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„Egymásért és az egészért”
Mecénások estje – másodszor
Immár második alkalommal
került sor arra az eseményre,
melynek során Berettyóújfalu
Város Önkormányzata ünnepélyes
keretek között fejezte ki köszönetét mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak,
akik a nehéz anyagi körülmények
között működő intézményeinket
az elmúlt esztendőben valamilyen
formában önzetlenül támogatták.
Az esemény „mecénás-nap” néven
kezd ismertté válni és mind jobban
kibővülni. Ahogyan Szeifert Ferenc polgármester utalt rá, mindig
is fontos szerep hárult a történelem
során a legkülönbözőbb területek
mecénásaira, s rögtön a legelsővel,
a „névadóval” kezdte.
Caius Cilnius Maecenas, gazdag római polgár, Augustus császár
közvetlen körébe tartozó politikus,
illetve maga is író és költő volt.
Bár művei nem maradtak fenn, a
neve igen, irodalom- és képzőművészet-pártoló tevékenységéről
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vált ismertté. Neve az évszázadok
során fogalommá lett, elsősorban
a tudományok és a művészetek
pártfogóinak megnevezésére.
Ma már teljesen általánossá vált,
valamennyi terület önzetlen támogatóját így hívjuk. Országosan is
bevett gyakorlat, hogy évről évre
nyilvánosan fejezik ki köszönetüket az érintett területeken alkotók

vagy dolgozók mindazoknak, akik
valamilyen formában „mecénásként” jelentkeztek, és támogattak
valamilyen tevékenységet. Az
országos elismeréseken túl több
település önkormányzata is csatlakozott már ehhez a kezdeményezéshez, ezt tette Berettyóújfalu
önkormányzata is, első ízben egy
évvel ezelőtt.

Az intézményvezetők javaslatai nyomán egész pontosan hetven
támogató kapott meghívást 2007.
december 18-a délutánjára a városháza nagytermébe, ahol a polgármester és az érintett intézmények
vezetői személyesen mondták
el, hogy ki mivel támogatta az
intézmények, illetve közvetlenül
az önkormányzat munkáját a
2007-es esztendőben, majd átadásra kerültek a város jelképes
ajándékaként Magyar Zita fazekas,
a népművészet ifjú mestere által
készített ajándéktárgyak – a közelgő ünnepekre is hangolódva egy
kerámiaangyal –, illetve a Magyar
várak című album.
Bár minden területen egyre szűkösebbek az anyagi lehetőségek,
azt mondhatjuk, igen imponáló a
meghívott támogatók létszáma,
akiknek valamennyi vezető nagy
örömmel fejezte ki azt a köszönetet, amire méltán érdemesek.
Kolozsvári István

Sürgősségi bál a Területi Kórházban
A berettyóújfalui Területi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya a tavalyi nagysikerű rendezvényük után ismét megszervezi
jótékonysági bálját a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban február
2-án. Az esemény részleteiről
dr. Muraközi Zoltántól, a kórház
orvos-igazgatójától, a sürgősségi
betegellátó osztály megbízott osztályvezetőjétől megtudtuk, az első
báljukat akkor rendezték, amikor az
osztály a kivitelezési munkálatok
csúszása miatt még nem működött. Ezért akkor csak előrejelezni
tudták, hogyan fognak dolgozni,
és milyen látható-érezhető haszna
lesz az új osztálynak. Most azonban
már tíz hónapnyi bizonyítékkal
is tudnak szolgálni. Az osztály
ugyanis hivatalosan 2007. március
12-én indult, és a közel tíz hónap
alatt mintegy 11 ezer járó- és ezer
körüli fekvőbeteget láttak el. A
kezdeti nehézségek, a látszólagos
érdekellentétek után azonban az
osztály megtalálta a helyét a Területi Kórház struktúrájában, és jó
munkakapcsolat alakult ki a többi
osztállyal és azok dolgozóival. A

közös munka és a közös
problémák-örömök pedig a sürgősségi osztály
dolgozóiból is, a nővérekből, orvosokból,
mentőtisztekből,
adminisztrátorokból
egységes, ütőképes
csapatot kovácsoltak.
Kialakult egy
stabil gárda, amely
képes a felmerülő
szakmai és egyéb
problémákat is
megoldani. Az
orvos-igazgató elmondása szerint nagy
segítséget kaptak a kórház
vezetőtestületétől, de sajnos az
egészségügyet manapság meghatározó változások, mint ahogy a
kórházat, ezt az osztályt sem kerülik
el. Az egyre nehezebb anyagi körülmények, az itteni és a környező
kórházakat is érintő kapacitás-csökkentések, a mentő- és a betegszállítás
változásai mind-mind hatalmas kihívást jelentenek, melyeknek közösen
kell megfelelniük. Muraközi Zoltán

a mostani bál céljairól
elmondta, természetesen elsődleges
szempont egy olyan társasági rendezvény lebonyolítása, melyen minden jelenlévő – hasonlóan az előző
évihez – maradéktalanul jól érzi magát. A kezdeti hibákból is tanultak,
munkatársaival együtt igyekeztek
ezeket kiküszöbölni. A szórakoztatásról ismét egy országosan ismert
név fog gondoskodni, az egyezteté-

sek jelenleg folynak, legyen
ez meglepetés. A zenét az
előző bálon is kiválóan
szereplő Boros–Sarkady–
Lefkovits trió szolgáltatja
majd. A másik bevállalt és
nem titkolt céljuk, hogy a
bál bevételéből az osztály
számára egy LIFEPAK-12
típusú defibrillátort vegyenek, melyet elsősorban az
újraélesztéseknél használnak, illetve az életet veszélyeztető szívritmus-zavarok
megszüntetésére szolgál. A
LIFEPAK-12-es automata,
nagy tudású készülék, ami
jelentős segítséget és biztonságot nyújt a munkájukban és
ezáltal a betegek számára is. A
defibrillátor áráról az orvos-igazgató elmondta, az alapkészülék a
szükséges kiegészítőkkel kb. 2-2,3
millió forintiba kerül, és bíznak
abban, hogy a bálozók mindamellett, hogy jól érzik magukat majd a
rendezvényen, részben hozzásegítik
jótékonykodásukkal ennek megvételéhez az osztályt.
L. M.

Ünnepi ifjúsági és sportbizottsági ülés
– Átadták
a Berettyóújfalu sportjáért
kitüntetést –
2007. december 19-én a városháza nagytermében került sor az
önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának 2007-es utolsó, ünnepi
ülésére. A hagyományokhoz híven
ebben az évben is ez alkalommal
adták át a „Berettyóújfalu sportjáért” kitüntetést, valamint méltatták
a kiemelkedő eredményeket elért
sportolók, illetve sportegyesületek
teljesítményét.
A Berettyóújfalu sportjáért
kitüntetést ebben az évben Szeifert
Ferenc polgármester – a képviselő-testület október 25-i döntése
alapján – Rinyu Sándornak adhatta
át. A Bihari Hírlap rendszeres
olvasói számára jól ismert sportember három DAN-os, feketeöves

karatemester. Az 1982-ben alakult
Kyokushin Karate Egyesület, a Berettyó BUDO SE alapító tagja, 1988
óta elnöke. Amellett, hogy nagy
szerepe van a sportág és általában
a keleti küzdősportok népszerűsítésében, elterjesztésében, tanítványai
egyéni versenysportolói szinten
is kiváló eredményeket érnek el
mind országos, mind nemzetközi
szinten. 15 éve saját edzőtáborokat
rendeznek. Az egyesület munkája
nem csupán városi szintű, az egész
Bihari térségben – Derecskétől
Biharkeresztesig, Szentpéterszegtől
Püspökladányig – folytatja tevékenységét.
Az országos és diákolimpiai
bajnokok és helyezettek mellett
több válogatott sportoló is tagja az
egyesületnek, többek között egy
ifjúsági Európa-bajnok versenyző. A diákolimpiák történetének

bhirlap@freemail.hu

Határtalan kultúra
A 21. századdal egyidős, azaz
2001. január 21-én indult a Magyar
kultúra napjának közös megünneplése Berettyóújfaluban és Nagyváradon. Idén már a nyolcadik közös
rendezvényre készülnek, amelyet
tíznaposra terveztek, két település
– Margitta és Nagyszalonta – bevonásával.
A nagyváradi sajtótájékoztatón
– melyet Bíró Rozália ottani és
Muraközi István, berettyóújfalui
alpolgármesterek, valamint Lakatos
Péter, a Partium Alapítvány elnöke,
Porkoláb Lajos, a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ igazgatója,
Fleisz János, történész tartott – elhangzott, hogy mindig valamilyen
eseményhez, évfordulóhoz kötődik

A Magyar kultúra
ünnepe
Január 15-24.
A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Bihar Megyei Szervezete,
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Nagyvárad Polgármesteri
Hivatala, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége, a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ és a Partium Alapítvány
nevében tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves családját a MAGYAR
KULTÚRA ÜNNEPE alkalmából
szervezett rendezvényeinkre.
A szervező bizottság nevében:
Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar
megyei elnöke,
Porkoláb Lajos, a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ igazgatója
Lakatos Péter, a Partium Alapítvány elnöke
Fleisz János, a Bihar Megyei és
Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége elnöke
Fővédnökök:
Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke
Markó Béla, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség elnöke
A rendezvény védnökei:
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu
város polgármestere
Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere
BERETTYÓÚJFALU
 Január 15. (kedd),
17 óra
„Talán a vízözön” címmel Réti
Árpád színművész Babits Mihály
verseiből összeállított műsora
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
 Január 17. (csütörtök),
17 óra
Lénárt Attila grafikus kiállítása
Megnyitja: Tamus István grafikusművész
Helyszín: Karácsony Sándor Kollégium
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első aranyérme is az egyesülethez
került.
Egyéni eredményei közül kiemelkedik egy junor magyar baj-

noki 3. hely, de tevékenységét
elsősorban a csapatépítés és a nevelői-tanítói munkája határozza meg.
(Folytatás a 6. oldalon)

a rendezvénysorozat. Mivel az idei
a magyar reneszánsz éve, így a gazdag programkínálat is a reneszánsz
témáját dolgozza fel. Előadások
hangzanak el az idén 500 éve
királlyá koronázott Mátyásról, lesz
bábszínházi előadás, illetve átadják
a magyar kultúráért kitüntető díjakat
is. Az Észak-alföldi Régióban egyedülálló, határokon átnyúló közös
kulturális projekt megvalósulásaként
pedig a Nagyvárad Táncegyüttes és
a Bihar Néptáncegyüttes közös előadásában mutatják be az „Eltáncolt
cipők” című táncjátékot.
A január 15-től 24-ig tartó
rendezvények ingyenesen látogathatók.
Nyírő Gizella

 Január 18. (péntek),
10 óra
Megyei ünnepi megemlékezés a
magyar kultúra napjáról
Köszöntőt mond: Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke
Megnyitja: Szeifert Ferenc
polgármester
„Az utolsó magyar trubadúrköltő” – Nadányi Zoltán költészete

