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Hajdú-Bihar megye 2003 óta 
ünnepli november 22-ét a megye 
napjaként. Arról az eseményről 
emlékezik meg az egész megye e 
napon – Biharral és a Ligetaljával 
együtt –, hogy 1698. november 
22-én választották meg az első 
hajdúfőkapitányt, és elfogadták a 
hajdúkerületi statútumot. Ezzel 
létrejött a Hajdúkerület, a hét 
nagy hajdúvárost magába foglaló 
közigazgatási szervezet. Ezen a 
napon a megyei közgyűlés ünnepi 
ülést tart, a tavalyi év óta pedig 
nem is Debrecenben, hanem a 
megye más-más pontján. Az elmúlt 
évben az egykori Hajdúkerület, 
illetve Hajdú vármegye székhe-
lyén, Hajdúböszörményben, idén 
pedig Csonka-Bihar központjában, 
Berettyóújfaluban gyűltek össze a 
megyei közgyűlés tagjai, Hajdú-Bi-
har településeinek polgármesterei 
és közéleti szereplői.

Ünnepi közgyűlés

Elsőként a házigazda, Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, hangsúlyozva, 
hogy a rendezvénynek otthont 
adó helyiségben, az egykori Vár-
megyeháza dísztermében bő fél 
évszázaddal ezelőtt tartottak utol-
jára megyegyűlést. Először pedig 
1922-ben, két évvel azután, hogy 
a trianoni döntés értelmében a 
csonkán maradt Bihar vármegye 
– elveszítve eredeti területének 
több mint kétharmadát és szék-
helyét, Nagyváradot - központja 
Berettyóújfalu lett. Az addigi nagy-
község – Fráter László alispán te-
vékenysége nyomán – hamarosan 
városi külsőt öltött, bő tíz év alatt 
felépült mindaz, ami a vármegyei 
közigazgatáshoz szükséges volt. 
Míg az első világháború utáni ma-
gyar politika a trianoni helyzetet 
átmenetinek gondolta, bízva az 
igazságos revízióban, addig 1947 
után végérvényesen bebizonyo-
sodott, hogy a szovjet típusú népi 
demokrácia már nem gondolkodik 
nemzetállamban. Az egykori me-
gyecsonkokat megszüntetve, közel 
azonos méretű, infrastruktúrájú 
megyéket alkotva hozták meg dön-
tésüket az új politikai felfogásban 
gondolkodó döntéshozók. Az új 
megyei beosztásról szóló 1950. évi 
I. törvény értelmében Hajdú-Bihar 
megye 1950. március 16-án alakult 
meg Hajdú megyéből, Bihar megye 
területéből - kivéve a Békés megyé-
hez csatolt Cséff a-Nagyszalontai 
járást -, valamint Szabolcs me-
gye Ligetaljai járásából, a megye 
székhelye pedig Debrecen lett. 
Berettyóújfalu az új közigazgatási 
rend értelmében járási székhely 
státuszt kapott, az egykori várme-
gyeháza pedig a járási hivatalnak 
adott otthont.

Ma egy 29 település által al-
kotott kistérség központjaként 
kívánjuk szerepünket megtartani, 
Hajdú-Bihar megye teljes jogú, 
markáns részeként. A két me-
gyerész kapcsolatára mindig is 
jellemző volt a kétarcúság, és Bihar 
a határok újbóli leomlásával ismét 
egyre szorosabb szálakkal kötődik 
egykori részeihez és központjához, 

Nagyváradhoz – hangsúlyozta 
Szeifert Ferenc polgármester. Aho-
gyan a megyei önkormányzat által 
a millennium évében kiadott me-
gyeismertető kötet Illyés Gyulától 
kölcsönzött címe is kifejezi, 1950 
óta „Így együtt voltunk valami”. 
Bihar azóta is mindig képviselteti 
magát a Hajdú-Bihar Megyei 
Tanácsban, illetve az 1990-es 
rendszerváltás óta a HB. Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésében, sőt 
1994 és 1998 között Berettyóújfalu 
elnököt is adott a testületnek, Szilaj 
Pál személyében. 

A polgármesteri köszöntőt egy 
vetítés követte, melyben bemutat-
ták a megyei önkormányzat által 
fenntartott közel harminc intéz-
mény működését, közelmúltbeli 
megújulását is. Ezt követte Rácz 
Róbert, a megyei közgyűlés elnö-
kének ünnepi beszéde, melyben 
megköszönte a házigazdának, 
hogy helyet biztosított az ünnepi 
megyegyűlés megrendezéséhez. 
Hangsúlyozta, hogy csak részben 
érzi magát vendégnek, hiszen a je-
len rendezvényre is a „megye egyik 
háza” falai között kerül sor. „Furcsa 
megye ez – mondta, részben utal-
va a polgármesteri köszöntőben 
elhangzottakra –, mely sok konok 
és önmagában is büszke részből 
van összekalapálva”. A megye egyik 
szíve Berettyóújfalu, mint ahogyan 
az Hajdúböszörmény és a jelenlegi 
központ, Debrecen is. Kiemelte, 
hogy az egykori vármegyék erős 
önkormányzatiságot képviseltek, 
melyet követendő példának tart. 
A közigazgatási rendszer decent-
ralizációjára törekszenek ők maguk 
is, hisz mind a történelmi öntu-
dat, mind a feladatok gyakorlati 
megvalósítása szempontjából ez 
az egyetlen járható út. Véleménye 
szerint az adófi zetők helyben be-
szedett pénzeinek felhasználásáról 
helyben kellene dönteni, és annak 
hatását valamennyi adófi zetőnek 
helyben is kellene érzékelnie. A 
mindenkori kormányok évek óta 
egyre kevesebb forrást biztosíta-
nak a közfeladatok ellátásához, de 
ezzel egyidejűleg egyre magasabb 
elvárásokat fogalmaznak meg. Az 
állam amellett, hogy mindössze 
40-50%-ban járul hozzá a források 
előteremtéséhez, folyamatosan 
kivonul a feladatellátás fi nanszí-
rozásából. Bár a rendszerváltás óta 
többször megkísérelték a megyék 
rendszerét felszámolni, ez a mai 
napig nem sikerült, hisz előbb-
utóbb mindenki belátja, hogy az 

önkormányzatiság csak helyben 
valósítható meg. Ünnepi beszédét 
követően Rácz Róbert megyezász-
lót ajándékozott Szeifert Ferenc 
polgármesternek.

Átadták
a megye kitüntetéseit

A megye kitüntető díjainak 
átadásával folytatódott az ünne-
pi közgyűlés. Összesen tizenhat 
személyt tartottak most erre ér-
demesnek, akik a tudományos, 
a kulturális, a sportéletben, a 

közigazgatásban, a megye nem-
zetközi kapcsolatainak építésé-
ben kimagasló eredményeket 
értek el, vagy tevékenységükkel 
(eredményeikkel) méltóvá váltak 
az elismerésre. Bocskai István-
díjat vehetett át többek között dr. 
Papp Klára, a Debreceni Egyetem 
intézetigazgató-tanszékvezető 
docense, aki amellett, hogy Bihar 
történetének kutatásában ért el 
jelentős eredményeket az elmúlt 
években, szerkesztőként működik 
közre Berettyóújfalu megújuló 
várostörténeti monográfiájának 
elkészítésében is. Ugyancsak Bocs-
kai-díjban részesült Szakács Sára 
filmrendező, aki dokumentum-
fi lmjeiben részletesen tárta fel 1956 
hajdú-bihari, illetve berettyóújfalui 
eseményeit. Az idei kitüntetettek 
között három berettyóújfalui is 
szerepelt, ami az elmúlt évekhez 
képest (1997 és 2007 között össze-
sen nyolcan részesülten valamilyen 
megyei elismerésben) igen nagy 
számnak tekinthető.

Hajdú-Bihar Megye Önkor-
mányzatának Kölcsey Ferenc-díját 
vehette át Török Istvánné, aki 1975 
óta dolgozik óvodapedagógusként, 
1992-től intézményvezető. Fárad-
hatatlanul szervezi a Helyi nevelési 

programhoz kapcsolódó speciális 
rendezvényeket, amelyek indirekt 
úton, a gyerekeken túl a családok 
szemléletformálását is segítik (Ovi-
galéria, Nemzetiségi napok, orszá-
gos rajzpályázatok, ZOO-program, 
Madárbarát kert stb.). 1998 óta 
gondozza a Föld napja alkalmából 
az országos rajzpályázatot, amely 
már nemzetközivé szélesedett. 
Kiemelkedő szakmai munkáját 
kistérségi szinten is végzi, a Kis-
térségi Közoktatási Társulás óvónői 
munkaközösségének vezetője. 
Török Istvánné 1993 óta elnöke a 
Bihari Népművészeti Egyesületnek 
is. Rendeznek alkotótáborokat 
gyerekeknek és felnőtteknek egy-
aránt, zsűrizéseket, valamint az 
Országos népi kézműves pályázat 
több kategóriájának is otthont 
adott már Bihar. Mindezekkel 
bekapcsolja a bihari térséget az 
országos, valamint a kárpát-me-
dencei vérkeringésbe. 

 Hajdú-Bihar Megye Önkor-
mányzatának Arany Sándor-díját 
kapta Czirják Imre, aki 1990-től a 
jelenlegi „családi farmon” gazdál-
kodó tevékenységet folytat, 8-10 
alkalmazott segítségével. Magas 
szakértelemmel kiemelkedő mun-

kát végez a növénytermesztésben 
és az állattenyésztésben egyaránt, 
lényegében a teljes körforgást 
biztosító gazdálkodási koncepció 
mentén tevékenykedik. A Magyar 
Lipicai Lótenyésztők Országos 
Egyesületének tagja, részt vesz fo-
gathajtó versenyeken is. A Földmű-
velési és Vidékfejlesztési Progra-
mok Főosztálya által meghirdetett 
„Nyitott falvak, porták, gazdasá-
gok, műhelyek – vidékfejlesztési 
modellek” elnevezésű országos 
tapasztalatcsere-akció keretében 
láthatták mezőgazdasági bemu-
tató keretében, európai szintű és 
igénnyel kialakított környezetben 
a lipicai lovak tartásával, sertés- 
és juhtenyésztéssel foglalkozó 
vállalkozását, melyet a folyamatos 
fejlesztések eredményeként világ-
színvonalú teleppé alakított. 

