A hosszabbításban
végül sikerült megszereznie a
magyar bajnoki címet, magának

2007. december 21.

aranyérmet, nekünk „idegösszeroppanást” szerezve. Szabó Nikolett
serdülőkorú női versenyzőnk már
néhányszor megvillantotta tudását,
most azonban igazán kitett magáért,
hiszen a döntőig verekedte magát,
ahol azonban egy kicsit megijedt
„nagynevű” ellenfelétől. Ezüstérme így is kellemes meglepetés
számunkra. Dávid Andrást csak
sérülése akadályozta meg abban,
hogy magyar bajnok legyen, így
klubtársával, Lénárt Csabával
együtt a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A délután folyamán az ifi-junior
korcsoport küzdelmei zajlottak,
ahol Nguyen Van Viet és Váradi
Edit a döntőbe jutást is kiharcolta. Tudásuk alapján mindketten
képesek lehettek volna a bajnoki
cím megszerzésére, ez azonban
egyikőjüknek sem sikerült. Viet
hiába volt kemény és szívósabb
mindenkinél, ellenfele kihasználta,
hogy magasabb volt és fejberúgta,
Edit bár jobban állt ellenfelénél,
végül kétszer is megroggyantották.
A négy döntőből hármat is elveszítettünk, ennek ellenére szakmai
szempontból is tanulságos és színvonalas mérkőzéseket vívtunk.
Porkoláb Norbert nehézsúlyú
junior és Horváth Patrik ifikorú nehézsúlyú versenyzőink is dobogóra,
sőt a végső győzelemre esélyesként indultak, végül is mindketten
bronzéremmel kellett beérjék, bár
felkészültségük alapján szebb is
lehetett volna az érem színe.
Egy arany, három ezüst és négy
bronzérmünkkel igaz, hogy nem
voltunk a verseny legjobb három
csapata között, de a végső összesítésben az éves pontversenyben
négy helyet előrelépve, 11-ről 8-ra
tornáztuk fel magunkat, amivel az
első tízbe kerülést, az ez évi elvárást
teljesítettük.
Berettyó Budo SE

Ádám alkotta csapata, másodikként
a derecskei Lórántffy Zsuzsanna
Kollégium végzett, harmadik lett
az Arany János Kollégium, negyedik helyen a Szabó Pál Kollégium,
ötödikként a püspökladányi Karacs
Ferenc Kollégium, hatodik helyen
a biharkeresztesi Bocskai István
Kollégium végzett. Lazításképpen
a délután második részében a résztvevők nagy örömére a nemzetközi
mester, Váradi Viktor játszott szimultánt az összes sakkozóval. Nem
volt kérdés, hogy kinyerte meg
valamennyi játszmát!
Zsákai Ildikó

Rendőrségi hírek
Fokozott közterületi ellenőrzést
és megerősített járőrözést tart a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
a karácsonyi ünnepeket megelőző
adventi hétvégéken Berettyóújfaluban és a környező településeken a
bevásárlóközpontok, piacok körül.
A megnövelt rendőri jelenlét
célja a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések megelőzése, a nagy tömegek mozgását
és figyelmetlenségét kihasználó
bűnelkövetés visszaszorítása.
A nagyobb és a kisebb üzletek-

Háromszázan mérték össze
tudásukat városunkban
(Folytatás az 1. oldalról)
„shihan” Furkó Kálmánt, a Magyar Kyokushin Karate Szervezet
elnökét és „sensei” Drienyovszki
Jánost, a verseny főbíráját. Szeifert
Ferenc nyitotta meg a rendezvényt,
és kiemelte, hogy nem csak ő, de
az egész város büszke arra, hogy
immár ötödik alkalommal városunk rendezi ezt a nagyszabású
megmérettetést. Furkó Kálmán
köszöntötte másodikként a résztvevőket, majd díjakat és ajándékokat
adott át. Ez után egy meglepetés
következett, ugyanis az október
13-14-én a Karate világbajnokságon résztvevő magyar válogatott
vonult be, akiknek köszöntése és
megjutalmazása ezen a versenyen
történt. Számukra a díjat Karmazin
György ügyvezető elnök és Bencze
Antal, a válogatott edzője adták át.
A magyar válogatott újra kiemelkedő teljesítménnyel mutatta meg
a világnak, hogy a „legerősebb”
nemzetek közé tartozik. Nem csak
a férfiak, a hölgyek mezőnyében

Sporteredmények
Futsal
MVFC – Újbuda 7:2
Euromobil Trans Győr – MVFC
2:4
Az idei év utolsó hazai mérkőzése itthon került megrendezésre 14én, pénteken: MVFC – Szentes 1:0.
Az első fordulóból egy mérkőzés,
a Ferencváros elleni már átcsúszik
2008 januárjára. A Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért is
megtörtént a sorsolás: Fáklya Se
Törökszentmiklós – MVFC
Női futsal
BNFK – Salgótarjáni Vadmacskák 15:0
Kézilabda
Női OSB
Mezőhegyes – BMSE 16:14
BMSE - DVSC 14:33
Lány OSB
Derecske – BMSE 36:20
Férfi NB II.
BMSE – Törökszentmiklós 33:37
Ifi
BMSE – Törökszentmiklós 35:33

A Bihari Hírlap
legközelebbi száma
2008. január 18-án
jelenik meg.
Boldog új évet!