Előadó: Bakó Endre irodalomtörténész
„Az Év Hajdú-Bihar Megyei
Népművelője” díj átadása
15 óra
„Szódavíz, egy magyar kultuszital” című kiállítás megnyitója (a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum vándorkiállítása)
Megnyitja: Deák László, a
Magyar Országos Szikvízkészítő
Ipartestület elnöke
Helyszín: Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme
 Január 21. (hétfő),
14 óra
A MAGYAR KULTÚRA
ÜNNEPE rendezvénysorozatot
megnyitja: Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu polgármestere
Köszöntőt mond: Bíró Rozália,
Nagyvárad alpolgármestere
A magyar kultúra ünnepe 2007
című kiadvány ismertetése
A reneszánsz Biharban című
fórum
Előadások:
„Néhai való jó Mátyás király”
– Mítosz és valóság, örökség és
megújulás a sokarcú Mátyás-hagyományban
Előadó: Dr. Vajda Mária, a
Déri Múzeum főmuzeológusa
Mátyás király és Nagyvárad
Előadó: Dr. Fleisz János egyetemi tanár
Vitéz János bíboros, nagyváradi püspök jelentősége
Előadó: Mons. Fodor József
általános helynök
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Magyar kultúra ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)
17 óra
Kocsis Csaba ”Korkép” címmel rendezett kiállításának megnyitója
Megnyitja: Vitéz Ferenc művészeti író
Az Erdélyi Gábor-díj átadása
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
10-től 16 óráig
Wass Albert felolvasónap
Helyszín: Sinka István Városi
Könyvtár felnőtt kölcsönzője

 Január 22. (kedd),
10 óra
Megemlékezés és koszorúzás
Karácsony Sándor szobránál
Helyszín: Karácsony Sándor
Kollégium
11 és 13 óra
„Eltáncolt cipők” című táncjáték a Nagyvárad Táncegyüttes
és a Bihar Néptáncegyüttes közös
előadásában
Helyszín: Kabos Endre Városi
Sportcsarnok
 Január 24. (csütörtök),
15 óra
„Mesék Mátyás királyról” című
mesemondóverseny és a „Meghalt
Mátyás király, oda az igazság”
című rajzpályázat eredményhirdetése
Helyszín: Sinka István Városi
Könyvtár
NAGYVÁRAD
 Január 17. (csütörtök),
11 óra (helyi idő szerint)
Benedek Elek: Jégország királya című mesejáték a Matyi
Műhely Bábszínház előadásában
Helyszín: a nagyváradi VárM3as terme
 Január 19. (szombat),
11 óra
„Mesék Mátyás királyról” címmel rendezett mesemondó verseny
döntője
Helyszín: a nagyváradi VárM3as terme
17 óra
A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE rendezvénysorozatot megnyitja: Bíró Rozália, Nagyvárad
alpolgármestere
Köszöntőt mond: Muraközi
István, Berettyóújfalu alpolgármestere
A magyar kultúra ünnepe 2007
című kiadvány ismertetése
A reneszánsz Biharban című
fórum
Előadások:
„Néhai való jó Mátyás király”
Mítosz és valóság, örökség és
megújulás a sokarcú Mátyás-hagyományban
Előadó: Dr. Vajda Mária, a
Déri Múzeum főmuzeológusa
Mátyás király és Nagyvárad
Előadó: Dr. Fleisz János egyetemi tanár
Vitéz János bíboros, nagyváradi
püspök jelentősége
Előadó: Mons. Fodor József
általános helynök
Közreműködnek az Ady Endre
Líceum diákjai és a Nagyváradi
Bazilika Szent László kórusa

Helyszín: Ady Endre Líceum
 Január 21. (hétfő),
11 és 13 óra
„Eltáncolt cipők” című táncjáték a Nagyvárad Táncegyüttes
és a Bihar Néptáncegyüttes közös
előadásában
Helyszín: Partiumi Keresztény
Egyetem
17 óra
Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára című misztériumjáték
Helyszín: Megyei Könyvtár
Amfiteátruma
 Január 22. (kedd),
17 óra
GÁLAMŰSOR
Ünnepi beszédet mond: Dr.
Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke és Markó Béla,
a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség elnöke
A „Magyar kultúráért” díjakat
átadja: Kiss Sándor, az RMDSZ
Bihar megyei elnöke és Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere
A gálaműsorban közreműködnek:
Háromszék Táncegyüttes, a Csiki
Játékszín és Bancsov Károly operaénekes.
Helyszín: Szakszervezetek Művelődési Háza
 Január 23. (szerda),
17 óra
Kárpáti Gusztáv festőművész
kiállítása
Megnyitja: Holló Barna grafikusművész
Helyszín: Tibor Ernő Galéria
MARGITTA
 Január 24. (csütörtök),
17 óra (helyi idő szerint)
Fenyvesvölgyi Tamás festő
és Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa
grafikus kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Porkoláb
Lajos, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatója
Helyszín: Szent Margit Római
Katolikus Templom
NAGYSZALONTA
 Január 18. (péntek),
17 óra (helyi idő szerint)
Benedek Elek: Jégország királya c. mesejáték a Matyi Műhely
Bábszínház előadásában
Helyszín: Művelődési Központ
Támogatók:
– Communitas Alapítvány
Kolozsvár
– Nagyvárad Polgármesteri
Hivatala
– Berettyóújfalu Város
Önkormányzata
– Nagyváradi Állami Filharmónia
– Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad
– Bihari Múzeum, Berettyóújfalu
– Ady Endre Líceum, Nagyvárad
Médiatámogatók:
– Bihari Napló, Nagyvárad
– Hajdú-bihari Napló, Debrecen
– Hajdú-bihari Hét, Debrecen
– Berettyó Televízió
– Bihari Hírlap, Berettyóújfalu
– Berettyó Rádió
– www.nagyvarad.ro
– www.berettyoujfalu.hu
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A 2007-es év utolsó önkormányzati ülésén
December 20-án ülésezett
2007-ben utoljára a város önkormányzata. Szeifert Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket, hivatali
dolgozókat és a meghívottakat,
majd írásos jelentését tárgyalta
meg a testület, melyben a polgármester elsőként arról számolt
be, hogy az önkormányzat által
kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázat úgynevezett A
típusára összesen 153 pályázat
érkezett, melyből 140-et, a B típus
13 beérkezett pályázatából pedig
10-et támogattak. Az eredményről
a pályázókat írásban értesítették.
Támogatási kérelmet nyújtottak be
a 2007-dik évi ÖNHIKI-s pályázat
második ütemére, melynek elbírálása folyamatban van, és pályáztak
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz is támogatásért
a kerékpárút-hálózat kialakítására,
valamint az önkormányzati utak
fejlesztésére. A polgármester
írásos beszámolóját szóban kiegészítve elmondta, december
17-én a polgármesteri hivatal
nagytermében köszöntötték azokat
a vállalkozókat, akik Berettyóújfalu intézményeinek támogatói
voltak a 2007-es esztendőben. Az
intézmények pontosan 70 mecénás
köszöntésére tettek javaslatot, akik
közül sokan fogadták el a meghívásukat. Másnap ugyancsak a polgármesteri hivatal nagyterme volt
a helyszíne a város sportbizottsága
által összehívott rendezvénynek,
melyen az év legeredményesebb
sportolói és sportegyesületei képviselőinek jelenlétében átadták a
„Berettyóújfalu város sportjáért”
díjat Rinyu Sándornak, a Berettyó
Budo SE elnökének.
A 2008. évi közszolgáltatási
díjváltozásokról
A testület elfogadva a polgármester jelentését a 2008. évi
temetői szolgáltatási díjakról
alkotott rendeletet. Az ülésen
jelen lévő Olajos Mihályné, a
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat igazgatója elmondta, az
általuk javasolt 10%-os emelés
bizonyára magasnak tűnik, de a
működési költségeik – elsősorban
a szemétszállítási és -ártalmatlanítási díjak drágulása, valamint
a temető nyitvatartási idejének
meghosszabbodása miatt – jelentős mértékben megnövekedtek.
A napirendi ponthoz Kiss Béla
képviselő javasolta, hogy a város
vezetése és a vállalat közösen
gondolják át újra a nyitvatartási
rendet, Papp János képviselő pedig
a szentmártoni temető biztonsága
érdekében a bekerítését sürgette.
A képviselők elfogadták a vállalat
által javasolt díjtételeket. Eszerint
2008-ban a berettyóújfalui és
berettyószentmártoni temetőkben
a sírhelymegváltási díjak:
2 személyes sírhely 25 évre
5.783 Ft
4 személyes sírhely 25 évre
20.623 Ft
gyermeksírhely 25 évre 5.261 Ft
urnasírhely 25 évre
7.366 Ft
urnafülke 10 évre
15.151 Ft
sírbolt 2 koporsóként 60 évre
136.687 Ft
Kiemelt övezet
Ligetes sírhely 25 évre 50.714 Ft
4 személyes 25 évre 93.922 Ft
A temetkezési szolgáltatók
kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 1.999 Ft/munka.
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért
a temetkezési szolgáltatók által

Fotó: Kari

fizetendő díjak:
Hűtés:
3.490 Ft/nap/fő
Sírhelynyitás, normál (sírásás,
sírnyitás):
13.562 Ft
Visszahantolás:
8.341 Ft
Sírhelynyitás mélyített: 16.887 Ft
Visszahantolás:
10.338 Ft
Sírhelynyitás gyermek: 4.893 Ft
Visszahantolás:
2.969 Ft
Urnasírhely nyitás:
2.445 Ft
Visszahantolás:
1.495 Ft
Temetői létesítmény használati díj
temetkezési vállalkozók részére:
17.655 Ft/szertartás.
A megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Ezt követően rendeletet alkotott
a testület a helyi menetrendszerinti
autóbuszjáratok 2008. évi díjairól
is. A Hajdú Volán Zrt. javaslata
alapján Berettyóújfaluban a menetjegyek ára 10 %-kal, a teljes árú
bérletek 8,2 %-kal, a kedvezményes
árú bérletek pedig 16,7 %-kal emelkednek január 1-jétől. Eszerint:
A közigazgatási határon belüli vonalszakasz vonaljegy ára:
141.67 Ft
A különböző bérletjegyek a
naptári hónap, negyedév vagy az
év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én, 24 óráig
érvényesek.
A bérletérvényesség kezdete
előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 15ig történő bérlet 50 %-os visszaváltásának kezelési díja: 91.67 Ft.
A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt: 91.67 Ft.
Az elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja:
91.67 Ft.
A kutyaszállítás díja azonos a
járműre érvényes vonaljegy árával.
Kivétel a vakvezető kutya, amelynek szállítása díjtalan.
A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2
db 40×50×80 cm méretet meg
nem haladó, egy személy által
hordozható, a fel- és leszállást nem
akadályozó kézipoggyászt, illetve
1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg
facsemetét, 1 db gyermekkocsit
szállíthat díjmentesen.
Az arcképes havi bérletjegyek
nettó ára:
egyvonalas bérletjegy: 2.250 Ft
összvonalas bérletjegy: 3.000 Ft
tanuló- és nyugdíjasbérlet:
1.575 Ft
Az iskolák és tanintézetek által
rendelt helyi autóbusz különjáratok
hatósági díja:
Az autóbusz típusától függetlenül
Ft/km
220 Ft
Ft/óra
2.200 Ft
Legkisebb fuvardíj (Ft) 8.800 Ft
A rendeltben szereplő díjtételek
az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.
Az előző önkormányzati ülésen
módosították a városunkban távhőszolgáltatás alapdíjait, de akkor
a hődíjak változatlanok maradtak,
ugyanis sem a javaslatot tevő
Herpály-Team Kft., sem az önkormányzat előtt nem volt ismert,