Hajdú-Bihar Megye Önkor-
mányzatának Kovács Pál-díjában 
részesült Ungai János, az Eötvös 
DSK edzője, sportvezetője. Ungai 
János fiatal sportvezetőként és 
edzőként rövid idő alatt kiemel-
kedő hazai és nemzetközi sike-
reket ért el az Eötvös József DSK 
erőemelő sportolóival. Öt éve 
folyamatosan nyeri el a Hajdú-Bi-

A Hajdúság évfordulója – Bihar 
központjában

– Berettyóújfaluban rendezték meg Hajdú-Bihar megye napját –
A háziorvosi ügyeleti ellátást az Orvosi Ügyelet Kht. 2008. 

december 1-jétől a 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. szám 
alatt működő Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osz-
tályának területén biztosítja. Az ügyelet a korábbi rendelési időben 
és telefonszámon lesz továbbra is elérhető.

2008. december 1-jétől tehát a háziorvosi ügyelet 
Helye:

Gróf Tisza István Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály
(4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)

Rendelési ideje:
munkanapokon: 18.00 – 08.00 óráig, 

hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: 08.00 – 08.00 óráig.
Telefonszáma: 06-30-52-832-52.

Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatás
a háziorvosi ügyelet 

helyszínének megváltozásáról

December 11-13.
a Kálvin téri parkolóban 

(a Sinka István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum mellett)

Nyitva tartás:
csütörtök, péntek: 9-től 18 óráig, szombat: 9-től 17 óráig

December 12-én, 14.00 órától
karácsonyi népszokásokat (lucázás, regölés) elevenít fel 

a Sugalló zenekar
December 13-án, 10 órától

Betlehemes játékot adnak elő 
a Toldi Miklós Református Általános Iskola tanulói

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ

Támogatók:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata,

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft ., HBM-i Területi Agrárkamara,
Mezei-Vill Kft .

Médiatámogatók: www.berettyoujfalu.hu, Bihari Hírlap, Berettyó TV.

Karácsonyi vásár

Fotók: Kari

Berettyóújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-
testülete ezúton értesíti a lakosságot, hogy a közmeghallgatást 2008. 
december 15-én (hétfőn) du. 14 órakor tartja a Kossuth u. 6. sz. alatti 
irodájában. 

Berettyóújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

KÖZMEGHALLGATÁS
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November 27-én tartotta soron 
következő ülését Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzata. Szeifert Ferenc 
polgármester szokásos tájékoztató-
jában beszámolt a berettyóújfalui 
kórház 80 éves jubileumi ünnepi 
eseményeiről. Kiemelte, hogy e 
programok keretében került sor a 
kórház névfelvételére is, november 
7-étől Gróf Tisza István Kórháznak 
nevezik az intézményt. Megemlítet-
te azt is, hogy újra kiadásra került a 
Gróf Tisza István Kórház története 
1928-2008 című kiadvány máso-
dik, bővített kiadása. Megtörtént a 
berettyóújfalui iskolák konyháinak 
átszervezése. Az Eötvös József 
Szakképző Intézet étkezetését a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
biztosítja, míg a Bessenyei-szakkö-
zépiskola tanulóira és dolgozóira az 
Arany János Gimnázium konyháján 
főznek. A polgármester írásos 
jelentését szóban kiegészítve arról 
is tájékoztatta a képviselőket, hogy 
november 22-én Berettyóújfaluban 
tartották a Megye napját, melyen 
részt vettek a megyei közgyűlés 
és a berettyóújfalui önkormányzat 
vezetői, tagjai, valamint mellettük 
számos érdeklődő is megjelent. A 
rendezvény hivatalos részét szóra-
koztató programokkal színesítették, 
a helyi művészeti együttesek mellett 
a Nagyváradi Állami Színház Szig-
ligeti Társulatának tagjai, illetve az 
MM Pódium művészei léptek fel, 
és a Zanzibar együttes koncertjét 
is élvezhették a sportcsarnokban a 
résztvevők.

A város harmadik negyedévi 
gazdálkodásáról,

meghosszabbították a határidőt
A polgármesteri jelentés elfo-

gadását követően tájékoztatót hall-
hatott a testület az önkormányzat 

harmadik negyedévi gazdálkodá-
sáról. Az előterjesztésből kiderül, 
a város saját bevételei kedvezően 
alakultak a Gróf Tisza István Kór-
ház kivételével. A helyi adóbevéte-
leknél az időarányos teljesítéshez 
képest nem jelentkezett elmaradás, 
és kedvezően alakultak az ingatlan-
értékesítésből befolyt bevételek is. 
Időarányos ütemezésben érkeztek 
a központi működési támogatások, 
illetve a központi fejlesztési célú tá-
mogatások is 100 %-ban teljesültek. 
A kötvénykibocsátásból származó 1 
milliárd 500.000 forintos bevételből 
szeptember 30-ig 743 millió 600 
ezer forint felhasználására került 
sor, melyet az önkormányzat által 
a tavalyi év végén felvett 130 millió 
forint munkabérhitel és a fennálló 
folyóhitel állomány visszafi zetésé-
re, a fejlesztési hitelek kiváltására, 
valamint fejlesztési célkitűzések 
megvalósítására fordítottak. A fel 
nem használt összeg betétként való 
lekötéséből a harmadik negyedév 
végéig több mint 64 millió forint 
kamatbevételük származott. Az 
önkormányzat harmadik negyedévi 
működési és fejlesztési kiadásait 
70,1%-ra teljesítette. A hitelfor-
galommal és a kisebbségi önkor-
mányzat kiadásaival együtt a kiadási 
főösszeg felhasználása 90,9%-os. A 
vizsgált időszakban az önkormány-
zat szállítói tartozásainak összege 57 
millió forint. Az önkormányzat leg-
nagyobb intézménye, a Gróf Tisza 
István Kórház összesített bevétele a 
harmadik negyedév végéig 73,4%-
os teljesítést mutat, és az OEP-től 
közel 83 millió forinttal alacsonyabb 
fi nanszírozást kapott, mint az előző 
év adott időszakáig.

A képviselő-testület elfogadta a 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót, 
majd módosították a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendele-
tüket. Ennek lényeges eleme az 
volt, hogy a lakosság számára túl 
rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, 
hogy megvalósítsák a bekötéseket, 
és sokan kerültek olyan helyzetbe, 
hogy jogkövető szándékuk ellenére 
sem tudták tartani a határidőt. Ezért 
április 30-ig tolták ki a szennyvíz-
elvezető csatorna hálózatra való 
rákötés idejét. Ez idő alatt azon 
személyeknek, akik vállalják, hogy 
a módosított határidőig rákötnek a 
hálózatra, nem kell  megfi zetniük 
a folyékony kommunális hulladék 
elszállítás teljes díját, november 
1. és 30. között teljes díjfizetési 
mentességben, azt követően 75 
%-os kedvezményben részesülnek. 
Amennyiben a rákötés mégsem 
teljesül, úgy visszamenőleg a teljes 
összeget meg kell fi zetniük a köz-
szolgáltató részére. 

A 2009. év költségvetési
koncepciója

Elfogadták a képviselők Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzatának 
2009. évi költségvetési koncepcióját, 
melyben meghatározták a költség-
vetés általánosan alkalmazandó 
irányelveit, ezek az alábbiak:

– Az önkormányzat intézményei 
éves szintű működési feltételeinek 
biztosítása az előző évi racionalizá-
lási intézkedések kiadást csökkentő 
hatásának fi gyelembevételével.

– Az eddiginél hatékonyabb 

feladatellátással a működési hiány 
fokozatos csökkentését kell a 2009. 
évben elérni.

– A kiadások takarékos fel-
használása mellett a működési 
bevételek növelésével és egyéb 
források feltárásával kell kiegészí-
teni a feladatellátáshoz szükséges 
kiadásokat. A helyi adóbevételek 
növelése érdekében meg kell vizs-
gálni a városközpontban lévő beépí-
tetlen üres telkek vonatkozásában a 
telekadó bevezetésének lehetőségét. 
A működési kiadások csökkentése 
érdekében törekedni kell a hatékony 
energiafelhasználást elősegítő beru-
házások megvalósítására.

– A hitelfelvételből és a kötvény-
kibocsátásból származó fizetési 
kötelezettségek teljesítését a költ-
ségvetés tervezése során elsődleges 
szempontként kell figyelembe 
venni.

– A 2009. évi fejlesztések ter-
vezésénél elsődlegesen az alábbi 
pályázatok keretében támogatást 
nyert beruházások megvalósítását 
kell célul kitűzni:
– a József Attila Általános Iskola, 

a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és az Arany János Gimná-
zium felújítása (ÉAOP),

– a Széchenyi utcai Tagóvoda fel-
újítása (LEKI),

– a volt szovjet katonai objektum 
területén lévő földalatti tartá-
lyok által okozott szénhidrogén 
szennyezés kármentesítésének 
elvégzése (KEOP),

– Nadányi – Makó – Morotva utca 
útépítés (ÉAOP),

– Kádár utca, Széchenyi utca – 
Vágóhíd utca kerékpárút építés 
(ÉAOP),

– információs táblák telepítése a 
belvárosban (HÖF TEKI),

– városrehabilitáció (ÉAOP).
Új beruházási feladat kivitelezé-

sére – fi gyelembe véve a 2007-2010. 
évi ciklusprogramban meghatá-
rozott célkitűzéseket – a meglévő 
önrész mértékéig szabad kötele-
zettséget vállalni. Törekedni kell a 
pályázati lehetőségek maximális ki-
használására, különös tekintettel az 
európai uniós források bevonásával 
megvalósuló beruházásokra.

A kórház működéséről,
néhai Pálfi  István nevét viseli 

majd a társulás
Ezt követően a Gróf Tisza Ist-

ván Kórház beszámolójáról - a 
gazdasági és létszámhelyzetéről - 
tárgyaltak. Már fentebb említettük, 
hogy az intézmény I-III. negyedévi 
bevétele 2,3 milliárd forint volt, ami 
az előző év ugyanezen időszakához 
képest 193 millió forinttal kisebb. 
Az OEP közel 83 millió forinttal 
kevesebb működési fi nanszírozást 
adott a kórháznak, mint tavaly ez 
idő alatt. Jelenleg a kórház hiánya 
meghaladja a 292 millió forintot, 
ezért a testület arról döntött, hogy 
az intézmény vezetése készítsen 
intézkedési tervet a likviditási 
problémák kezelésére, melyet a de-
cember 18-i önkormányzati ülésen 
tárgyalnak majd a képviselők.

Nem támogatta a testület, hogy 
a kórház alapító okiratának mó-
dosításával egy, a kontrolling és 
járóbeteg ellátást irányító igazgatói 
tisztséggel bővítsék az intézmény 
vezetését. Mint ahogy azt is eluta-

sították a magas önerő miatt, hogy 
pályázzon a Környezet és Energia 
Operatív Program energiaha-
tékonyság fokozása című uniós 
projektre.