is kimagaslót teljesített a magyar
csapat, hiszen Szövetes Veronika
az első női világbajnokság győztese. Teljesítményük elismeréséül
vastaps közepette tiszteletükre újra
felcsendült a nemzeti Himnusz.
Majd elkezdődhettek az ifijunior korcsoport versenyei. Itt
már igen komoly és életszerű
küzdelem folyik, ami megmutatja
a kyokushin karate minden szépségét és egyben keménységét is.
Egy leheletnyi szünet tarkította a
délutáni programot, melyre mindenki nagyon várt, hiszen a magyar
férfi válogatott impozáns és magas
színvonalú bemutatóját láthatták a
pihenőben. Folyamatosan, a versennyel párhuzamosan zajlott az
eredményhirdetés, hiszen 30 kupát
és 120 oklevelet és érmet kellett
kiosztani, melyben a meghívott
vendégeink segédkeztek.
A Berettyó Budo SE az országos pontversenyben a 11. helyen
állt a verseny előtt, és a viszonylag
jó szereplésünknek köszönhetően
a 8. helyen végeztünk 2007-ben
az ország 60 egyesülete közül.
Akiknek ez köszönhető, akik
ezen a versenyen pontot szereztek
klubunknak: Papp Árpád magyar
bajnok, Nguyen Van Viet, Váradi
Edit és Szabó Nikolett ezüstérmesek, Horváth Patrik, Dávid András,
Porkoláb Norbert bronzérmesek.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden támogatónknak és
segítőnknek, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy minden eddiginél
színvonalasabb versenyt tudtunk
szervezni.
Berettyó Budo SE

ben egyaránt visszatérő jelenség,
hogy a vásárlás közben a kézitáskákból iratokat, kézpénzt tulajdonítanak el, a figyelmetlenséget
kihasználva. A bevásárlókocsikban
elhelyezett női táskák hivalkodó
lehetőségei a lopásoknak.
Berettyóújfalu városban nincs
olyan rendkívüli ünnepi forgalommal rendelkező bevásárlóközpont,
amelyre jellemző volna a zseblopások elkövetése, azonban aki a
környező nagyvárosokat felkeresi,
fokozottan figyeljen értékeire.
A városban található üzletek
parkolóiban hétköznapokon és
ünnepi időszakban egyaránt előfordulnak kisebb anyagi káros
balesetek, amelyek elkerülésére
az autóvezetőknek kell fokozottan
figyelniük. A személyi sérüléssel
nem járó balesetekben lehetőség
van a felek kölcsönös megegyezésére, az ún. betétlapok cseréjére,
de amennyiben személyi sérülés
is történt, a közlekedési szabályok
szerint kötelező a rendőrség értesítése. A balesetben végrehajtott
rendőri szemlét minden esetben
szabálysértési eljárás követi, így
a pénzbüntetés elkerülésére leghatékonyabb mód a balesetek
megelőzése.
Azok, akik a rendőri eljárástól
és büntetéstől tartva felelősséget
elismerő „betétlap” hátrahagyása
nélkül hagyják el a helyszínt, a jelentős mértékű büntetés mellett jogosítványukat is kockáztathatják.
A tél beköszöntével a közlekedésben valamennyi résztvevő
részéről nagyobb figyelmet kell
fordítani a nedves, esetenként
jegyes útfelületek csúszósságára,
de a mezőgazdasági járművek
sárfelhordásai is mindennapos
jelenségek.
Amennyiben a közlekedésben
részt vevők a főútvonalakon sárfelhordást tapasztalnak, a közlekedés
biztonságának javítása érdekében
jelezhetnek személyesen vagy telefonon a rendőrkapitányság 107-es
vagy 112-es hívószámára, illetve a
közút kezeléséért felelős szervnek.
Ilyen esetekben a kapitányság
azonnal intézkedik az út kezeléséért
felelős szervnél a baleseti források
megszüntetésére.
Szabó István r.őrnagy
hivatalvezető

November
23.: Bene Johanna
(Bene Attila
Szabó Henriett)
25.: Papp Máté Dávid
(Papp János
Pelbárt Enikő)
30.: Szabó Melissza Margaréta
(Szabó István
Mező Mária)
30.: Ajtai Ábel Erik
(Ajtai Tivadar Antal
Lakatos Tímea)
Házasságot kötöttek
December
8.: Magdus Tibor
Szilágyi Gabriella
Elhunytak
November
18.: Háló Lajosné Pap Róza
(1914)
22.: Szücs Istvánné Pelcmann
Rózsa (1910)
25.: Matolcsi Károly (1934)
25.: Veres Jánosné Popovics
Ilona (1931)
27.: Marczin Józsefné Noveczki
Piroska (1959)
30.: dr. Balogh Lajos István
(1931)
30.: Garabuczi Imre Józsefné
Szegedi Juliánna (1923)
December
1.: Bocska János (1925)
2.: Tóth János (1933)

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, bélyegek,
tintapatronok,
floppy- és CD-lemezek,
fénymásoló festékporok,
festékkazetták,
videó- és magnókazetták, elemek
2008. évi ASZTALI
ÉS FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK,
KARÁCSONYI KÉPESLAPOK
ÉS CSOMAGOLÓK nagy
választékban kaphatók.
FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás,
laminálás.
BÉLYEGZÕKÉSZÍTÉS
egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig, Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Eladó a képen látható
FIAT BRAVA
személygépkocsi
Paraméterei: SX felszereltség, hengerűrtartalma 1242 cm3,
teljesítménye 83 Le, évjárata
1999, műszaki érvényessége
2009. 06. hó, színe bordó-metál,
futásteljesítménye 91000 km.
Keréktárcsára szerelt téli
gumikkal, szervizkönyvvel,
friss olajcserével, hibátlan, jól
karbantartott állapotban.
Telefonszám:
06 20 353-6566.

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
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