hogy mekkora földgáz áremelést
tervez a kormány. A Gazdasági
Minisztérium 2008. január 1-jétől
5,2 százalékkal emelte meg a földgáz legmagasabb hatósági díját, így
városunkban is a földgáz áremelésével azonos mértékben módosítani
kell a távhőszolgáltatás hődíjait.
A települési önkormányzat
területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díja a következő:
Díjtétel megnevezése
Egységár
Ft
Alapdíj
Fűtés célú felhasználáskor
Ft/lm3/év
447.84
Melegvíz célú felhasználáskor
Ft/lm3/év
40.80
Fűtési hődíj
Ft/GJ
2763
Melegvíz hődíj
Ft/GJ
2763
Ft/v.m3
1243
A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A testület rendeletet alkotott
arról, hogy továbbra is helyi jelentőségű természetvédelmi területként, értékként kezeli dr. Barcsay
László kertjét, a Herpályi templom
környezetét, a Korhány-eret és az
Olimpiai emléktölgyet. Ezeket még
a rendszerváltás előtt a Hajdú-Bihar
Megyei Tanács nyilvánította védetté, mely határozatokat egy 2007
júliusában hozott törvény alapján
most hatályon kívül helyeztek. A
helyi rendelettel viszont a testület
korábbi védettségüket továbbra is
fenn kívánja tartani.
Engedélyezték, hogy a város
működőképességének biztosítása
érdekében a 2008. évre az önkormányzat 200 millió forint éven
belüli lejáratú működési folyószámlahitelt, illetve a munkabérek
kifizetéséhez – amennyiben szükségessé válik – 130 millió forint havi
lejáratú munkabérhitelt vehessen
fel a számlavezető pénzintézetétől.
E hitelek fedezete az önkormányzat a futamidő alatti költségvetési
bevételei.
Az intézményekről
Elfogadták az önkormányzat
és intézményei 2008. évi belső ellenőrzési tervét, melyre a helyi önkormányzatokról és az úgynevezett
államháztartásról szóló törvények
kötelezik az önkormányzatokat.
Eszerint 2008 első negyedévében
a 2007. évi zárszámadás megbízhatósági ellenőrzése, a második
negyedévben a helyi adórendszer,
a nyilvántartások, a kintlévőségek
ellenőrzése kerül sorra, míg a harmadik és negyedik negyedévben
a KOGI (Középfokú Oktatási
Intézmények Gazdálkodó Irodája)
és a KÖSZI (Közintézmények
Szolgáltató Irodája) által folytatott
pénzkezelések szabályosságát,
kötelezettségvállalásaikat, valamint
az általuk lefolytatott közbeszerzési
eljárások szabályosságát vizsgálják
majd.
Jóváhagyták az önkormányzat
2008 első félévi munkatervét is,
melyben nagyvonalakban megha-

tározták a félév alatti képviselőtestületi üléseken megtárgyalandó
napirendi pontokat. Ezt követően
a Fényes-Ház Gondozó Szolgálat
úgynevezett emelt szintű férőhelyeinek általános ellátást nyújtó
férőhelyekké minősítéséről határoztak. A visszaminősítést a jobb
kihasználtság, a gazdaságosabb
működtetés, illetve ezáltal a férőhelyek számának bővíthetősége
indokolta.
Elfogadták az Önkormányzat minőségirányítási programja
alapján a város három oktatási
intézményében 2007-ben elvégzett
ellenőrzésekről szóló beszámolót.
A vizsgálatokat az Oktador Oktatási és Szakértői Iroda munkatársai
végezték, akik jelentésükben a
Széchenyi-tagiskola és a Városi
Zeneiskola szakmai munkáját kiválónak értékelték. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsődét pedig
törvényességi és hatékonysági
szempontból ellenőrizték, és apróbb hiányosságoktól eltekintve
mindent az előírásoknak megfelelőnek találtak. 2008-ban a Bessenyeiszakközépiskola, a József Attila
Általános Iskola Nevelési Tanácsadó és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény kerül majd
sorra törvényességi és hatékonysági
szempontból, míg az Arany János
Gimnázium Egészségügyi és Közgazdasági Szakközépiskolában a
szakmai munka eredményességét
veszik majd górcső alá. Meghatározták a képviselők a 2008/2009-es
tanévben városunkban indítható
első osztályok számát, illetve az
osztályok minimális átlaglétszámát.
Erre azért volt szükség, mert ha az
első, második osztályokban intézményenként évfolyamonként nem
éri el átlagban a gyerekek létszáma
a 21, az 5. 6. évfolyamokban pedig
a 23 főt, a társulások szerveződését
ösztönző plusz normatívát nem igényelheti meg a város. Jóváhagyták
a képviselők az Eötvös Józsefszakképzőben végzett teljes körű
- pénzügyi, szakmai, munkajogi
törvényességi - ellenőrzés során
feltárt hiányosságok pótlására az intézményvezető és a KOGI vezetője
által készített intézkedési tervet.
Kiegészítették a város 2007től 2011-ig szóló Közoktatási
fejlesztési tervét a Közoktatási
esélyegyenlőségi programmal az
Oktatási Minisztérium szakértőjének jóváhagyásával. E program
lényege, hogy segítségével a város
oktatási intézményeiben egyenlő
bánásmódot és esélyegyenlőséget biztosítsanak valamennyi
gyermek számára. Támogatták,
hogy a város általános iskoláit
tagiskoláival együtt, valamint a
Nevelési Tanácsadó és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény komplex fejlesztéséhez, felújításához és bővítéséhez
pályázatot nyújtsanak be az Északalföldi Operatív Programon belül
meghirdetett támogatásra.
Előkészületek a 400 éves
évfordulóra
A következő három napirendi
pont megtárgyalásában a képviselőket az a szándék vezérelte,
hogy valamennyien méltó módon
kívánják megünnepelni, hogy
2008. május 23-án 400 évvel ezelőtt hajdúvárosi kiváltságot kapott
Báthori Gábor erdélyi fejedelemtől
Berettyóújfalu. Az első ilyen napirendi pont az 1981-ben készült és
a már több ponton kiegészítésre,
korszerűsítésre szoruló Berettyóújfalu története című monográfia
megújításával, újrafogalmazásával
foglalkozott. Az előzetes számítások szerint az egyes fejezeteket
kidolgozó szakavatott szerzők, illetve a szerkesztő megbízási díjai,

A 2007-es év utolsó
önkormányzati ülésén
(Folytatás a 2. oldalról)
valamint a nyomdai munkálatok
10 millió forintba kerülnének az
önkormányzatnak 3 ezer példány
előállítása esetén. Az új várostörténeti, néprajzi monográfia megjelenésének időpontja várhatóan
2009 vége vagy 2010 eleje lenne,
ezért az önkormányzat a 2008-as
költségvetéséből 1 milliót, a 2009esből pedig 9 milliót áldozna erre a
célra. Ugyancsak a 400 éves évfordulót kívánnák emlékezetessé tenni egy olyan köztéri szobor, térbeli
műalkotás létrehozásával, amely
maradandó, és illeszkedne a város
épített és természeti környezetébe
is. Ehhez nyilvános ötletpályázat
meghirdetése útján akarják kiválasztani az alkotót, a költségekre
itt is 10 millió forintot szánnak.
A mű átadását a város napján
tervezik. A 400 éves évfordulóval
esik egybe Kádár István, közismert nevén Kádár vitéz halálának
350-dik évfordulója. Mint ismert,
Kádár vitéz II. Rákóczi György
fejedelem katonájaként védte a
Berettyó melletti Malom-gátat, és
1658-ban életét vesztette a város
védelmében. Ennek emlékére az
önkormányzat a leszármazottakkal
közös költségvállalásban tervezi
felállítani a vitéz lovasszobrát
Berettyóújfaluban. A szobor megtervezésére és elkészítésére Györfi
Lajos szobrászművészt kérték fel,
aki már be is mutatta a látványterveket és a makettet is az önkormányzatnak. A testületi ülésen
dr. Kádár Gyula, Kádár István
egyik leszármazottja fejezte ki a
család örömét e kezdeményezés
miatt, illetve biztosította a várost
támogatásukról. Elmondta, nemcsak Berettyóújfalu, de az ország
jövőképét is meghatározhatja Kádár
vitéz példája, önzetlensége. A szobor bekerülési költsége 28 millió
forint plusz áfa lenne, melyből 15
milliót a leszármazottak, 7,5 milliót
a város a költségvetéséből három
évre egyenlő részletekre elosztva,
a fennmaradó 11 milliót pedig
támogatásokból, illetve pályázati
forrásokból kívánják előteremteni.
Elviekben a képviselők többsége
támogatta mindhárom elképzelést. Ám számos aggályt fejeztek
ki jónéhányan. Elsőként Jakab
György fejtette ki, hogy a város
pénzügyi helyzetét figyelembe
véve nem tartja reálisnak mindhárom terv megvalósítását, ezért
rangsor felállítását javasolta. A
legreálisabbnak a Kádár vitéz szobor felállítását tartja mind anyagi
szempontból, mind a város lakóiban gyökerező legenda eszmei, erkölcsi értékét tekintve. Mindezek
mellett javasolta egy kulturális
programsorozat megrendezését is
Báthory Gábor fejedelem megismertetésére. Papp János képviselő
is úgy vélekedett, hogy a Kádár
vitéz szobra „történelmi ereklye”
lehetne a városban, és az elkészült
terveket jól kidolgozottnak, megvalósíthatónak ítéli. Szeifert Ferenc
polgármester véleménye az volt, a
három elképzelés mindegyikét el
kell fogadni, és pályázatokat kell
keresni, valamint a civil szférát is
be kell vonni ahhoz, hogy létrejöhessenek. Ugyanakkor elfogadta
Jakab György képviselő javaslatát,
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hogy a végrehajtás ütemezését
rangsorolni kell, figyelembe véve a
pénzügyi és a pályázati lehetőségeket. A képviselők támogatták a 400
éves évforduló megünneplésére
kidolgozott elképzeléseket.
Hosszas vitát váltott ki, és szinte
valamennyi képviselő véleményt
alkotott arról a napirendi pontról,
melyben a Bakonszeg településsel
történő közoktatási társulás létrehozását terjesztették elő. Bakonszeg
polgármestere ugyanis azzal a
kéréssel fordult Berettyóújfalu önkormányzatához, hogy 2008. január
1-jétől az ott működő Bessenyei
György Általános Iskolát tagiskolaként Berettyóújfalu önkormányzata működtesse tovább. A tervezet
szerint a 2007/2008-as tanévben az
1-4. évfolyamon és a 7-8. évfolyamon tanuló gyermekek továbbra
is Bakonszegen maradnának, az
5-6. évfolyam pedig iskolabusszal
Berettyóújfaluba járna be, és oktatásukat a Széchenyi István Tagiskolában végeznék. A vitához az adott
alapot, hogy valamennyi képviselő
a körzetében lévő általános iskola
érdekeit szerette volna védeni. Papp
János képviselő a vita feloldásához
azt javasolta, gondolkozzanak azon,
hogy érdemes volna egy központi
iskolát létrehozni Berettyóújfaluban három tagiskolával, így
megszűnnének azok a problémák,
hogy nem tudnak megfelelni az
egyes intézmények a törvény által
előírt minimum átlaglétszámoknak.
Szeifert Ferenc polgármester elmondta, kötelességük valamennyi
oktatási intézmény érdekeit szem
előtt tartani, és nem szeretnének a
struktúrán további szűkítést végezni. Inkább arra törekszenek, hogy
megfelelő infrastruktúrák létrehozásával fogadóképessé váljanak
még több környékbeli település
gyermekei számára. A Papp János
képviselő által javasoltakat viszont
szerinte is érdemes megfontolni, de
erről egy későbbi testületi ülésen
kell majd, a megfelelő előkészítések után tárgyalni, most csak arról
a hat tanulóról kell döntsenek,
akik januártól Berettyóújfaluban
fognak tanulni. A képviselők végül
egyetértésben támogatták az előterjesztett javaslatot.
A 2007. év maratoninak nevezhető utolsó ülésén végül zárt
körben szociális és népjóléti,
valamint személyi ügyekben is
határoztak.