Megváltozik a berettyóújfalui 
háziorvosi ügyelet helyszíne. Január 
1-jétől a kórház sürgősségi betegel-
látó osztályának területén elhelyez-
kedő orthopaedia-traumotológiai 
szakrendelőben történik majd. 

Név szerint szavaztak a kép-
viselők, és a többség támogatta, 
hogy megbízási szerződést kös-
senek egy ügyvédi irodával arról, 
hogy vizsgálják meg egy 1 milliárd 
forintos kötvény kibocsátásának 
lehetőségét, illetve kérjenek erre 
ajánlatokat a pénzintézetektől, és 
tegyenek javaslatot a legkedvezőbb 
ajánlat kiválasztására. A kötvényből 
befolyó összeget egyrészt a kórház 
beruházási pályázatának önrészére, 
másrészt egy energetikai beruházás 
pályázatnak szintén az önrész-fede-
zetére használnák fel. 

Közbeszerzési eljárás megin-
dításáról döntöttek a volt szovjet 
katonai repülőtér olajtartályai 
környezetszennyezése megszünte-
tésének kivitelezésére.

Jóváhagyták, hogy a Közleke-
dési Operatív Program keretén 
belül kerékpárút-hálózat fejlesz-
tésére pályázatot nyújtson be az 
önkormányzat, melynek támoga-
tása esetén a 47-es főút mentén 
kerékpárutat kívánnak építeni 
Berettyóújfalu-Furta-Zsáka kö-
zött. Elkészítették a város 2009. 
évi belső ellenőrzési tervét is, mely 
szerint a polgármesteri hivatalban 
ellenőrzik jövőre a végrehajtási 
eljárások szabályszerűségét, illetve 
hatékonyságát, valamint a 2008. 
évi zárszámadás megbízhatóságát. 
Az önkormányzati intézményeknél 
pedig az intézményi statisztika és 
a normatíva-igénylés összhangját, 
és az ehhez kapcsolódó alapdoku-
mentumok megfelelőségét kívánják 
vizsgálni. 

Ezt követően módosították az 
önkormányzat vagyonáról szó-
ló rendeletüket, illetve a Bihari-
Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakkép-
zés-szervezési Társulás társulási 
megállapodását és alapító okiratát. 
A társulás december 1-jétől néhai 
Pálfi István Európa-parlamenti 
képviselő nevét fogja viselni, illetve 
az eddig résztvevő önkormány-
zatokhoz Nádudvar is csatlakozni 
kíván.  Döntöttek arról is, hogy de-
cember 1-jétől a Bessenyei György 
Szakközépiskola és Arany János 
Kollégiumnál a portás álláshelyeket 
megszüntetik. 

Jóváhagyta a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat, hogy 30 millió 
forint vételár-különbözet meg-
fizetése mellett a Berettyóújfalu 
tulajdonát képező püspökladányi 
volt krónikus osztály ingatlanát 
elcseréljék a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévő berettyóújfalui 
tűzoltósággal. A 30 millió forintot 
Berettyóújfalunak két részletben 
kell megfi zetnie, az elsőt 2009. már-
cius 31-ig, míg a másodikat szep-
tember 30-ig kell kiegyenlítenie. 

Ezt követően ingatlaneladások-
ról, illetve zárt ülésen kitüntetések 
odaítéléséről, valamint szociális és 
népjóléti ügyekben határoztak.

Közmeghallgatás
Délután 2 órától a testület köz-

meghallgatást tartott, melyen négy 
berettyóújfalui lakos jelent meg, 
akik elsősorban személyes problé-
máikat vitték a képviselők elé, de 
szóba került, hogy nincs a Csendes 
temetőben illemhely, illetve rossz 
minőségű a nemrégiben meg-
épített, Nefelejcs utcától kiinduló 
kerékpárút. Arra is többen pa-
naszkodnak, hogy a kerékpárúton 
elhaladó kerékpárosokat néhány 
fi atal akadályozza a közlekedésben, 
és szidalmazzák is őket. 

Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A Sürgősségi Ellátásért Alapít-
vány újabb műszer beszerzésével 
járult hozzá a Gróf Tisza István 
Kórház Sürgősségi Osztálya szín-
vonalas működéséhez. A műszer 
alkalmazásának körülményeiről 
dr. Muraközi Zoltán megbízott 
osztályvezető főorvos tájékoztatta 
lapunkat. Az EZ-IO nevű műszer 
tulajdonképpen egy intraosszeális 
(csonton belüli) tű a hozzá való 
fúrófejjel, melynek segítségével az 
úgynevezett nagy csöves csontokba 
történhet a gyógyszerek és infúziók 
adagolása. Ezt elsősorban abban 
az esetben használják, ha baleset, 
esetleg égés során a szokásos he-
lyeken nem tudnak vénát szúrni, 
illetve ha keringésleállás miatt az 
újraélesztés során egyéb vénák szú-
rása is lehetetlen. Ezzel a műszerrel 
10-15 másodpercen belül egy stabil 
beviteli pontot tudnak biztosítani – 
mondta el Muraközi Zoltán.

Az orvos-igazgató hozzátette, a 
tanulmányok szerint a tű behelye-
zése nem fájdalmasabb, mint egy 

„szokványos” helyre történő vastag 
tű beszúrása, mivel azonban ezt 
a módszert csak olyan esetekben 
alkalmazzák, amikor más lehető-
ségük nincs, a fájdalom esetleges 
jelentkezése az életmentés mellett 
másodlagossá válik. 

Az eszköz költségeiről elmond-
ta, maga a fúró, mely egy kb. 10.000 
fúrásra elegendő energiájú telepet 
tartalmaz 80.000 forint volt, a 
hozzá való speciális tűcsomagban 
az 5 beavatkozásra elegendő tű és 
csatlakozók pedig 125.000 forint-
ba kerültek, valamint az egyéb 
tartozékokkal a végösszeg 250.000 
forint volt.

Aki kíváncsi a folyamatra, az 
interneten a http://www.vidacare.
com/ez-io/index.html oldalon 
megtekintheti a tű bevezetéséről 
készült oktatóvideót! Ugyanitt 
található egy másik felvétel, me-
lyen látható, hogy a beadott oldat 
pár másodpercen belül bekerül a 
keringésbe.

L.M.

Új műszerrel gazdagodott 
a sürgősségi osztály

November 19-én Leader-tábla 
átadó ünnepségre került sor a volt 
megyeháza nagytermében.

Bemutatkozott Jakab Judit, a 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda új veze-
tője. Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő köszöntötte a Bihari és a 
Sárréti települések polgármestereit. 
Köszöntőjében kiemelte, hogy a 
Leader az együttműködésről, az 
önkormányzatok, vállalkozók, civil 
szervezetek közös gondolkodásáról 
szól. Nagy jelentősége a program-
nak az anyagi fejlesztési források 
mellett az európai gondolkodásmód 
elterjesztése, a helyi közösségek 
önálló programalkotása és döntési 
lehetősége.

A Földművelési és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium képviseletében 
Bódi Judit régió-koordinátor nyúj-
totta át a Leader-táblákat.

Ennyi a rövid hír az eseményről, 
de miről is szól a tartalom.

Az Európai Unió vidékfejlesz-
tési politikája lehetőséget biztosít 
egyes vidéki térségeknek, hogy 
mérsékeljék a lemaradásukat. Hogy 
hol, hogyan tudnak élni ezzel a 
lehetőséggel, az ott élők alkalmas-
ságán múlik. Már nem elég csak a 
hátrányos helyzetünkre hivatkozni, 
hanem bizonyítanunk kell, hogy 
alkalmasak vagyunk a nekünk jutó 
források átgondolt koncepción 
alapuló felhasználására. A Bihari 
és a Sárréti kistérségek 41 települése 
hozta létre azt a helyi közösséget, 
amely elkészítette a két kistérség 
vidékfejlesztési stratégiáját. A stra-
tégiát az FVM minősítette, és ezt 
követően Leader-közösségként 
ismerte el a helyi programot.

A helyi közösség pedig megala-
kította a Bihar Sárrét Összefogás 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-t 
(BSÖ Kft .). E szervezet feladata a 
meghirdetett pályázatok sikeres 
lebonyolítása.

A program két fő elemből te-
vődik össze. Egyik eleme a mun-
kahely-teremtést ösztönző, helyi 
szolgáltatást fejlesztő pályázati 
csomag, amely jelenleg is pályázha-
tó (beruházás jellegű), másik eleme 
a jövő évben megnyíló Leader 
közösségfejlesztő pályázati csomag 
(program jellegű). A Leader-forrás 
900 millió forint, melynek felhasz-

nálásáról a helyi közösség 19 fős 
döntési testülete dönt.

A most pályázható keret 800 
millió forint mikro-vállalkozá-
sok fejlesztésére, 600 millió forint 
turizmus fejlesztésre, 400 millió 
forint falumegújításra, 400 millió 
forint vidéki örökségvédelemre. 
A pályázatokat a minisztérium 
írta ki, a döntés a kiírással együtt 
nyilvánosságra hozott pontozási 
rendszer alapján történik. A támo-
gatás-igénylések meghosszabbított 
beadási határideje 2009. január 10. 

A részletes feltételekről az umvp.
eu és az mvh.gov.hu honlapokon 
lehet tájékozódni.

A BSÖ Kft . berettyóújfalui iro-
dájában (Széchenyi u. 3. sz., VÁM-
hivatal) felkészült munkatársaink a 
hét minden napján munkaidőben 
segítséget nyújtanak a pályázatokkal 
kapcsolatos kérdésekben.

Karalyos Géza cégvezető

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

„Dönts jól, jövőd a tét.” címmel immár második alkalommal rendezte 
meg az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ berettyóújfalui 
kirendeltsége a pályaválasztási kiállítást a Városi Sportcsarnokban. A szer-
vezők sikeresnek ítélték meg a november 12-i rendezvényt, hiszen kétszer 
annyian látogatták meg, mint tavaly. Bíznak abban, hogy sok fi atalnak 
segítettek ezzel az érdeklődési körüknek megfelelő pályaválasztásban.

Vidékfejlesztés
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A legnagyobb székely nyomában

har megye legeredményesebb test-
nevelője címet. Az Eötvös József 
Szakképző Iskola és Speciális Szak-
iskolában elindította a fekvenyomó 
sportkört, és néhány év alatt több 
ifj úsági és junior erőemelő orszá-
gos és világversenyen érmeket, első 
helyezéseket és rekorderedméyeket 
sikerült elérnie versenyzőivel. Külön 
kiemelendő, hogy versenyzői között 
több hátrányos helyzetű roma fi atal 
van, akik önmaguk elé célokat 
kitűzve, azt megvalósítva valódi 
esélyegyenlőségben részesülnek 
edzőjük jóvoltából. Több versenyző 
többszörös címvédő magyar bajnok, 
illetve különböző súlycsoportokban 
országos csúcstartó, közöttük a 
legeredményesebb Makra Éva a 
dél-afrikai világbajnokságon 44 
kilogrammos súlycsoportban – 12 
kilogrammal megjavítva a világcsú-
csot – aranyérmet szerzett.

A megyei közgyűlést a helyi 
művészeti csoportok zárták. Az 

– Berettyóújfaluban rendezték meg
Hajdú-Bihar megye napját –

idén kiváló minősítést kapott Városi 
Zeneiskola növendékei, a Pávakör 
tagjai közül Carvalho Diána, a 
Toldi Miklós Református Általá-
nos Iskola énekkara, valamint a 
Bihar Táncegyüttes táncosai adtak 
ízelítőt Berettyóújfalu kiemelkedő 
kulturális életének különböző szeg-
menseiből. 

Az ünnepnap estéjét – ahogyan 
azt Berettyóújfalu közönsége koráb-
ban a város ünnepi eseményei során 
is megszokhatta – koncerteken tölt-

hették el, melyeket a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat rendezett, 
a város önkormányzatának támo-
gatásával. Ezúttal 19 órától a Kabos 
Endre Városi Sportcsarnokban 
tehettünk zenés utazást a slágerek 
világában a Nagyváradi Állami 
Színház Szigligeti Társulata, illetve 
az MM Pódium művészeinek pro-
dukciója révén, őket követően pedig 
a Zanzibar együttes koncertjét 
élvezhette a nagyérdemű.

Kolozsvári István

„Deo volente vel vimine navigabis”
(Isten ha véd, gerendán is 

hajózhatsz)

November 19-én a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központba 
látogatott Wittner Mária az Orbán 
Balázs Társaság és a Trianon Tár-
saság invitálására. Köztünk járt az 
1956-os forradalom élő legendája, 
a halálraítélt, megtűrt, majd reha-
bilitált szabadságharcos, akire talán 
még sohase volt annyira szükségünk 
nekünk, mai magyaroknak, mint 
manapság. Wittner Mária a lelkiis-
meret hangja, az igazság szószólója 
és kérlelhetetlen kutatója, aki előtt 
mindenkinek fejet kell hajtania, ha 
valóban magyarként gondolkodik. 
Rabul ejt, magába zár, és elvarázsol, 
hisz egyszerű tiszta jelleme messzire 
sugárzik a zűrzavaros huszonegye-
dik században is.

Csendesen érkezett, minden 
felhajtás nélkül, de aki egy kicsit is 
ismeri, nem lepődik meg ezen. Ál-
landó közszereplései dacára se vált 
„bulvárpolitikussá”, mert mélyen 
vallásos neveltetése, a humánumot 
sugalló értékrendje messze áll attól, 
hogy így viselkedjen. Mérhetetlen 
szenvedésben volt része élete során. 
De nem kérkedik, mert a tengernyi 
kín megtanította valamire. Arra, 
hogy tanítson és meséljen, az igazat 
és csakis a színtiszta igazat…

1956. november 4. után útjára 
indult a kádári rémuralom hazánk-
ban. Szívós István, az est házigazdája 
és moderátora hű „kronológusként” 
sorolta fel, mi minden történt a 
megtorlás időszakában a lánctalpak 
tiporta Magyarországon. Bámulatos 
Pista bácsi tudása és elhivatottsága, 
amit már nem egy rendezvényen 
tapasztalhattak a hallgatóság tagjai. 
Az őt követő dr. Lázár Imre, a Poli-
tika Foglyok Szövetségének megyei 
elnöke a forradalom és a szabadság-

harc múlt- és jelenbeli megítélését 
vetette össze tapasztalatai kapcsán, 
kiemelve, hogy 56 eszmeisége ma 
is sokat jelent, értékei, vívmányai 
pedig a jövőben is megkérdőjelez-
hetetlenek.

Ezt követően pedig csendben 
felemelkedett székéből Wittner 
Mária, a törékeny, csendes asszony, 
ám ahogy megszólalt, egyszerre 
óriássá változott. Szavai mázsás 
súlya ránehezedett a hallgatóságra, 
még a lélegzetvételeket is hallani 
lehetett talán. Az élő fájdalom, a 
szavakba foglalt kín szólalt meg, 
hű példázataként a történelem-
nek, s egy darabka igaz, őszinte 
magyarság elevenedett meg azon a 
késő délutánon. Kegyetlen játékot 
játszott a sors Wittner Máriával. 
Elvette az ifjúságát, és a börtön 
falai közé zárta. Haláraítéltként 
nem maradt más számára a cella 
falai között, csak az imádság, az 
Isten oltalmazó közelsége. Majd 
szabadult, és végtelennek tűnő 
évtizedek múltával végre azt te-
heti, amire egész életében várt. Az 
igazság szószólója lett, aki fellép 
a rendszerváltás visszásságaival 
szemben, felhívja a figyelmet a 
történelemhamisításra, tanítva 

szeret, és szeretve tanít. Teszi ezt ki-
fogyhatatlan lelkesedéssel, mert ha 
hívják, ő megy, hisz tudja – keserű 
tapasztalatai okán –, hogy rövid az 
élet, s oly sok még a tennivaló.

A rendezvény második részében 
a megjelentek megtekinthették a 
Hóhér vigyázz… című megrázóan 
szép fi lmet, amely Wittner Mária 
küzdelmes életét járja végig a gyer-
mekkortól egészen a jelenig. Az 
emberi dráma mellett a kegyetlen 
történelem is megelevenedik, amely 
számba veszi az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeit és 
helyszíneit. Döbbenetes és lebilin-
cselő alkotásnak lehettünk szem-
tanúi, amelyről írni gyakorlatilag 
lehetetlen. Látni kell, és együtt léle-
gezni a múló percekkel, miközben 
peregnek a képsorok a tekintetek 
előtt. A vetítés után a szervezők 
ajándékokat nyújtottak át a vendég-
nek, aki ezt követően úgy távozott, 
ahogy jött; csendesen és szerényen. 
De egyvalamit itt hagyott örök 
útmutatásul nekünk: Azt, hogy a 
bűn nem maradhat megtorlatlan, 
s aki igazat és szépet cselekszik, az 
előbb-utóbb felmagasztaltatik az 
isteni jóság és gondviselés által.

Kiss Tamás

„Mert a bűn az csak bűn marad…”
– Városunkba látogatott Wittner Mária –

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotók: Kari

Fotó: Kari
A berettyóújfalui kitüntetettek: Török Istvánné, Ungai János, Czirják Imre

November 6-án két egymáshoz 
kapcsolódó rendezvény apropóján 
gyűltek össze a régi Vármegyeháza 
dísztermében az Alföld, illetve 
Bihar társadalmának, illetve tör-
ténetének kiemelkedő kutatói. A 
Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem 
Alapítvány által életre hívott Alföld-
tudás Egyeteme sorozat részeként 
került sor dr. Csatári Bálint Alföl-
diség múltban, jelenben, jövőben 
című előadására. Bár az Alföld 
végtelen nagy – ahogyan Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta –, nem véletlen, hogy 
erre az előadásra éppen itt, Berety-
tyóújfaluban került sor. Nagyon 
sokat köszönhet Berettyóújfalu és 
Bihar Csatári Bálintnak, hiszen az 
egész Alföld mellett ezzel a szűkebb 
vidékkel is rengeteget foglalkozott, 
illetve ösztönözte kutatótársait a 
Biharral kapcsolatos kutatásokra. 
Csatári Bálint több szállal kötődik 
Berettyóújfaluhoz. Itt érettségizett 
1967-ben, illetve később itt tanított 
1975 és 1980 között. 1992 óta a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutatások Központja 
Alföldi Tudományos Intézetének 
igazgatója Kecskeméten. Nem csak 
kutat, több évtizede oktatja is a 
jövő nemzedékét a Szegedi Tudo-
mányegyetemen. Előadásában arra 
kereste a választ, miként lehetséges, 
hogy az ország éléstára, legnagyobb 
egybefüggő tája, az Alföld ilyen 
sanyarú sorsot szán lakóinak, és 
hol tartanak azok a társadalmi fo-
lyamatok, amelyek pedig éppen az 
Alföldet taszítják egyre sanyarúbb 
helyzetbe. Csatári Bálint sűrűn rá-
világított az Alföldön belül markáns 
egységet képező Bihar természeti és 
társadalmi problémáira is, és ezzel 
tulajdonképpen be is vezette a kö-
vetkező előadássort, mellyel a Bihari 
Múzeum Baráti Köre csatlakozott 

a napi programhoz. Egy országos 
programsorozathoz való kapcso-
lódással városunk önkormányzata 
és a Bihari Múzeum Baráti Köre 
meginvitálta azokat a jeles tudóso-
kat, akik már szintén nem először 
járnak városunkban. Azokat, akik 
a maguk tudományterületén na-
gyon sokat foglalkoztak Biharral, 
a bihari településekkel, valamint 
Berettyóújfaluval. Ami a bihari 
térség kutatását illeti, a nagyhírű 
egyetemi és közgyűjteményi ku-
tatóhelyeken kívül létrejött egy 
olyan műhely, amelyik Bihari Diéta 
címen 1996 óta eddig összesen 6 al-
kalommal rendezett konferenciát, 
és adott ki kötetet Bihar földraj-
zával, történelmével, néprajzával 
kapcsolatos eredményeiből. Ebből 
a szempontból a nap valamelyest a 
számvetésé is volt. Az itt összegyűlt 
kutatók mindegyike – Papp Klára, 
Süli-Zakar István, Bársony István, 
Rácz Marianna, Dám László, 
Dukrét Géza, Csorba Csaba, Hajdú 
Zsigmond – járt már városunkban, 
végzett a saját tudományszakában 
kutatásokat, vagy éppen részt vett a 
Bihari Diéta valamely ülésén. Arról 
kaphatunk itt összefoglaló képet, 

hogy az elmúlt években, évtizedek-
ben a különböző tudományágak, 
amelyek kimondottan Biharral, a 
biharisággal is foglalkoztak, milyen 
eredményeket értek el, és milyen 
távlatokat látnak a jövőt tekintve. 
Még inkább kibomlottak az aktuá-
lis problémák a délutáni vitafórum 
során, ahol a délelőtti előadókon 
túl a hallgatóság soraiban is szép 
számmal összegyűlt történészek, 
néprajzosok, levéltárosok, hely-
történeti kutatók is megosztották 
gondolataikat, nézeteiket az eddigi 
tapasztalatokról, eredményekről. 
Ezt a célt szolgálja a Bihari Mú-
zeum és civil szervezeteinek az a 
törekvése is, hogy eme bizonyos al-
kotó közösségnek fi zikai valójában 
is próbál helyet biztosítani, önálló 
honlapot és folyóiratot hoz létre, 
összeállítja Bihar bibliográfiáját, 
és minél szélesebben körből össze-
gyűjti az eddigi alap- és részletkuta-
tások eredményeit. Reméljük, hogy 
ezzel a Bihari Diéták folyamata is új 
erőre kap, és lendületet vesz, és Be-
rettyóújfalu városa a továbbiakban 
is helyet adhat ennek az országosan 
is példaértékű műhelynek. 