Az elmúlt év vége csendesen
telt, december hónapban parancsnokságunk összesen 31 jelzést
kapott, tűzoltói beavatkozásra 24
alkalommal került sor, komoly
sérülés vagy anyagi kár szerencsére egy esetben sem történt. A
karácsonyi ünneppel összefüggő
tűzesethez idén sem riasztották az
egységet, azonban a karácsonyt
követő fagyos, ónos esős időjárás
– ha csekélyebb mértékben is,
mint az ország más területein –,
de nálunk is éreztette hatását. A
hideg idő beköszöntét követően
egyetlen órában négyszer kérték a
tűzoltóság segítségét közlekedési
baleset helyszínén.
A 2007-es év összességében
több munkát adott a tűzoltóság
számára, mint az azt megelőzők,

Vakvágányra futott
a kormányvonat
Bármerre nézünk az országban,
számtalan jelét tapasztaljuk a kisiklásnak, de szűkebb hazánkról,
Biharról azt is elmondhatjuk, hogy
itt már ki is siklott a szerelvény,
sőt még ránk is borult, szorongat,
fojtogat bennünket. Mindegy, hogy
életünk melyik területét vesszük
nagyító alá, mindenhol baj van.
Ezt nem én állítom, a választókerületet járva hallom, tapasztalom.
A kistelepülésekről eltűnnek
a posták, az iskolák, szűkül az
orvosi ellátás, káosz uralkodik a
betegszállítás, a mentőszolgálat területén. Az őstermelők mindegyike
adószámot kellene, hogy kapjon,
de itt is óriási a káosz. E lapban
is többször foglalkoztunk a kórház
ügyével, és ami akkor egyesek
szemében – az aktív ágyszámok
csökkenésétől kezdve a munkahelyek megszűnésén keresztül
– riogatásnak tűnt, az mára sajnos
beigazolódott. A problémák nem
eltűntek vagy gyengültek, hanem
tovább erősödtek, és erre csak egy
példát hadd említsek. A készülő
kórháztörvényben jelenleg az áll,
hogy az újonnan megalakuló,
területi társadalombiztosítók csak
a kiemelt kórházakkal kötelesek
szerződést kötni. A mi kórházunk
pedig köszönhetően a szocialista
„lobbinak” nem tartozik ezek
közé, így senki sem tudja, mi lesz
a kórház és az ellátási körzetéhez
tartozó emberek sorsa.
A kistelepülések iskolái szép
lassan sorvadnak, többen kiíratták
gyereküket az egyetemről, mert
nem győzik a tandíjat és az egyéb
költségeket megfizetni. Az önkormányzatok felélték utolsó tartalékaikat, a feladat több, a támogatás
kevesebb, teljesen kizsigerelték,
kivéreztették a településeket. Az
eddig sem gazdag bihari emberek
közül egyre többen küzdenek napi
megélhetési gondokkal, csúsznak
le a mélyszegénységbe. Nem azon
gondolkodnak, mit vegyenek, hanem azon, mit ne, mit tudnak még
nélkülözni ahhoz, hogy fenntartsák
magukat. A rossz kormányzati
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köszönhetően főként a száraz tavasznak és a kifejezetten aszályos
nyárnak. Elsődleges működési
körzetünkben 269 tűzesethez és
150 káreseményhez vonultunk,
28-szor kaptunk téves jelzést, és
17 alkalommal történt rosszhiszemű félrevezetés, vaklárma,
184 esetben pedig a szomszédos
tűzoltóságoknak nyújtottunk segítséget. A lakosság által eloltott,
vagy önmagától kialudt tűzről 12
bejelentést kaptunk.
A Berettyóújfalui Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tűzkár és balesetmentes
boldog új évet kíván minden
kedves olvasónak.
Nagy Tamás tű. szds.
tűzoltási és műszaki mentési
osztályvezető
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döntések sorozatát az emberekkel,
velünk, vétlenekkel fizettetik meg.
Azt látom, hallom, tapasztalom,
hogy ezt már nem lehet tovább
feszíteni, betelt a pohár.
Mint országgyűlési képviselő
parlamenti felszólalásaimmal,
interpellációimmal igyekeztem
tenni ez ellen, javítani a térség
helyzetén. A kórház ügyében tett
felszólalásaim, a költségvetési
vita során a vasút villamosításra,
a gyógyfürdő-fejlesztésre, a közútfejlesztésre vonatkozó javaslataim
mind a kistérség gazdasági fejlesztését, a nyomasztó munkanélküliség enyhítését szolgálták volna.
Sajnos a kormánykoalíciónál ezek
süket fülekre találtak. Parlamenten kívüli, kicsiny, közérzetjavító
eredménynek tekintem azonban,
hogy segítségemmel 2007-ben
korszerű posta nyílt Berettyóújfaluban, másrészt ígéretem van arra
az elnök-igazgató úrtól, hogy az
E.on újra megnyitja ügyfélszolgálati irodáját Berettyóújfaluban, így
nem kell az áramszolgáltatással
kapcsolatos ügyes-bajos dolgaikkal az embereknek Debrecenbe
utazniuk.
Mint ellenzéki képviselő frakciótársaimmal egyetemben e helyzet megoldására a kiutat a sikeres
népszavazásból kiinduló előrehozott választásban látjuk. Csak
ez állíthatja meg ezt a kormányt,
amelyik következetesen a többségi
akarat ellenében cselekszik, hatalmas gazdasági, politikai, morális
és demokrácia-deficitet halmozva
fel az országban. Azt mindenki látja és tapasztalja, hogy a kormány
minden lehetséges eszközt, trükköt
bevet, hogy a népszavazást meghiúsítsa, mi bízunk abban, hogy az
országban – ha kisebb nagyobb
hiányosságokkal is – de működik
a demokrácia. Remélem, lassan
az itt lakó emberek is felismerik,
kik azok, akik az ő érdekeiket valóban képviselik, mert ahhoz, hogy
helyzetük a jövőben jobb irányba
változzon, erre is szükség van.
Dr. Vitányi István
országgyűlési 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.
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Rendőrségi hírek
Az év végi ünnepek alatt Berettyóújfaluban és a Berettyóújfalui Rendőrkapitánysághoz
tartozó 31 településről összesen
29 bűncselekmény és szabálysértés
ügyében érkezett bejelentés.
Berettyóújfalu városát az események egy esetben érintették, a
város főutcáján lévő egyik szórakozóhely előtt történt verekedés
miatt.
December 26-án a hajnali órákban a szórakozóhely előtt három
férfi nézeteltérése miatt került
sor tettlegességre, melynek során
egyikük megsérült. A bántalmazott
személyt orvosi ellátásra kórházba
kellett szállítani, míg kettejükkel
szemben előállításuk mellett garázdaság szabálysértés miatt indult
meg az eljárás.
Berettyóújfalu városához kapcsolódóan december 24-én az
időjárási viszonyok okoztak a 42.
sz. főúton több balesetet, amelyek
során a város melletti főút 6 különböző pontján összesen 13 gépkocsi, személy- és tehergépkocsi
szenvedett közlekedési balesetet.
A Keleti-főcsatorna hídjánál rövid
időn belül 8 gépkocsi csúszott
meg, és ütközött össze egymással,
miután az ónoseső következtében
csúszóssá váló úttesten helytelenül

választották meg a sebességet.
A környező településeken két
alkalommal családi veszekedéshez
kellett a rendőrségnek kivonulnia,
míg egy esetben a helyi italboltban
történt verekedés.
A szilveszteri éjszaka során
személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési baleset nem történt.
Berettyóújfaluban ezen az éjszakán rendőri intézkedésre okot
adó bejelentés nem volt, a környező településeken viszont folyamatosan meg kellett jelennünk.
Egyszer családi veszekedésben
kellett intézkednünk, amikor a
családfő feleségét és gyermekeit is
bántalmazta. A rendőri intézkedés
ellenére agresszív cselekményét
tovább folytatta, ezért előállítása
mellett kellett vele szemben szabálysértési feljelentést tennünk.
Két esetben az utcán verekedtek össze a szilveszteri buliból
hazatérő fiatalok, egyszer pedig
a szilveszteri hangulatban a vendéglőben került sor a nézeteltérés
erőszakos rendezésére.
Lopás, illetve betöréses lopás
miatt három bejelentés történt az
éjszaka folyamán a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányságra.
Szabó István r.őrnagy
hivatalvezető
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„Bizalmas szívvel járom a világot…”
Nyugdíjas oktatásügyi dolgozók ünnepi összejövetelére hívott
Daróczi Gyuláné nyugdíjas tagozatvezető december 13-án a berettyóújfalui református templomba.
Azokat a pedagógusokat, akik
50-60 vagy 75 éve szerezték meg
diplomájukat, az őket kibocsátó
intézmény szokta arany-, gyémánt-, illetve rubintdiplomásként
köszönteni.
A méltó megbecsülés nemes
gesztusaként városunk önkormányzata, a pedagógusok városi
szakszervezete és az ünnepségnek
helyet adó református egyház
együtt köszöntötte azokat, akik pályájuk egészét vagy nagyobb felét
Berettyóújfalu oktatási intézményeiben szolgálták végig. Őket nevezik
„színes diplomásoknak”.
Bár a program sorrendjében az
ő név szerinti előrehívásuk, megajándékozásuk volt a csúcspont, itt
mégis velük illendő kezdeni, hiszen
ezúttal elsősorban értük és miattuk
szervezte Daróczi Gyuláné Pirike
ezt a megható találkozót. A megjelenteket köszöntve közvetítette
országgyűlési képviselőink: Gyula
Ferencné és dr. Vitányi István üdvözletét és jókívánságait.
A tízéves hagyományra visszatekintő karácsonyi rendezvényhez
három éve kapcsolták a színes
diplomások köszöntését.
„Hol vagytok, ti régi játszótársak?” – idézte a szervező-műsorvezető Petőfit, végignézve a
mintegy félszáz jelenlévő meghívotton. Szeretettel emlékezett a
rubintdiplomás: Szikszaky Lajosné
Irmuskára, aki Veszprémben él,
teljes szellemi frissességben, de
magas kora miatt nem tudott ideutazni. A gyémántdiplomás Szénási
József helyett lánya vette át az
ajándékot, és tolmácsolja neki gratulációnkat.
Aranydiplomát kaptak 2007-ben:
Fekete Miklósné, + Kathó István, Nagy Miklós, Papp Gyuláné,
Papp Sándorné, Szabó Jánosné,
Szepesi Mihály, Szívós Istvánné
és Veres Irén.
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Szeifert Ferenc polgármester és
Muraközi István alpolgármester az
ünnepeltek köszöntésére érkeztek
meg. Városunk vezetése nevében
megköszönték a Darócziné Pirike
lelkes hívó szavára immár hagyományosan megrendezett ünnepség
közreműködőinek az alkalomhoz
méltó szíves hozzájárulását.
A polgármester úr azt kívánta,
hogy akiktől a diákévekben a meghatározó szeretetet, tudást, odafigyelést kaptuk, élhessék nyugdíjas
éveiket jó egészségben, boldogan.
Ma nehéz az oktatás társadalmi
helyzete, ezért is fontos kifejezni a
közösségi elismerést azoknak, akik
példát mutattak.
A virágok mellé kedves, meghitt
verses-zenés műsorral is örömet
szereztek a rendezők.
A Toldi Miklós Református Általános Iskola kamarakórusa Szarka
Istvánné tanárnő vezetésével eredeti, igényes dalcsokrot adott elő,
és tökéletesen illeszkedett a dalok
jellege a Majláth József lelkipásztor-hitoktató által Jézus születéséről
felolvasott igéhez.
A nyugdíjas tanárok közül
Komádi Erzsébet a Bibliából a
„szeretet himnuszaként” ismert
igeversekből a „hit, remény, szeretet” sort idézte. Az általa előadott
vers-válogatás (Túrmezei Erzsébet
és Szabó Katalin kötetéből) ezeknek az értékeknek a gyakorlati
megvalósulását jelenítette meg.