Kolozsvári István

Bihar az Alföldön – az alföldiség Biharban
Az Alföldtudás Egyeteme és A tudományos Bihar-kutatásért

közös szakmai napja

„A 180 éves nagy múltat idéző 
könyv azt üzeni: Ha meg akartok 
maradni, Árpád karjából csör-
gedező vérbe a tietek is olvadjon 
bele.” – fi gyelmeztet Hajdó István 
székelylengyelfalvi esperes-plébá-
nos a Székelyföld sorozat legújabb 
kötetének kézbevételekor. S tette 
ezt élőszóban is november 24-én, 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor-termében 
rendezett könyvbemutatón, ami 
több volt szokványos kötetismer-
tetésnél. 

A jövő esztendő méltán lesz 
Orbán Balázs emlékéve, ugyan-
is 1829. február 3-án született 
Székelylengyelfalván, és 140 eszten-
deje annak, hogy megjelent monu-
mentális műve, a Székelyföld leírá-
sa. Éppen ezért az sem tekinthető 
véletlennek, hogy a berettyóújfalui 
Nadányi Zoltán Közművelődési 
Egyesület, és hozzá csatlakozva az 
Orbán Balázs Társaság, valamint 
a Bihari Népfőiskolai Egyesület 
tagjai a közelmúltban felkeresték 
a szülőfalut. Ennek viszonzásaként 
hívták meg annak képviselőit Be-
rettyóújfaluba, melynek nyomán 
létrejött a hétfő esti alkalom. A 
kötetet maga Hajdó István atya 
méltatta, majd a szerzők, Várady 
Péter Pál és Lőwey Lilla bemutat-
ták sorozatuk legújabb darabját, 
és vetített képeken a Székelyföld 
falvait, ugyanúgy, mint a kötetben, 
a 140 évvel ezelőtti képekkel párba 
állítva az azonos szemszögből elké-
szített mai felvételeket. Többször 
is elhangzott, hogy Orbán Balázs 
emléke mindkét település számára 
fontos, hiszen Berettyóújfaluhoz 
is élénken kötődik a „legnagyobb 
székely” személye, ugyanis 1872-
től néhány évig, a függetlenségi 

programot képviselve városunk 
országgyűlési képviselője is volt. 
Lengyelfalva szívesen vette a 
magyarországi civilek kezdemé-
nyezését, mert míg számtalan 
székelyföldi település rendelkezik 
magyarországi testvértelepüléssel, 
addig Lengyelfalva felé ez a mos-
tani az első megkeresés. Ahogyan 
Muraközi István alpolgármester, a 
berettyóújfalui városvezetés levelét 
átadva tolmácsolta: „reméljük, hogy 
a településeink között kialakulóban 
lévő kapcsolatok a későbbiek so-
rán mind intenzívebbé válnak, és 
közösen ápolhatjuk majd a kiváló 
akadémikus és államférfi  szellemi 
hagyatékát, ezzel is közelebb hozva 
egymáshoz nemzetünk valameny-
nyi tagját. Ehhez Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata mindenben 
igyekszik hozzájárulni.” Ennek első 
lépéseként az egyesület Lengyelfalva 
46 gyermeke számára könyveket és 
szaloncukrot gyűjt, melyet decem-
ber 21-én visznek el a településre. 
Ezúton hívják fel valamennyiünk 
figyelmét, hogy akik szívesen 
adnának színvonalas, magyar 
gyermekkönyveket, szépirodalmi 

köteteket ajándékba, juttassák azt 
el a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központba, és adományukhoz 
mellékeljenek néhány sor ajánlást 
is, hogy ezáltal még személyesebbé 
válhassanak a két település közötti 
civil kapcsolatok. Jövő év február 
3-án pedig, Orbán Balázs születé-
sének 180. évfordulóján Lengyel-
falván emlékülést rendeznek, ahol 
Berettyóújfalu is képviselteti magát 
egy előadóval, aki természetesen 
berettyóújfalui képviselői munkás-
ságát fogja ismertetni. 

Kolozsvári István

Négynapos erdélyi óévbúcsúz-
tató utazást szervezek a Hargitára. 
Részvételi díj 33 ezer forint, mely 
tartalmazza az utazás, szállás, fél-
panziós ellátás és a szilveszteri 
vacsora díját. Indulás december 30-
án, érkezés január 2-án. Érdeklődni 
és bővebb felvilágosítást az alábbi 
telefonszámon kérhetnek: 402-661, 
20 317-4332.

Ugyanitt: kül- és belföldi sze-
mélyszállítás 15 fős kisbusszal.

Apróhirdetés
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A 15. év nevezetes a kiállítás 
történetében. Régi vágya már a 
szervező Krisztik Csabának, hogy 
a helyi vállalkozók valamelyike 
névadója legyen az eseménynek. 
A SZE-NA Kft . Berettyóújfaluban 
autó- és gumiszervizzel foglalkozik. 
Az idei szerződéskötéssel hosszú 
távú együttműködéssel akarják 
megőrizni a színvonalat és újdon-
ságokkal meglepni a látogatókat. 
Nagy Miklóst, a kft . tulajdonosát 
és vezetőjét régi szerelem fűzi az 
autókhoz, hiszen valamikor ver-
senyzett is. Nagyon kellemes érzés 
volt, amikor megkeresték, hogy 
legyen főtámogató. Tudja, hogy 
komoly anyagi vonzata van, de ki 
kell tudni gazdálkodniuk. Örült, 
hogy két olyan Subarut tudtak 
bemutatni, melyek egyike világbaj-
nokságon is futott. Nagyon tetszett 
a látogatóknak a gyorsszerviz és a 
futómű-csere. Mindezt jó szívvel 
és nem a reklámért tették, hiszen 
a cégnek már jól csengő neve van 
a szakmában.

Krisztik Csaba, ha visszaemlé-
kezik az eltelt másfél évtizedre, nem 
tud sikeres kiállítást választani, neki 
mindegyikről kellemes élménye 
van. Két és fél hónapig kell mindent 
összerakni az utolsó csavarig. Fon-
tos, hogy a néző már a készt lássa és 
a biztonságos versenyt.

A válság egy kicsit éreztette 
hatását, mert míg tavaly hat keres-

kedő érkezett a bihari fővárosba, 
az idén csak a Seat, a Suzuki és a 
Volkswagen képviseltette magát. 
A terem azért nem kongott, hiszen 
sok versenyautót, motorkerékpárt 
és tuning autót láthattak az érdek-
lődők. A hagyományos városi ver-
senyen kilencen indultak, és az első 
helyet Kesjár János szerezte meg, 
igaz nem saját autójával, hanem 
Kőváry Barna Renault Cliojával. A 
verseny különlegessége volt, hogy 
Muraközi István alpolgármester is 
beült Bereczki Norbert kocsijába, 
és az anyósülésen élvezte végig a 
futamot.

A Suzuki ismét újít
Az elmúlt évi kiállításon Árgye-

lán László kb. 20%-os visszaesést 
jósolt a forgalomban, de a cégen 
belül ez sajnos 30 lett. Még így is 
őrzik a piacvezető helyüket. Tavaly 
a 0 százalék miatt sokan elvitték a 
kocsit, és nem tudták a részleteket 
fi zetni. Megduplázódott a kocsik 
visszavétele, ami a bankoknak nagy 
veszteség. A mostani becsületes 
vásárlók bánják ezt, mert a pénzin-
tézetek nagyon megszigorították a 
hitelfelvételt. A Suzuki hosszú távú 
terve továbbra is halad. A legújabb 
modell a kis SPLASH, ami amolyan 
városi kisautó. Keresik és viszik, 
mert jó a fogyasztása és alakra is 
tökéletes. Sajnos a recesszió érez-
teti hatását, már felére visszaesett a 

vevőkör és minimális a készpénzes 
vásárlók száma. 

Egy törzsvendég 
és egy visszajáró

Az elmúlt 15 kiállításon egy-két 
kivétellel mindig találkozhattunk 
Kesjár Jánossal. Az idei szezonban 
két versenyen tudott indulni Eger-
ben és Miskolcon. Az év többi részét 
teszteléssel és autópihentetéssel töl-
tötték. Ismét jön a szponzorkeresés, 
hogy jövőre újra indulhasson. Kivé-
telesen az idén nem épített új autót, 
de fi gyelnie kell, mert az autósport 
nagyon gyorsan fejlődő technikai 
sportág. Most még bizonytalanok és 
félnek a cégek, mindenki tartalékol, 
mivel nem tudja, mi lesz jövőre.

Kőváry Barna is sokadjára ven-
dége Újfalunak.

–Nagyon szeretem ennek a 
rendezvénynek az emberi oldalát 
– mondja. – Itt mindig barátként 
fogadnak, ami manapság már kive-
szőben van. Nagyon szívesen járok 
egykori vidékiként vidékre, mert a 
főváros már el van durvulva. Ez a 
kiállítás egy évzárónak fogható fel. 
Jólesik a lazítás az egész éves feszített 
tempó után. Mint azt sokan tudják, 
több mint tíz év trabantozás után 
felépítettük a Renault-os projektet, 
és most kezd beérni a gyümölcse. 
A kocsi egy gyári építésű Renault 
Clio R 3-as 230 LE-s, 6 sebességes 
frekvenciás váltóval. Egy kicsivel 
több, mint a 40 LE-s Trabant.

A recesszió mindenkire hatással 
van. Vitáznak a szövetségben is, 
hogy mennek-e vagy nem a nagy 
autók. A következő félév nem lesz 
nyugodt, amíg el nem kezdődik a 
2009-es bajnokság. A történetből 
sajnos a versenyzés a harmadrész, 
a többi a pénz előteremtése.

A vészjósló nehézségek ellenére 
mindenki egy kicsit bizakodik, 
ahogy Krisztik Csaba mondta: a 
gödörből már csak felfelé vezethet a 
létra. Részletes információkat olvas-
hatnak a www.versenyautokiallitas.
hu weboldalon.

Harasztosi Csaba

A cukorbetegség, más néven di-
abétesz a szervezet anyagcseréjének 
krónikus megbetegedése. Mintegy 
félmillió ember szenved Magyaror-
szágon ebben, így nagyon sok érin-
tett vett részt Berettyóújfaluban is a 
15 éves Bihari Diabétesz Egyesület 
jubileumi közgyűlésén a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ nagy-
termében november 18-án.

A közgyűlés levezető elnöke dr. 
Szegedi László, a Gróf Tisza István 
Kórház mb. osztályvezető főorvosa 
volt, aki megnyitotta a közgyűlést, 
és felkérte dr. Bulyovszky István 
főigazgató főorvost, köszöntse a 
jelenlévőket.

– Az egyik szemem sír, a másik 
nevet, örülök, hogy ilyen sokan ér-
deklődnek a rendezvény iránt, és sír, 
hogy ilyen sokan érintettek a cukor-
betegségben - kezdte köszöntőjét a 
főigazgató. Majd arról beszélt, hogy 
ezt a betegséget lehet intelligensen 
kezelni, ha az ember odafigyel. 
Megfelelő étrenddel, diétával, test-
súlycsökkentéssel nagyon szépen 
karbantartható. Hangsúlyozta, a 
Bihari Diabétesz Egyesület célja, 
hogy a cukorbetegségben szenve-
dőket összefogja, tanácsokat adjon, 
tapasztalatcsere lehetőséget bizto-
sítson számukra, megkönnyítse az 
orvosok találkozását a betegekkel. 
Országosan és térségünkben is az 
egyik leginkább támogatott civil 
szervezet, amellyel a berettyóújfa-
lui kórház is folyamatosan tartja a 
kapcsolatot.

Ezt követően Szeifert Ferenc, 
Berettyóújfalu polgármestere is 
köszöntötte az egyesület tagjait. 
Az összejövetel fontosságát hang-
súlyozva elmondta, hogy 15 évvel 
ezelőtt az egyesület alakuló ülésén 
jóval kevesebben voltak jelen, pedig 
bizonyára már akkor is sokan szen-
vedtek e betegségben, és tudvalévő, 
hogy napjainkban egyre inkább 
szaporodik a diabéteszes betegek 
száma a világon és országunkban is. 
Ezért van szükség egyre több ehhez 

hasonló rendezvényre, hogy olyan 
jellegű tanácsokat tudjanak adni a 
szakemberek, amellyel a betegek 
életminőségüket jobbá, életüket 
boldogabbá és nyugodtabbá tudják 
tenni.

Majd Papp Sándor, a Bihari 
Diabétesz Egyesület elnöke tartotta 
meg szokásos éves beszámolóját. 
Először ő is a 15 évvel ezelőtti ala-
kulásról szólt. Elmondta, a Bihari 
Diabétesz Egyesület az országban 
az elsők között szerveződött meg. 
A cél már akkor is az volt, hogy 
megismertessék a területükön 
élő emberekkel ezt a betegséget, 
mindemellett közvetlen és közve-
tett szakmai tartalmú segítséget 
tudjanak nyújtani betegségük keze-
léséhez, ezáltal jobbítva életminő-
ségüket és növelve életkilátásaikat. 
Papp Sándor örömmel számolt be 
arról, hogy az idei év igen aktív 
volt az egyesület életében, hiszen 
számos klubfoglalkozást tartottak 
városunkban és a környéken is, 
melyek iránt nagy volt az érdek-
lődés, szép számmal vettek részt 
ezeken az érintettek.

Zákány Sándorné, a Bihari Dia-
bétesz Egyesület gazdasági vezetője 
pedig rövid tájékoztatót tartott ar-
ról, hogyan hasznosították idén az 
egyesület pénzét.

A beszámolókat követően dr. 

Nagy Bertalan főorvos vezetésével 
tisztújítást tartottak, az egyesület 
tagjai szavazatainak eredménye-
képpen lényegében megerősítették 
tisztségükben az eddigi vezetősé-
get, illetve az ellenőrző bizottság 
tagjait is.

Kincses János, a Magyar Cukor-
betegek Országos Szövetségének 
(MACOSZ) elnöke is megtisztelte 
jelenlétével a 15 éves jubileumi 
ünnepséget. Egy igen fontos infor-
mációval kezdte üdvözlő beszédét. 
Elmondta, január 1-jétől jónéhány 
kedvező döntés született a cukor-
betegek érdekében, mint például 
az analóg inzulinok támogatásának 
egységessé válása, valamint hogy 
most már minden inzulinos cu-
korbetegnek jár az OEP-támogatás 
vércukormérő készülékük beszer-
zéséhez. Ezután egy ötvenezer 
forintról szóló csekket adott át 
támogatásként a Bihari Diabétesz 
Egyesületnek. Végül a szűrővizs-
gálatok fontosságát hangsúlyozta 
minden résztvevő számára.

A jubileumi közgyűlés szakmai 
programmal folytatódott, melynek 
keretében dr. Nagy Bertalan fő-
orvos, dr. Lugosi Anna főorvos és 
Balogh Sándorné dietetikus tartott 
informatív, jól hasznosítható elő-
adásokat az érdeklődőknek.

Kiss Attila

Megkeresztelték a versenyautó- 
kiállítást

A Bihari Diabetesz Egyesület
jubileumi közgyűléséről

A zenebarátoknak, az élőzene 
kedvelőinek sok zenei programot, 
meglepetést kínál egész tanévben 
városunk zeneiskolája. A tanszaki 
hangversenyek, a karácsonyi kon-
certek, az év hangszerese verseny, 
népdalverseny, a zenebona bál, a 
fúvószenekar szereplései, a fúvós-
zenekari fesztivál stb. 

November 21-én, 18 órakor ta-
nári hangversenyre gyűlhetett össze 
a hallgatóság a volt Megyeháza 
dísztermében, ami immár 11-dik 
alkalommal került megrendezésre. 
A rossz idő ellenére a növendékek 
nagy része szülőkkel, nagyszülőkkel 
együtt érkezett a különleges kon-
certre, ahol tanáraikat előadómű-
vészként is megismerhették. A ven-
dégeket – köztük Gyula Ferencné 
országgyűlési képviselő asszonyt, 
Szeifert Ferenc polgármestert és 
Kapornai Judit intézményi iroda-
vezető asszonyt – Szilágyi Péter 
igazgató köszöntötte.

Elsőként a 14 fős tanári kórus 
lépett fel. A lágy, érzelmes dalla-
mokat átéléssel, különböző dina-
mikával és hangerővel szólaltatták 
meg. A férfi  és női szólamok töké-
letes összhangja páratlan élményt 
nyújtott. Ezt követték a hangszeres 
előadások. Alt- és szoprán furulya 

Tanári hangverseny

kettőse, majd a harsány és vibráló 
trombita, a hegedű és a cselló lírai, 
illetve drámai hangzású bemuta-
tása egy-egy kiváló zeneirodalmi 
darabbal, zongorakísérettel.

A hangszerek után újra az 
énekhangé volt a főszerep. Fel-
csendültek az egykori Pedagógus 
kórus által énekelt dalok. Lehetett 
nosztalgiázni és együtt énekelni 
az ismerős dallamokat. Hallhattak 
zsoltáréneket is, mely a közelgő 
ünnepekre hangolt. De nem ma-
radtak el a népdalfeldolgozások, 
amolyan legényes és leányos csú-
folódók sem.

Az élőzene betöltötte a teret, és 
a hallójáratokon keresztül a lélekig 
hatolt. A zenei hanghullámokra az 
ütemes, kitartó taps volt a válasz. 
Köszönet az élményért Szilágyi 
Péternek, a Bihari Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézet Berettyóújfalu 
Városi Zeneiskola igazgatójának és 
tantestületének.

Rácz Anikó

2008-ban négy szervező csapat 
közös munkájának köszönhetően a 
Magyarországon kismotorral ver-
senyző stunt ridereknek egy négy-
fordulós versenysorozat jött létre. 
Cél: a hazai utánpótlás segítése, 
versenylehetőségek megteremtése, 
a médiában való szereplés, bemu-
tatkozás esélye.

Nemtől függetlenül 14 év felett 
(alatta szülői engedéllyel) bárki 
nevezhetett max. 250 cm3-es mo-
torkerékpárral, segéd-motorkerék-
párral, robogóval, valamint max. 
400 cm3-ig quadokkal. Ezeknek a 
srácoknak nem okoz gondot a hátsó 
keréken motorozás, az első keréken 
gurulás, a különböző egykerekes 
forgások bemutatása sem.

Az idén Nagy Attila, 17 éves 
berettyószentmártoni versenyző 
is elérkezettnek látta az időt a 
bizonyításra, tudása legjavának 

bemutatására. Atta kisfi ú kora óta 
motorozik, sok tapasztalatot szer-
zett a motorozás terén, beletanult 
a motorok szerelésébe, kipróbálta 
több vállfaját is ennek a sportágnak. 
A szívéhez mégis a pályamotorozás 
és a stunt riding került közel. Utób-
bival kapcsolatban döntött úgy, 
hogy kipróbálja komolyabban is. 

A Stunt riding utánpótlás 
bajnokság fordulóira Kaposvár-
Kaposújlakon, Beremenden, Kun-
madarason és Mezőberényben ke-
rült sor. Attila két Simson S 51-gyel 
indult, mindkét járműve a célnak 
megfelelően át van alakítva. Minden 
fordulón 4 perc állt a versenyzők 
rendelkezésére. A sok gyakorlás, 
kitartás és tanulás pedig meghozta 
eredményét. 

Az idei Stunt riding utánpótlás 
bajnokságot Nagy Attila nyerte, 
a SHOX-AGU freestyle bajnok-

ságban pedig ezüstérmes lett. Az 
ünnepélyes díjkiosztóra Budapes-
ten, a Baross étteremben került sor 
október 18-án. 

Gratulálunk Atta!
Kívánunk további sikeres spor-

tolást!
Erősné Árgyelán Ildikó

Gyászol Berettyóújfalu kulturális élete. 61 éves korában hirtelen 
elhunyt Makai Mihály. Annak idején, a ’70-es években a Debreceni 
Tanítóképző és a Vár utcai Zeneművészeti Szakiskola hallgatói gyakran 
találkoztak egymás rendezvényein, és időnként baráti kapcsolatok, érzel-
mi szálak is szövődtek a lányok és fi úk között. Én mint tanítóképzős egy 
ilyen alkalommal ismertem meg a jókedvű Makai Mihályt.

Miska később a berettyóújfalui járásba került, és az újfalui 3-as iskolá-
ban varázsolt pezsgő zenei életet Erdélyi Gáborral együtt. A zeneiskolá-
ban működött fuvolatanárként is. Mint kultúrmunkás járt táborokba is, 
ahol az egyik alkalommal igen megsiratták a gyerekek (Tar Ida, Csanádi 
Emma, Szegedi Erika és Gyetván Ildikó), mert az éjszakai riadónál „el-
rabolták” a tanár bácsit.