A megyében is
a legjobbak!

A 2007/2008-as tanév első félévében megrendezett közlekedési
versenyeken ismét kiemelkedően
teljesítettek a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulói.
A Gyermek Iskola Kupa októberben megrendezett területi
döntőjéről 1. helyezettként jutottak
alsótagozatos tanulóink a megyei
megmérettetésre.
November végén a Debrecenben megrendezett döntőn a megye
12 legjobb csapata között újra
bizonyíthatták felkészültségüket.
Elnyerték az 1. helyezettnek járó
kupát és az elméleti versenyszámban kimagasló teljesítményért járó
dicséretet.
A csapat tagjai kiváló egyéni
eredményeket értek el:
Pásti Zoltán 1.b \ egyéni 2.h.
Balogh Csaba 2.a \ egyéni 1.h.

Tamás Boglárka 3.b \ egyéni 3. h.
Varga István 4.b \ egyéni 2. h.
December 14-én felsőtagozatos
tanulóink a berettyóújfalui Területi
Balesetmegelőzési Bizottság által
hagyományként megrendezett
Mikulás-kupa közlekedési versenyen vettek részt. Az elméleti és
gyakorlati feladatokban 18 tanuló
vetélkedett. A csapat kiválóan teljesített, így az 1. helyezettnek járó
vándorkupát újra megtarthattuk.
A csapat tagjai:
Czirják Tibor 6.b
Gál Csaba 6.b
Mályi Márton 5.b
A fiúk az értékes könyvjutalmakon kívül egy kerékpárt is nyertek.
Gratulálunk! A jelszó tovább él:
MEGÁLLNI TILOS!
Czirjákné Pesti Irma
közlekedési szakreferens

Mások terhét felvenni, sírót, beteget, öreget, ínségest, gyászolót
szolgálni. Dr. Szekerczés Pálné
saját versében a nagyszülőség, az
unoka-várás örömteli pillanatait
jelenítette meg, majd végül a közös
éneklést vezette.
A volt tanítványokat Kiss Béláné
Varga Katalin képviselte, Túrmezei
Erzsébet: Adventi ház című versével, melyben a szeretet fényét
sugárzó ablakok felidézése ihletett
versmondással vált élménnyé.
Az alkalomhoz választott zeneműveket a Városi Zeneiskola tanárai mutatták be: Gajdácsné Kanyó
Emese gordonkán. J. S. Bach G-dúr
sarabande-jával szerzett örömet.
Bartha Judit hegedű-duettet adott
elő tanítványával.
Külön hangverseny-műsorral
kedveskedett Kárpáti József orgonaművész, aki maga is aranydiplomásként egyházi zenét tanít a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen, valamint orgonistája
és karnagya a Batthyány téri református templomnak. Ez a délelőtt
megerősített:
„És hiszek újra égi szeretetben”… folytatom a meghívó elejéről Juhász Gyula sorait, hogy se
öregségére méltatlan sorsra jutó
pedagógus, se megkeseredett diák
ne kerüljön (a meghívó hátlapján
idézett József Attila vers-beli)
„semmi ágára”.
dr. Szabó Ödönné

Otthoni
szakápolás TBtámogatással
Az otthoni szakápolás hét éve
működik Berettyóújfaluban. Sokan a mai napig nem ismerik ezt a
szolgáltatást, ezért szeretném megismertetni a lakosságot tevékenységünkkel. Talán a legfontosabb az,
hogy a kezeléseket TB-támogatással végezzük, tehát az otthonában
háziorvos, szakorvos javaslatára
mindenki igénybe veheti.
A tevékenység széles körű.
Igénybe lehet venni infúziós kezelés, katétercsere és átmosás,
szondatáplálás, felfekvés-kezelés
céljából, ha az nem igényel feltétlenül kórházi ellátást.
Sokak számára nehézséget okoz
egy törés vagy ficam utáni rehabilitáció céljából gyógytornára,
fizikoterápiás kezelésre otthonukból
elmenni. Szolgáltatásunk ezekre a
területekre is kiterjed. Szakorvosi
javaslat alapján a fenti kezelésekből évi 28-28 alkalom ingyenes a
beteg részére. Munkánkat szorosan
együttműködve végezzük a javaslattevő orvossal, így az orvosi
felügyelet alól sem kerül ki a beteg.
Jelenleg az ellátást Berettyóújfalu,
Bakonszeg és Mezőpeterd területén
tudjuk vállalni.
Remélem, Kedves Olvasó, hogy
felkeltettem az érdeklődését, és
a továbbiakban szükség esetén
segítségére lehetek. Aki bővebben
szeretne tudni az otthoni szakápolásról, a lukacssandorne@freemail.
hu e-mail címen várom a kérdését.
Lukács Sándorné
otthoni szakápoló

2008. január 18.
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Bölcsődei Mikulásünnepség
Nagy örömmel szavaztunk
igennel azon a délutáni szülői
értekezleten, amelyen megkérdezték a bölcsöde vezetői, hogy
szeretnénk-e mi, szülők, ha lenne
a mi kis csemetéink számára is
Mikulásünnepség.
Kellemes meglepetésként ért
minket ez a hír, mivel a különböző rendezvényekről csak óvodás
kortól kezdve szoktunk hallani. S
valóban, miért is ne? Hiszen már
a kétéves gyerekek is meg tudják
fogalmazni azt, hogy milyen játékot
szeretnének, hogy néz ki a télapó, és
képesek kis dalok, versikék előadására. Hajaj! De méghogy mennyire
képesek! S milyen édesek!
A december 6-án délután kezdődő, a bölcsi egyik szobájában tartott
ünnepségen meghatódva, elbűvölve
figyeltük kis apróságainkat, ahogy
szeretett nevelőik irányításával, segítségével mondták a versikéket, s
színes csörgőkkel kísérve énekelték
a Hull a pelyhes….-t és más dalokat
a télapónak. Ezután minden lurkó
átvehette a csomagját – ki sietve,
ki ráérősen –, majd egy utolsó
dalocskával a kis társaság együtt
énekelve búcsúztatta a nagyszakállút, visszavárva jövőre is.
Miután a gyerekek számbavették,
mit kaptak, már kezdődött is a mulatság. Zene, színes selyemkendők,
koronák, s már perdültek is a szok-

nyák és melléjük egy-két legényke.
Csemegében, üdítőben sem volt
hiány. Végre nyílt egy kellemes
alkalom arra, hogy beszélgessünk
kicsit gyermekeink „őrző-védő angyalaival”, valamint a szülőtársakkal, mert bizony erre a hétköznapi
rohanásban nem futja.
Hálásak vagyunk az ötlet szerzőinek és kivitelezőinek, hogy a
bölcsisekre is gondoltak, hogy a
mindennapi gondoskodás, törődés
mellett még ilyen „extra figyelmességre” is jut erejükből, kedvükből.
Bizony ez ma már nem mindennapi.
Reméljük, ez az első alkalom hagyománnyá válhat, mert állítjuk,
hogy mindenki remekül érezte
magát, még az az egy-két ijedt

szempár is – aki a nagyszakállútól
meglepődött – csillogott, nevetett,
és nem akart hazamenni. Nagyon
jól megszervezett ünnepségen vehettünk részt, s a kedves nevelők
már hetekkel azelőtt elkezdték a
gyerekek ráhangolását, felkészítését a Mikulás fogadására. Minden
elismerésünk az övék.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a város vezetőinek és a bölcsöde
dolgozóinak, hogy létrejött – újból
– ez az intézmény, ezzel lehetőséget
adva gyermekeinknek az ideális
szocializálódásra és a szüleiknek
a biztonságos háttér megteremtésére. További sikeres munkát
kívánunk!
A szülők