Atta a freestyle bajnok

A kiváló zenepedagógus szakfelügyelőként is segített kollégáinak. 
Egy időre elcsábította a mozgalom, de az idő alatt is a kultúra volt az 
elsődleges. Több éven át szervezte az országos szintű népzenei találko-
zókat. Eztán a 3-as iskola igazgatója lett.

Volt egy időszak, amikor biztosítósként dolgozott, de később, ha 
nem is Berettyóújfaluban, visszatért az oktatáshoz. Művészeti iskoláknál 
dolgozott igazgatóként.

Öt-hat hete találkoztam vele utoljára az egyik újfalui üzletben. 
Fáradtnak tűnt, de nem gondoltam, hogy utoljára látom. Gyermekei 
és felesége gyászában nagyon sokan osztozunk, hiszen sokan ismertük 
és szerettük. Ha ezután fuvolaszót hallunk, reá emlékezünk, és halljuk 
jókedvű kacagását.

Békés nyugalmat Misi!
H. Cs. 

Makai Mihályt november 10-én helyezték örök nyugalomra a Deb-
receni Köztemetőben.

Búcsú Makai Mihálytól

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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AKCIÓS HITELEK!!!
LAKÁSHITEL, LAKÁSHITEL KIVÁLTÁSA

KEDVEZŐBB  KAMATOZÁSÚ HITELRE,
értékbecslési és közjegyzői díj nélkül

5 millió – 20 évre – 30.121Ft/hó –  THM 5,63%
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

570.000 Ft   7 év 11.111 Ft – THM 25,98%
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG-HITELEK

JÖVEDELEM NÉLKÜL IS

HITELVONAL  30-555 68 08    B. MONOK ILDIKÓ

2008. július 1-jén kezdetét vette 
a Parola Pinceklub felújítása. Az 
egyesület tagjai vállalták, hogy 
társadalmi munkában elvégzik a 
szükséges teendőket. Nem volt kivé-
tel: mindenkinek sorba kellett állni, 
aki a jövőben is használni szeretné 
ezt a helyet. A munkaerő dandárját 
a Parola Közhasznú Egyesülethez 
tartozó zenekarok tagsága adta, de 
jöttek a klubba járó fi atalok is, hogy 
kivegyék a részüket. 

Nagyon sokszor éjszakába nyú-
lóan folytak a munkálatok, hiszen 
mindenki napi elfoglaltsága után 
tudott csak eljönni. 

Az elvégzett feladatokról: a mel-
lékhelyiségek új burkolatot kaptak, 
lecserélődött a közel harmincéves 
lambéria is a falakról, a megkopott 
linóleumot is másik váltotta fel. 
A nyílászárók és a falak festése is 
nagy munka volt. A Parola Pince-
klub teret ad a fi ataloknak, hogy 
olyan kreatúrákat alkothassanak, 
amelyeket máshol nem lehetne. 
Így került egy graffi  ti a „terembe”, 
mely absztrakt módon ábrázolja a 
hely nevét. A bejárattól, padlótól 
plafonig képmontázsok borítják a 
klubot, bizonyítva, hogy ötletes-
séggel milyen nagyszerű dekorációt 
lehet csinálni. 

A sok szenvedés között jó volt 
látni, hogy milyen sokan érzik ma-
guknak ezt a helyet, ami nem egy 
szimpla „kocsma”, hanem tényleg 
közösségformáló tér. Akik idejár-
nak, az egyesülethez tartoznak, 
azok tényleg összetartanak, segítik 
a másikat, ami a mai világban na-
gyon-nagyon hiányzik. Viszont egy 
negatívumot is meg kell említeni, 
mert így lesz kerek ez a történet: 
néhány ember elfelejti, hogy az 
adott szó szent, főleg ha egymás-
nak ígérünk valamit. Itt nemcsak 
segítségre, eff ektív munkára gon-

dolok, hanem olyan ígérvényekre, 
amelyeknek anyagai kihatásai is 
voltak. Örök tanulságként ottmarad 
a tüske, mérgezve a humán kapcso-
latokat. Ettől függetlenül Mi nem 
ítélkezünk, mindenki magában 
számol el... 

Mi mindenkit várunk, aki úgy 
érzi, hogy „kell egy hely”, ami 
nem diszkó, nem kocsma. Ahol 
lehet nyugodtan beszélgetni, eset-
leg olyan zenét hallgatni, ami nem 
fér bele a mainstream keretekbe. 
Továbbra is teret szeretnénk adni 
a fiatal, amatőr zenekaroknak, 
előadóknak, bárkinek, aki úgy érzi, 
hogy kreativitását megmutatná a vi-
lágnak. Nálunk kipróbálhatja magát 
az is, akinek van egy jó ötlete, csak 
nem tudja, hogy miként valósítsa 
azt meg. Segítünk pályázni, pályá-
zatot írni és megvalósítani.

Külön meg szeretnénk köszönni 
Berettyóújfalu Város Önkormány-
zatának, a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ régi és új tagságának, 
hogy nem gördítettek akadályt 
terveink útjába. A város 300.000 
Ft-tal járult hozzá, hogy a megnyert 
pályázatból álmodott klub még tel-
jesebb lehessen. Köszönjük.

Terveink között szerepel az 
egyesület honlapjának újbóli meg-
indítása, melyhez írni szerető, 
érdeklődő fiatalok jelentkezését 
várjuk. A honlapon belül próbál-
kozunk egy elektronikus újság 
indításával, amely a fiatalokkal 
foglalkozik, Berettyóújfaluval és 
annak környékével, azzal a hellyel, 
ahol élünk.

Álljon itt azok neve, akik részt 
vettek a Parola Pinceklub fi zikai és 
szellemi megújulásában:

Adamcsik László, Adamcsik 
Zsolt, Agárdi Zoltán, Agárdi Tamás, 
Balogh Imre, Balogh István, Balogh 
László, Balogh Zsolt, Bányai Krisz-
tián, Barna Dávid, Csirmaz Attila, 
Csirmaz Márton, Farkas Kornél, 
Ferentzik Attila, Kaczkó Zsolt, 
Kahut János, Karácson Bernadett, 
Kiss György, Kiss Tamás, Kovács 
Ferenc, Krecz László, Gácsi Csaba, 
Gáll Gergő, Méhes Károly, Nagy 
Gergő, Nagy-Monzéger István, 
Papp Imre, Rácz Csaba,  Seprenyi 
Krisztián, Serdült Tibor, Szilágyi 
Barnabás, Török Imre.

Török Péter,
a Parola Közhasznú Egyesület 

elnöke

Az akarat diadala

„Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség

és az emberekhez jóakarat
(Lukács ev. 2,14)

– December 9-én, kedden délután, 
fél 5 órakor Mikulás ünnepség lesz 
a Kálvin téri gyülekezeti teremben 
fi atal kisgyermekes házaspárok, 
családok részére.

– December 12-én, pénteken dél-
után, fél 3 órakor karácsonyi mű-
sorral szolgál a Gróf Tisza István 
Kórházban iskolánk kórusa.

– December 12-én, pénteken este, 
5 órakor vetítéses előadás lesz a 
Biblia éve alkalmából, Jézus és a 
Holt-tengeri tekercsek címmel a 
régi Megyeháza dísztermében. 
Az előadás előtt és után Biblia-
kiállítás lesz.

– December 13-án, szombaton 
délelőtt, 9-12 óráig Egyházmegyei 
adventi játszóház lesz a régi Me-
gyeháza dísztermében (kézműves 
foglalkozások, éneklés, vidám 
játékok).

– December 14-én, advent har-
madik vasárnapján délelőtt, 10 
órakor karácsonyi műsorral szol-
gálnak a gyermekvárosi gyerekek 
a Wesselényi utcai imaházban.

– December 15-én, hétfőn délután, 
2 órakor lesz a Családsegítő Szol-
gálat karácsonya a régi Megyeháza 
dísztermében iskolánk kórusa 
szolgálatával.

– December 16-án, kedden délután, 
2 órakor a kórház pszichiátriai 
osztályán karácsonyi istentisztelet 
lesz a gyülekezet szolgálatával.

– December 17-én, szerdán este, 5 
órakor lesz a Toldi Miklós Refor-
mátus Általános Iskola karácsonyi 
ünnepsége, a régi Megyeháza 
dísztermében.

– December 19-én, pénteken dél-
után, 4 órakor lesz a Szivárvány 

Református Óvoda karácsonyi 
ünnepsége a művelődési házban.

– December 20-án, szombaton, 
ajándéknap lesz az iskolában 
(áhítat, osztálykarácsony).

– December 20-tól 23-ig, szombat-
tól-keddig bűnbánati istentiszte-
letek lesznek 4 órai kezdettel az 
imaházban, 5 órai kezdettel a Kál-
vin téri gyülekezeti teremben.

– December 23-án, kedden délután, 
fél 2-kor karácsonyi istentiszte-
let lesz a Mátyás utcai Szociális 
Otthonban a gyülekezet szolgá-
latával.

– December 24-én, szerdán, szent-
este délutánján karácsonyi ünnepi 
istentisztelet lesz 3 órai kezdettel a 
templomban gyermekeink, hitta-
nosaink, fi ataljaink, a Szivárvány 
Református Óvoda kórusának 
és a Toldi Miklós Református 
Általános Iskola kórusának szol-
gálatával. 

– Karácsony első napján, csütörtö-
kön délelőtt, 10 órakor úrvacsorás 
istentisztelet lesz a templomban 
és az imaházban is. Ugyanezen a 
napon, délután 3 órakor lesz isten-
tisztelet a Kálvin téri gyülekezeti 
teremben és az imaházban.

– Karácsony másnapján, pénteken 
délelőtt, 10 órakor lesz ünnepzáró 
istentisztelet a templomban és az 
imaházban.

– December 28-án, vasárnap dél-

után, 3 órakor karácsonyi úrva-
csorás istentisztelet lesz az Árpád 
utcai Fényes Házban a gyülekezet 
szolgálatával.

– Az esztendő utolsó napján, szer-
dán este, 5 órakor tartunk hálaadó 
istentiszteletet a templomban és az 
imaházban.

– Újév napján, csütörtökön dél-
előtt, 10 órakor tartunk hálaadó 
istentiszteletet a templomban és 
az imaházban.

– Egyéb hétközi és hétvégi alkal-
maink a megszokott rend szerint 
lesznek. 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új évet kívánunk 
kedves mindnyájuknak! Az Úr 
Jézus Krisztus kegyelme legyen és 
maradjon továbbra is velünk!