Előretekintés 2008-ra
Gondolatok Muraközi István
„Visszatekintés 2007-re” és Jakab
György „Kötvény-Jövő-Felelősség” című írásaihoz kapcsolódva.
Kedves István! Kedves Barátom!
„Visszatekintés” című írásodban
igyekeztél megválaszolni korábban
feltett kérdéseimre.
Nem sikerült. Igyekeztél felvázolni a város jövőképét. Ettől meg
egyenesen elszomorodtam.
A 2006-ban megalakult önkormányzat 2007 elején már ismerte a
központi költségvetésből származó
lehetőségeit. Miért kellett egy év
megbizonyosodni arról, hogy „a
polgármesteri hivatal az adóforintokból a teljes apparátust nem tudja
működtetni”?
Ha engem megkérdeztél volna,
akkor ezt előre megmondtam volna.
Ha most valaki megkérdezné, akkor
azt is elmondanám, hogy a polgármesteri hivatal működési rendszere
elavult. Túl sok a vezetői beosztás,
a dolgozók munkájában sok az
üresjárat, a lakosság nem érzi, hogy
neki szolgáltatnak. Ha megkérdeznének, akkor azt is elmondanám,
hogy a képviselő-testületben túl sok
a ,,zabhegyezés”, a reprezentáció és
kevés a teljesítmény.
Amikor országszerte kedvező
feltételeket biztosítottak a fürdőfejlesztésekhez, akkor nálunk
szennyvízhálózat épült. Most,
amikor az Unió a szennyvíz, ivóvíz,
környezetvédelem területét kiemelten segíti, akkor mondjuk azt, hogy
a városunk felemelkedését nagy
volumenű fürdőfejlesztéstől várjuk.
Miskolctapolca, Egerszalók, Eger,
Mezőkövesd, Berekfürdő, Túrkeve,
Hajdúnánás, Debrecen, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Félixfürdő.
Ezekkel a piaci szereplőkkel kell
versenybe szállnunk.
Egyetértek azzal, hogy a fürdőt
fejleszteni kell. Sokféleképpen lehet
fejlődni. Lehet apró lépésekben, a

meglévő források jobb kihasználásával a helyi lakosság szolgálatára,
a jegyárak alacsony szinten tartása
mellett. Lehet gyógyturizmusra
épülő nagyberuházásban gondolkozni megalapozott piackutatással, megtérülési számításokkal.
Mindkét esetben üzleti tervben
be kell mutatni az embereknek,
hogy mi az elképzelés. Csak vágyakra nem lehet alapozni, ennél
nagyobb a tét. Amikor sarkalatos
pontként említetted a fürdőfejlesztést, remélem, nem a görög hősre,
Achilleusra gondoltál. Püspökladányban a hasonló szolgáltatást
nyújtó gyógycentrum megnyitása
óta veszteséges. A gyógyturizmus,
már évek óta nem az önkormányzatok területe, arra vannak a kockázati tőkebefektetők. Jó példa
erre a kórház területén olaszok
által építendő gyógyszálló. Nagy
költséggel, nagy létszámú városi
delegáció utazott Olaszországba
a beruházás sikere érdekében, meg
kellene ismertetni az emberekkel a
részleteket. Mikor készül el, hányan
fognak ott dolgozni, és be lehetne
mutatni a látványterveket is.
Véleményem szerint az önkormányzatnak már nem feltétlenül a
gyógyvízprogramra kellene nagy
súlyt fektetnie, hanem a meglévő
közszolgáltatásokat kellene erősíteni, iskolákat fejleszteni, utakat,
járdákat, parkolókat, játszótereket,
parkokat építeni.
Kedves Gyuri!
A régi hitelek újra cserélése
nem pénzügyi konszolidáció,
csak hitel-konszolidáció, mert a
tartozás megmarad, és valamikor
vissza kell fizetni. A 4-es főút
2×2 sávosra tervezett megépítése
2010-re Püspökladány és Budapest
között, 2013-ra Püspökladánytól
a határig történik. Az autópálya
Zsáka és Bakonszeg között elhaladva 7 km-re lesz a várostól. Két
nemzetközi folyosó (42-es út, 47-

es út ) néhány kilométeres közös
szakasza halad most át a városon
hatalmas tranzit forgalommal. Ha
az elmúlt években nem tudtuk a
város javára kihasználni ezt az
adottságot – addig, míg meg nem
szűnik a határ –, akkor nem lesz
ez másként ezután sem. Logisztikának, ipartelepítésnek 6-7 évvel
ezelőtt lett volna esélye, de hiányzott a hozzáértésünk. Ne kössünk
fogadást arra, hogy a határ teljes
megszűnése után Nagyvárad vagy
a mi városunk lesz-e vonzóbb.
Amíg a határtól Nagyváradig
az út mindkét oldalán gomba
módra nőnek ki az új ipari csarnokok, addig a mi ipari parkunk
legfontosabb eleme az Elzettel
szemben két út, ami sehonnan
sehová vezet, éjjel fölöslegesen
kivilágítva. Igen, kellenek kreatív
vezetők. A kvalifikált, korszerű
tudást igénylő helyekre nincsenek
alkalmas helyi pályázók, ezért
egyre többen Debrecenből járnak
ki. Ez tapasztalható a kórházban,
a középiskolákban, a bankokban,
a hulladékgazdálkodási vállalatnál.
A város vezetéséről nem lehet azt
mondani, hogy nem támogatja a
fiatalítást. Eddig elsősorban ismeretségi és pártszimpátia szerint
történt a vezetők kiválasztása, ritka
kivétel volt a korszerű szaktudás és
teljesítményalapú döntés. Eddig
nem tűnt ez fel senkinek? Abban
is egyetértek Veled, hogy „ha egy
gazdasági vezető képtelen eleget
tenni a vele szemben támasztott
követelményeknek, akkor rátermettebbet kell a helyére választani”. Bizonyára Te is egyetértesz
velem, hogy ez az állítás nem csak
a gazdasági vezetőkre igaz.
Kedves Barátaim!
Munkátokhoz sok sikert kívánok az új esztendőben!
Karalyos Géza
berettyóújfalui lakos,
vidékfejlesztési irodavezető

Az Arany János Gimnázium tanulóinak sikerei
Debrecenben a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában megtartott megyei német nyelvi történetíró
versenyen Dürgő Éva 12. a osztályos tanuló első, Hegyi
Kornél, aki ugyancsak a 12. a osztályba jár, harmadik
helyezést ért el. A Bessenyei György Szakközépisko-

lában 11. évfolyamos diákok számára rendezett német
nyelvi versenyen Szilágyi Anita első, Dobos Dorina
második, Antal Gergő harmadik lett. Dorinát ebben az
évben Benéné Boros Enikő tanítja. A többi négy tanuló
felkészítő tanára Földesiné Papp Ilona

Egyetemes imahét

Hosszútávon a
közoktatásról
(Hosszútávon…, szerk.: Bíró Gyula,
Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása, 2007)
A Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása
tanulmánykötetet jelentetett meg a
közoktatás köréből Hosszútávon…
címmel, amelynek ellent mond
az, hogy arcpirítóan alacsony példányszámban. Nem tudom, hogy
eljutott-e minden bihari iskolába
a kötet, és hogy a pedagógusok
forgatták-e már. Nem a szerkesztőn
múlt, hogy nem a Bihari közoktatási konferencia teljes anyagát kapja
kézhez az olvasó.
Bíró Gyula papírra vetett gondolatai akár egy későbbi kötetet is
megérdemelnének, amelyben az
elméleti szakember az iskolatársulásokkal együtt járó nehézségeket
és a romaintegrációt a gyakorlatban
is jó szinten alkalmazó igazgató a
saját és az emberibb utat szorgalmazza. Szeifert Ferenc két kérdést
fogalmaz meg bevezetőjében, hogy
a döntések közül melyik az, amelyik szakmailag indokolt, és melyik
csupán gazdasági kényszer. Persze
ezen kívül a politikai döntéshozók
ismernek egy harmadik alternatívát
is, mikor egy-egy összevonást sem
szakmai, sem gazdasági érvek nem
támasztanak alá, vagy létezik egy
negyedik is, amelyre a kötetben is
találunk példát, hogy egy elmulasztott döntés 12 millió elvesztését
jelentheti egy kistelepülésnek.
Kapornai Judit és Bíró Gyula
tanulmánya a gyakorlati oldalról
mutatja be szemléletesen a kistérségi
finanszírozást. Dr. Dávid Imre előrevetíti azokat a jelenségeket, amelyek
az egyre szaporodó iskolaváltások
okozhatnak majd. Az iskolaváltás
negatív hatásai és a sokat hangoztatott romaintegráció is kellő létszámú
felkészült és megfizetett szakembert
kíván. Balogh Gyula tárgyalja az
integrációs nevelések jogi hátterét,
amelyikből kitűnik, hogy jelentős
forrásokat lehetne bevonni az oktatásba, igaz ez jelentős többletmunkával is jár. Farkasné Szabó Ildikó
és dr. Kalicz Éva előadásvázlata
elsősorban a helyi oktatáspolitikát
irányító szakembereknek és az intézményvezetőknek nyújt hasznos
információkat.
A szerkesztő mindig is meghatározza egy kiadvány arculatát. Így
történt ez most is. Garamvölgyi
Béla festőművész gondolatébresztő
borítójának üzenete van: volt már
máskor is mélyponton az ország,
erkölcsi és gazdasági értelemben is,
amelynek lendületet adott a jól szervezett oktatáspolitika. Hosszútávon
csak ez utóbbi jelenthet megoldást,
hiszen a gazdasági, erkölcsi mélypont már megvan…
Kocsis Csaba
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Berettyóújfalu - Berettyószentmárton, 2008. január 21-26.
„… szüntelenül imádkozzatok…” (Thesszalonikai I. levél 5. rész 17. vers )
Időpont
Hétfő
Január 21.
Helyszín

Kedd
Január 22.

Szerda
Január 23.

Csütörtök
Január 24.

Baptista-imaház Református-imaház
Eötvös utca
Wesselényi utca
Igehirdető
Dr. Ferencz Árpád Majláth József
református
református
lelkipásztor
lelkipásztor
Fotó: Kari

Fülep Sándor Hasulyó János
nyugalm. baptista római katolikus
lelkipásztor
esperes

Péntek
Január 25.

Szombat
Január 26.

Református Római katolikus
templom
templom
B.szentmárton
Nagy Béla
református
lelkipásztor

Papp Dániel
baptista
lelkipásztor

Az istentiszteletek 1700 órakor kezdődnek. Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket alkalmainkra!

Kedves Olvasók!
A 2008-as év városunk történetében jelentős évfordulót hoz. 2008.
május 23-án ünnepli településünk
városi címe adományozásának 400.
évfordulóját, illetve már 10. éve
ünnepeljük a Város napját. 1608.
május 23-án Báthory Gábor száz
hajdút telepített Újfaluba, ekkor
kapott kiváltságjogokat városunk.
Az évforduló alkalmából a
Sinka István Városi Könyvtár helytörténeti játékot indít felnőtteknek,
középiskolásoknak és az általános
iskola 7-8. osztályos tanulóinak.
A kérdéseket a Bihari Hírlap hasábjain, a könyvtár honlapján (http://sinkakonyvtar.
emagyarorszag.hu) és a könyvtárban találják meg az érdeklődők.
A kérdések megválaszolásához
a könyvtár helytörténeti gyűjteményének dokumentumait, illetve

a Bihari Múzeum könyvtárának
anyagát használhatják olvasóink.
A válaszokat kéthetenként, a
következő lapszám megjelenéséig
a könyvtárba személyesen, postai
úton vagy elektronikusan lehet
eljuttatni az alábbi címekre:
Sinka István Városi Könyvtár
4100 Berettyóújfalu Kálvin tér 1.
bujfkonyvtar@freemail.hu
A helyes megoldásokat később,
a március végén megjelenő lapszámtól kezdve tesszük közé.
A vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése a Város napján,
2008. május 23-án lesz. A legtöbb
pontot szerzett megfejtők értékes
könyvjutalomban részesülnek.
Eredményes vetélkedést kívánunk minden játékosnak!
A Sinka István Városi Könyvtár
dolgozói

Toldis diákok sikere

Az 1. forduló
kérdései
1. Hol és mikor említik először
településünk nevét a történeti
forrásokban?
2. Soroljon fel öt olyan települést,
mely egykor Berettyóújfalu és
Berettyószentmárton területén
létezett!
3. Mikor kezdték kiépíteni csonka
Bihar vármegye közigazgatását?
Ki volt az első alispán?
4. Ki volt Berettyószentmárton
első ismert birtokosa?
5. Ki volt 1830-ban a Herpály
birtokosa, aki ősi Árpád-kori
család sarja volt?
6. 1842-ben a Csonkatoronynak
mindkét tornya állt. Ekkor az
északi tornyot lebontották. Mi
történt a kitermelt téglákkal?

December közepén a debreceni Műhelytelepi Általános
Iskolában rendezték meg a Városi
brit országismereti versenyt. A
vetélkedőn részt vettek a Debrecen

Ünnepség a roma parlamentben
Iskolánk (az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző
és Közgazdasági Szakközépiskola)
Balog Gyula, volt tanítványunk
javaslatára 2007-ben csatlakozott
az Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvány (Chance
for Children Foundation) célkitűzéseihez. A Rajtkő Akció keretében olyan hátrányos helyzetű roma
tanulókat támogat ez az alapítvány,
akik közgazdasági szakközépiskolában kezdték el tanulmányaikat
ebben a tanévben. Az iskola 4
kilencedikes diákját karolta így
fel, támogatva étkezését, utazását,
korrepetálását, tankönyvvásárlását
és osztálykirándulásokon való
résztvételét.
Osztályfőnökeik, mentortanáraik és korrepetáló szaktanárok
segítik az osztályközösségbe való
beilleszkedésüket, valamint tanulmányaik minél eredményesebbé
tételét. Cél, hogy intézményünkben maradjanak, érettségizzenek,

Ahogy az árnyékok megnőnek a kora reggeli napsütésben, úgy nőnek
meg a gondok a hétköznapi ember hétköznapi értelemben vett hétköznapi
életében. Pénzt tologat remegve az ujja. Tízezres? Elfogyott. Ötezres?
A végét járja. Ezres? Talán néhány. Apró? Csörög, csilingel, „kuncog
a krajcár”… (Húszezres? Maximum fotókon, magazinműsorokban látott
ilyet…) A számlák viszont ott kacérkodnak a konyhaasztalon. Szenvtelenül. Egyre csak hízva. Pimasz módon. Nem kérnek bocsánatot, nem
mutatnak részvétet. Ridegen közlik – mert tények –, hogy ezt meg ezt
(meg ezt, meg ezt, meg ezt…) kell befizetned. Ez a sorsod. Az egyszeri
ember elkeseredik. Kiutat keres. Hezitál. Aztán a távirányítóhoz nyúl.
Megnyomja a gombot, mert a televízió megmondja. No, nem a választ, hanem, hogy milyen idő várható. Meg hogy az ünnepelt „sztár”, az Aktuális
Állócsillag mit vásárol, milyen ruhát hord, hogyan csalja titokban egy
ország nyilvánossága előtt az asszonyt, milyen koktélt iszik Mexikóban
az óceán partján, meg ilyesmi és egyebek… Az egyszeri ember tudja
jól, hogy nem a halleluja várja, de szokásává vált, hogy ha gond van,
bekapcsolja a tévét. Mert megnézi, hogy Győzőke mit tesz. Látja (olcsó
sört kortyolgatva hitelre vásárolt kanapéján…), hogy Győzőke, ha kicsit
stresszes az élete, bizony Ferrarit vásárol. „Hősünknek” csalódottan
megremeg a keze, és áramtalanítja a készüléket, leoltja a villanyt, mert
tudja, sajna olasz luxusautót nem vehet, ezért inkább morogva a fal felé
fordul, és lázálmaival (valamint befizetetlen számláinak rémképével)
birkózva megpróbál aludni.
Aztán reggel morcosan kel fel. Kávézik, rágyújt egy zárjegy nélküli,
piacon csencselt cigarettára, majd elindul a munkahelyére (reménykedve,
hogy még megvan…), és húzza az igát. Az emlékeiben a munkahely egy

esetleg szakmát is tanuljanak. A
résztvevő iskolákat az alapítványon keresztül a Magyar Bankszövetség szakképzési hozzájárulással
támogatja.
2007. december 8-án karácsonyi ünnepséget szervezett az alapítvány, vendégül látva az országból a Rajtkő Akcióban résztvevő
diákokat mentortanáraikkal együtt.
Budapest, Alsószentmárton, Nagykanizsa, Kesznyéten mellett a
Bihari térséget Berettyóújfalu
képviselte. Az ünnepség a Magyarországi Roma Parlamentben volt a
főváros VIII. kerületében. Először
Mohácsi Erzsébet elnökasszony
és Kalányos Mónika, a Rajtkő
Akció koordinátora fogadta a vendégeket. Kötetlen beszélgetésen
ismerkedhettek diákok és tanárok
az alapítvány munkatársaival,
majd minden iskola műsort adott a
parlament színpadán. A résztvevők
értékes ajándékot kaptak. Az este
fogadással és meglepetéssel zárult,

meghívták ugyanis a Csillag születik című műsor középdöntőjéig
jutott csörögi táncos fiúkat, akik
fergeteges hangulatot teremtettek.
Fellépett még a Karaván Família,
majd tradicionális cigánydalok
éneklésével és össztánccal zárult
az este.

KÖZÉRZETEK II.
békés(ebb), boldogulást nyújtó dologként él. Nem is tudja, mikor változott
meg ez az „idilli” állapot. Aztán világosság gyúl az elméjében, és a homlokára csap, hiszen a média megsúgta neki – igaz, hogy közalkalmazott
–, de készüljön fel, versenyhelyzet, tülekedés, konkurencia várja. Tétován
tárja szét a kezét, hogy „okézsoké”, de miért nem lehetett volna erre az
ember fiát hamarabb, fokozatosan felkészíteni. Mert ez nem megy egyik
pillanatról a másikra; mármint a közgondolkodás átalakítása. Tudja ő
persze, hogy konvergálunk, elvonunk, átalakítunk, de akkor is… Nem
történhet ez ily könnyedén. Amúgy ,,Hűbele Balázs” módjára. (Pedig
ő azért szavazott, hogy jobb sora legyen neki és kis családjának…) És
igaza van.
Addig-addig elmélkedik, amíg letelik a munkaidő, hazamegy, leül a
konyhaasztal mellé, ahol a párja várja. Ő bezzeg tudja, hogy milyen a
versenyhelyzet, egy vállalkozó alkalmazottja, minimálbérért dolgozik.
Igaz, hogy néha egy kis „pluszt” is dugnak a zsebébe, de hát mi lesz majd
a nyugdíjjal, meg különben is, ennyi pénzért érdemes-e így eltörődni,
elhasználódni, felőrlődni? Nesze neked kapitalizmus! Versenyezzen a
svájci nyárspolgár, akinek a keresetéből futja kéthetes ibizai nyaralásra,
autóra (lízing nélkül…), hétvégi vityillóra az Alpok lankás lejtőin, meg
tartalékra, ha a gyereknek karácsonyra cipő vagy miegymás kell…

A hátrányos helyzet megszüntetése társadalmi feladat, ehhez
a CFCF Alapítvány civil szervezetként nagyban hozzájárul. Jó
munkát kívánunk további programjaikhoz.
Kabainé Mile Ilona
közgazdasági tagozatvezető

környéki települések iskolásai,
közöttük a berettyóújfalui Toldi
Miklós Református Általános
Iskola három tanulója is. A versenyzőknek egyénileg kellett
írásbeli feladatok megoldásával
bizonyítaniuk, mennyire alaposan
ismerkedtek meg a brit kultúrával,
hagyományokkal. A feladatok
között szerepeltek általános jellegű
– földrajzi, történelmi vonatkozású
– kérdések Nagy-Britanniáról, de
nem maradtak el a játékos, érdekes
feladatok sem. Volt többek között
vaktérképen tájékozódás, képkirakós feladat, totó, igaz-hamis
feladatsor is.
Az újfalui diákok kiválóan
szerepeltek a vetélkedőn, hiszen
Kun Mihály 7. osztályos tanuló
I., Bagoly Kata 8-os tanuló III.,
Vincze Lajos 7-es tanuló pedig
IV. helyezést ért el a népes mezőnyben. A gyerekek felkészítője
Almási Lívia tanárnő volt.

Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!

De sebaj, majd a családi béke megment! – gondolja naivan. Mert
hazajön a szeme fénye az iskolából. Mi újság a suliban, gyermekem?
– kérdezi. Aztán rájön, hogy azt se tudja, hogy melyik iskolába jár a
pulya. Mert itt is szétvertek, összevontak, tagosítottak, pedagógusok
jöttek-mentek, az igazgató meg amúgy is idegesen rángatta a szemöldökét
a tanévnyitón, hogy nincs pénz villanyra, fűtésre, bérre, napközire, habár
nyugodjunk meg, mert a minisztérium szerint lesz minden tanteremben
interaktív digitális tábla, valamint az Internet még a kávéfőzőbe is be
lesz kötve.
Az egyszeri ember hirtelenjében megretten. Neki nem ezt mondják
a plakátok négyévente. Azt súgják, hogy eljön a Kánaán. Csökkennek
az adók, nőnek a bérek, felvirágzik az ország, és amúgy is, minket fog
irigyelni az egész világ Brüsszeltől Pekingig. Most szembesülnie kell a
valósággal. Pont most, amikor a híradó közölte a növekvő járulékterheket, az égbe szökő inflációt, no meg a cunamit….
Ez nem lesz így jó – gondolja elgyötörten. Mit kéne tenni? Sztrájkolni? Kiröhögnek. Tüntetni? Úgyis megunjuk és hazamegyünk. Írjunk az
újságba? Kimagyarázzák. Hirtelen vacogni kezd a reménytelenségtől
(meg amúgy is kifogyóban van a tűzifa…). Nem találja a helyét. Hitéből
kifordult, s egy könnycsepp gördül a szája szélére. Úgy érzi, nem ezért
született és gürcölt egy egész életen át.
Azonban mégis felkapja a fejét, mert eszébe jutott valami. Érzi, nincs
egyedül, milliók sorsa válik hirtelen eggyé a gondolataiban. Kezd tudatosulni benne, hogy meg kell szólítania a másikat. Ki kell nyújtani a segítő
kezet az emberekhez. Hogy a milliókból egy legyen. Egy Magyarország.
Mindenki Magyarországa…
Kiss Tamás
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Sportsiker az Eötvösben
2007. december 21-én Debrecenben, a megyeházán adták át a
„Hajdú-Bihar Megye Jó Tanuló,
Jó Sportoló” és a „Hajdú-Bihar
Megye Diákolimpia Bajnoka”
elnevezésű díjakat.
Berettyóújfalu középiskolái
közül a „Hajdú-Bihar Megye
Diákolimpia Bajnoka” címre az
Eötvös József Szakképző Intézet
13 tanulóját tartották érdemesnek
a világ- és országos versenyeken
elért kiváló eredményeikért. A
diákok elismerése mellett felkészítőjüket, Ungai János edzőt is jutalmazták. Ungai János felkészítő és
testnevelő 5. éve nyeri el a „HajdúBihar Megye Legeredményesebb
Testnevelője” címet.
Ezzel az elismeréssel a megye
középiskolái közül a legeredményesebb az Eötvös József Szakképző Intézet lett.

Díjazottak: Makrai Éva Gyöngyi, Szűcs Ágnes, Somogyi Edina,
Szabó Éva, Bernáth Erzsébet,
Gyöngyösi Beáta, Gergely Brigitta, Oláh Ildikó, Balogh Anita,

Bazsó Roland, Dudoma Attila,
Berci László, Szabó László.
Az elismeréshez gratulálunk, és
további eredményes versenyzést
kívánunk.

Három-négy hely előrelépése
a BUSE célja
Január 7-én elkezdte a BUSE
felnőttcsapata a felkészülést a
tavaszi bajnokságra. A jelen pillanatban az NB III. 13. helyén álló
alakulat edzője továbbra is Kártik
József, akit a felkészülésről és a
rajtról kérdeztünk.
– Heti öt edzéssel készülünk,
mely felkészülésnek középpontjában legnagyobb hangsúly a megfelelő kondíció megszerzésén van.
Január 22-étől heti hatra emeljük
az edzésadagot, melyben minden
héten két edzőmérkőzés is helyet
kap. A felkészülésünk körülményei
óriásit javultak mind edzés, mind
edzőmérkőzések szempontjából,
hiszen a Morotva-ligeti műfüves
pályán ideális körülmények között
tudunk dolgozni. A körülményeket
tekintve eddig is a „legszerencsésebbek” közé tartoztunk a
megyében, ez a változás azonban
méginkább kiemel bennünket a
többi csapat közül.
Remélhetőleg jó tavaszi szezonunkkal is ki fogunk emelkedni,
hiszen ennek tétje jelen pillanatban
már a bentmaradás kiharcolása. A
versenykiírás szabályait tekintve
most kieső helyen vagyunk, de

mindenképpen 3-4 helyet előrelépve fel fogjuk magunkat tornászni a
stabil középcsapatok közé. Az elnökség részéről is ez az elvárás, és
ez a realitás is, hiszen még feljebb
„gondolkodva” az első 6-8 gárda
már beérhetetlen számunkra.
A csapatnál távozó nincs, érkező játékosok még lehetnek, akikkel
jelenleg is tárgyalásban állunk.
Konkrétum, hogy visszaállt az
edzésmunkába Turzó József, aki
ha egészséges, nagyban hozzá tud
tenni a jó szerepléshez. A csapat
vezetőjével a bajnoki szezon vége
után leültünk, és átbeszéltük az
őszi szezon történéseit, majd anynyiban maradtunk, hogy az edzői
poszton nem történik egyelőre
változás.
Március 9-én, vasárnap Sényőn
idegenben kezdünk, ahol már
szeretnénk jól szerepelni. A kilenchetes felkészülésünkben az edzőmérkőzések száma mutatja, hogy
egy csapaton belüli szerkezeti
átalakítás van folyamatban, melyet
ezen összecsapások alkalmával
csiszolunk, illetve próbálunk meg
tökéletesíteni a bajnoki rajtra.
R. S.

A megye legjobbja
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb ifjúsági futballjátékosa
2007-ben az Arany János Gimnázium tanulója, Ferenczi Lajos lett. A
BUSE ifi játékosa 11 mérkőzésen
16 gólt szerzett, ezzel maga mögé
utasítva a többi jelöltet. December
26-án a Parlamentben vette át a
díját, amely egy aranyserleg, egy
aranyérem és egy vásárlási utalvány
volt. Ez egy svédasztalos fogadással egybekötött ünnepélyes díjátadón történt, ahol a másik 18 megye
legjobb játékosai is megjelentek.
Ferenczi Lajos kifejtette, nagyon meglepte ez a dolog, és
amikor elmondta a szüleinek,
rokonainak, barátainak, akkor ők is
meglepődtek. Volt olyan ember is,
aki fel sem fogta ezt a dolgot és a jelentőségét sem, ami nem meglepő,
mert ő is alig tudta elhinni. Talán
ennél szebb karácsonyi ajándékot

A BUSE téli felkészülési rendje
Edzőmérkőzések
A mérkőzés helye:
Morotva-liget (műfű)
Január
22. kedd, 18 óra
BUSE – Püspökladány
26. szombat, 14 óra
BUSE – Hajdúszoboszló
29. kedd, 18 óra
BUSE – Tiszalök
Február
2. szombat, 14 óra
BUSE – szervezés alatt
5. kedd, 18 óra
BUSE – Túrkeve
9. szombat, 14 óra
BUSE – Bicske
12. kedd, 18 óra
BUSE – Karcag
16. szombat, 14 óra
BUSE – Ibrány
19. kedd, 18 óra
BUSE – Hajdúböszörmény
23. szombat, 14 óra
BUSE– szervezés alatt
Március
1. szombat, 14 óra
BUSE – szervezés alatt

Sporteredmények
Futsal magyar kupa
(legjobb négy közé jutásért)
MVFC – Fáklya SE
Törökszentmiklós 3:1

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
GYERMEKMŰSOR
Február 5-én (kedden), 10 órától: a Vidám Vándorok Társulat
bemutatja a Szegény legény kalapja
című zenés műsorát
***
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Január 22-én és 29-én (kedden),
17 órától csontritkulást megelőző
torna
***
A MAG – előadássorozat következő programja
Január 29-én, 18 óra Erdélyi
Gábor terem
A magyar néptánc mozdulataiban a teremtési erő
Előadó: Pap Gábor
***
KIÁLLÍTÁS
Kocsis Csaba fotóiból készült
„KORKÉP” címmel rendezett
kiállítás
Megtekinthető január 21- február 4-ig, naponta 9-17 óráig
***
SZÍNHÁZ
Bérletes színházi előadássorozatot indítunk. Bérletek, jegyek elővételben a művelődési központban
igényelhetők (Személyesen vagy
54/402-014 telefonon)
Első előadás:
Február 26-án, 18 órakor
Kacsoh Pongrácz – Bakonyi
Károly – Heltai Jenő: János
Vitéz daljáték 2 részben a Tihanyi Vándorszínpad (Budapest)
előadásában
Második előadás:
Április 2-án, 19 órakor
Georges Feydeau: A hülyéje
bohózat a Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti Társulatának
előadásában
Harmadik előadás:
Május 15-én, 19 órakor
Molnár Ferenc: Üvegcipő keserédes komédia a Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti Társulatának
előadásában

***
BÉRLETES IFJÚSÁGI
HANGVERSENYEK a művelődési központ színháztermében
Első előadás:
Február 12. kedd, 10.00
Donizetti: Szerelmi bájital
– opera keresztmetszet
A népszerű opera rövidített
változata kosztümös előadásban
zenei magyarázattal
Adina: V. Molnár Judit/Rendes
Ágnes
Nemorino: Balczó Péter
Belcore: Fülep Máté/Haja Zsolt
Dulcamara: Thén Róbert/Ürmössy
Imre
Gianetta: Busa Gabriella
Zongorán közreműködik:
Anducska Katalin, Nagy Gábor
Rendező: Miske László Jászai-díjas
színművész
Művészeti vezető: dr. Mohos Nagy
Éva tanszékvezető főiskolai tanár
Második előadás:
Március
Saint-Saens: Állatok farsangja
– ismerkedés a hangszerek világával
Közreműködik: a DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara
Harmadik előadás:
Április
Bottal üthetjük – az ütőshangszerek sokszínű világa
Bemutatják a Sonus ütőegyüttes
tagjai
Bérletek 800 Ft-ért, jegyek
350 Ft-ért igényelhetők a művelődési központ pénztárában vagy
telefonon.
FELHÍVÁS!
Újra indítjuk a PÁVAKÖRT!
2-3. osztályos – 8-10 éves – népdalokat kedvelő, énekelni szerető
gyermekek jelentkezését várjuk az
500-022-es telefonon vagy személyesen a művelődési központban
(Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27.)

December
6.: Harasztosi Míra Erika
(Harasztosi János
Daróczi Erika)
7.: Csarkó Sára Vanda
(Csarkó Gyula
Sándor Krisztina)
9.: Bere Hanna
(Bere Sándor
Karalyos Krisztina)
10.: Madarász Botond Krisztián
(Madarász Róbert
Németh Anikó)
21.: Molnár Ádám
(Molnár Tamás
Szabó Anikó)
Házasságot kötöttek
December
12.: Szoboszlai Imre
Vida Erzsébet
Elhunytak
December
11.: Ilisz Sándorné
Juhász Juliánna (1912)
13.: Csorba Sándor (1958)
20.: Szepesi Lajos Sándor (1954)
26.: Koleszár Istvánné
Lisztes Róza (1935)
Január
2.: Ritók Lajos (1926)
3.: Nagy István (1927)
4.: Oláh Balázsné
Kirchmáyer Ilona (1916)

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak
és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Meghívó

Bélyegzõkészítés egy nap alatt.

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoport vezetősége
szeretettel meghívja és elvárja minden kedves tagját az évzáró, illetve
évnyitó taggyűlésre. Időpont: január 26., 15 óra. Helye: Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Erdélyi Gábor terem.
Jankuly Jánosné tagcsoportvezető

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

Ünnepi ifjúsági
és sportbizottsági ülés
(Folytatás az 1. oldalról)

nem is kaphatott volna. Már 2 hét
telt el azóta, de még mindig nem
fogta fel teljesen. A következő évben nem tervezi, hogy újra elhódítsa
ezt a díjat, viszont elődleges célja,
hogy csapata a bajnokság végén a
tabella legfelső fokára állhasson fel!
Addig is, hajrá BUSE – buzdította
a berettyóújfaluiakat a megye legeredményesebb futballistája.

2008. január 18.

E konkrét tevékenység mellett aktív
klubéletet alakítottak ki.
Az éves pontversenyeket figyelembe véve 5 éve az ország első 10
egyesülete között van a Berettyóújfalui BUDO SE úgy, hogy 2004ben az országos ranglista 3. helyén
állt. Nemcsak résztvevőként, hanem
rendezőként is közreműködtek országos versenyeken, eddig összesen
öt utánpótlás magyar bajnokságot
rendeztek, az utolsót 2007-ben.
Mindezzel ráirányította az országos
és a nemzetközi sportélet szereplőinek figyelmét Berettyóújfalura,
ezzel is népszerűsítve városunkat,
illetve annak sportéletét.
Rinyu Sándor sportvezetői
és edzői tevékenysége mellett
a BUSE labdarúgócsapatának

hazai mérkőzésein kommentátorként működik közre, valamint
a Bihari Hírlap sportrovatának
vezetőjeként valamennyi sportág
eredményeiről és általános helyzetéről tudósítja folyamatosan
a város lakosságát, így egyben
népszerűsítve is Berettyóújfalu
sportéletét. A kitüntetés átadása
után Papp János, a bizottság elnöke
egyenként emelte ki a városban
működő sportegyesületek 2007.
évi munkáját, eredményeit, majd
név szerint a legeredményesebb
sportolókat.
Ezt követen Muraközi István alpolgármester külön jutalomban részesítette az utánpótlás-nevelésben
kiemelkedő tevékenységet nyújtó
BMSE kézilabda-szakosztálya
ifjúsági csapatát s annak edzőit.
Kolozsvári István

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.
Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!
Megtakarított pénzét tartsa euróban. Kimagasló hozamok!

Hitel — Befektetés — Biztosítás
Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

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.
Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