2008 adventjén a Berettyóújfalui 
Református Egyházközség

A Berettyóújfalui Református Egyházközség,
a Toldi Miklós Református Általános Iskola 

és a Szivárvány Református Óvoda adventi-karácsonyi hírei

A Hajdú-Bihar Megyei Közok-
tatási Kuratórium támogatásával 
ez év októberében a megyéből 40 
intézményvezető és pedagógus 
Hon és népismereti szakmai to-
vábbképzésen, tanulmányúton vett 
részt a Felvidéken. Felejthetetlen 
élmény volt számunkra ennyi 
kulturális és természeti kincset 
megismerni. Sok új ismeretre, 
tapasztalatra tettünk szert, amit 
a mindennapi munkánk során jól 
tudunk hasznosítani.

Alighogy átléptük a határt, 
máris megcsodálhattuk Borsi-
ban a Rákóczi-várkastélyt, ahol a 
„Nagyságos Fejedelem” született. 
A II. Rákóczi Ferenc Társaság 
elnöke nagy lelkesedéssel beszélt 
az Árpád-kori építményről, az 
előtte álló szoborról, a Rákóczi 
család történetéről. Meghatottan 
álltunk a fejedelem bölcsője előtt, 
s reménykedtünk, hogy folyta-
tódnak a felújítási munkálatok a 
kastélyban, hogy még unokáink is 
láthassák ezt a szép helyet. Ezután 
megnéztük Tőketerebesen a vár 
köveiből készült kastélyt, ahol a két 
Andrássy Gyula, apa és fi a (mind-
kettő a Monarchia miniszterelnö-
ke, külügyminisztere lett később), 
gyermekkorát töltötte. Felemelő 
érzés volt a csodálatos parkban 
sétálni, az egykori vizesárok és vízi 
vár maradványait megpillantani, 
az Andrássy család neogótikus 
kriptájába belépni. 

A késő délutáni órákban az 510 
m magas Várhegyen a Szalánci vár 
„meghódítása” nem volt könnyű 
feladat, de az őszi színekben pom-
pázó fák látványa, a tiszta erdei 
levegő, s az elkápráztatóan szép pa-
noráma, amely a romos vár mellől 
elénk tárult, kárpótolt bennünket 
mindenért. Így Aranyidán kissé 
fáradtan, de élményekben gazda-
gon foglaltuk el szállásunkat este, 
ahol ízelítőt kaptunk a Felvidék 
ételkülönlegességeiből. 

A második napot Kassán töl-
töttük. A Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 
és Alapiskolában az iskola igazga-
tónője fogadott bennünket. Beszélt 
az iskola történetéről, munkájáról, 
majd válaszolt kérdéseinkre. Na-
gyon örültem, hogy bemehettem 
egy informatika órára, beszélget-
hettem a diákokkal, néhány kol-
léganővel – szakmai dolgokról is. 
Délután Kassa, Szlovákia második 
legnagyobb városának nevezetes-
ségeivel ismerkedtünk. A szépen 
felújított óváros sok látnivalót 
kínált (pl. a gótikus dóm, Szent 
Mihály kápolna, Orbán-torony, 
színház, Régi Városháza, Megyehá-
za, Püspöki Palota, Miklós-börtön, 
Rákóczi-ház, Márai Múzeum).

A dóm, azaz a Szent Erzsébet 
Püspöki Székesegyház a gótikus 
építészet legszebb alkotásai közé 
tartozik. A Rákóczi-kripta za-
rándokhely, ahol történelmünk 
nagyjai nyugszanak. Mindenki 
meghatódott, amikor belépett ide, 
s miután elhelyeztük a kőkoporsók 
elé a magunkkal hozott virágokat, 
és elénekeltük a Himnuszt, alig 
álltuk meg, hogy ne könnyezzünk. 
A Rodostó-házban láthattuk a II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem hamva-
inak hazahozataláról készült fi lm-
felvételt is, s a helyet, ahol Mikes 
Kelemen leveleit írta. 

A premontrei templom barokk 
stílusú berendezése, és igen értékes 
oltárának elefántcsont feszülete 
mindenkit elkápráztatott. A sír-
boltban pihen Báthory Zsófi a és 
fi a, I. Rákóczi Ferenc.

Harmadik nap délelőtt a Köny-
ves Kálmán által alapított pre-
montrei prépostság épületegyüt-
tesét tekinthettük meg. A Jászói 
Cseppkőbarlangot az apátság egyik 
szerzetese fedezte fel. 1846-tól láto-
gatható, 2811 m hosszú, 1972 óta 
védett, 8, 5 C° van itt, s a páratar-
talom 98 %-os. Kb. 800 denevér te-
lelőhelye, a 26 fajtából 20 található 
itt. A cseppkőbarlang nem csupán 
természeti szépségével tűnik ki, 
hanem az értékes történelmi, régé-
szeti és őslénytani leleteivel is. 

Este Kassán Kolár Péter szín-
házigazgató tartott nekünk elő-
adást a „Felvidéki magyar nyelvű 
színjátszás múltja és jelene” cím-
mel, majd a Thália Színházban 
megnéztük Edmond Rostand 
Cyrano de Bergerac című darabját 
igen tehetséges és lelkes fi atal mű-
vészek előadásában.

A negyedik nap Eperjes, a 
hajdani Sáros megye székhelyének 
mesébe illő főterét – reneszánsz, 
stukkódíszes homlokzatú házaival, 
s a közepén álló gótikus Szent Mik-
lós templommal – csodálhattuk 
meg, majd festői tájakon keresztül 

haladtunk tovább Hervartóra, a 
466 m magasan fekvő falucskába, 
ahol Kelet-Szlovákia egyik legbá-
josabb és legszebb, tiszafából épült 
ruszin fatemploma található. 

Majd a XIII. században alapított 
gazdag kereskedőváros, Bártfa várt 
bennünket. A Felvidék egyik leg-
szebb „ékszerdoboza” a városház, 
valamint a Szent Egyed templom 
és annak kiemelkedő értéke, a XVI. 
századból fennmaradt tizenegy 
szárnyas-oltár.

Az ötödik nap Tátralomnicon 
sajnos, borult, esős, ködös, szo-
morú időre ébredtünk. De ezt 
feledtették velünk Mateóc gótikus, 
Szent Istvánnak szentelt római ka-
tolikus temploma és Kakaslomnic 
Szent Katalin templomának Szent 
Lászlót ábrázoló rejtélyes képei. 

Utána hihetetlen szépségű he-
gyi tájakon eljutottunk a lengyel 
határ közelében lévő mesés kis 
völgybe, ahol csodálatos panoráma 
nyílt a Magas-Tátrára. Miközben 
elkészült a juhtúrós sztrapacska, az 
eső is elállt, és a Dunajec folyón a 
magas mészkőszirtek között szűk, 
kanyargós völgyben másfél órás 
felejthetetlen tutajozásban volt 
részünk.

A hatodik nap aztán már öm-
lött az eső, úgyhogy a Tarpataki 
vízesés megtekintéséről és a sik-
lóvasúttal való utazásról le kellett 
mondanunk. 

Lőcse városfallal körülvett re-
neszánsz jellegű óvárosa, piactere 
szintén számos építészeti remek-
művet tárt elénk. A Szent Jakab 
templom, a gótikus városháza, a 
középkori polgárházak - a zuho-
gó eső ellenére is – felejthetetlen 
élményt nyújtottak. Méltán mond-
ják, hogy ez a város a legnemesebb 
ékkő a Szepesség koronáján. 

A Csorba-tóból sajnos nem 
sokat láttunk – a nagy köd és zu-
hogó eső miatt –, de élvezhettük a 
friss hegyi levegőt, a fenyőillatot, a 
kandalló melege mellett az ottani 
emberek vendégszeretetét. Másnap 
aztán egy fél órára kiderült az idő, 
így indulás előtt még megcsodál-
hattuk a 2634 m magas Lomnici-
csúcsot, s vethettünk egy utolsó 
pillantást a Tátra érintetlen szép-
ségű vadregényes tájaira. Hazafelé 
jövet megálltunk a Felvidék egyik 
legszebb, eklektikus stílusú, pazar 
eleganciával, bútorokkal és egyéb 
műkincsekkel berendezett gyöngy-
szeménél, a betléri kastélynál, ami 
az Európa Nostra Díj viselője. Gyö-
nyörű díszpark veszi körül, vízesés-
sel, tóval, az egykori könyvtár és 
állatkert épületeivel. Az angolkert 
a világörökség nevezetes kertjei és 
világrészei közé van bejegyezve. 
Búcsúzóul felkapaszkodtunk még a 
kuruc versekből és Jókai regények-
ből ismert Krasznahorka „büszke 
várá”-ba is. 

Köszönjük a kuratóriumnak a 
lehetőséget.

Földesiné Papp Ilona
Berettyóújfalu

Arany János Gimn.

Reméljük, unokáink is
látni fogják
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2009. évi ASZTALI és FALINAPTÁRAK, 
HATÁRIDŐNAPLÓK, 

KARÁCSONYI KÉPESLAPOK ÉS CSOMAGOLÓK 
nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás, laminálás.

Nyugodt őszt tudhat maga mö-
gött a Selyem Nándor által irányított 
BUSE. A Szitkó Róbert csapatkapi-
tánysága alatt játszó berettyóújfalui 
fi úkat most nem fenyegette a kiesés 
réme, és stabil középcsapattá fo-
cizták magukat. Ha az idegenbeli 
mérkőzéseken jobban teljesít az 
alakulat, még fényesebb lehetne 
az ősz. A húsz ezidáig megszerzett 
pont majdnem annyi, mint tavaly 
az egész szezonban elért, de ezek 
nagy része a hazai mérkőzéseken 
született. 

Az interneten két tabellát is ta-
lálhatunk az NB III. Tisza csoport-
járól. Az egyiken a hazai, a másikon 
az idegenbeli mérkőzéseken elért 
pontok és helyezések sorrendjét 
találhatjuk.

A hazai mérkőzéseken, melyből 
Berettyóújfalu hetet játszott, 15 
pontot ért el a csapatunk, 5 győ-
zelmet és 2 vereséget begyűjtve. 17 

gólt rúgtunk, és 7-et kaptunk hazai 
pályán. A 17 rúgott gól megfelelő 
szám, bár a szurkolók a BUSE-
ban mindig ezt sérelmezik. Ki fog 
itt gólt rúgni? – kérdezgetik, és 
valóban egy-két életerős góllövőre 
szükségünk lenne. A góllövő listán 
holtversenyben negyedik helyen 
nyolc rúgott góljával Sáfár Tony 
áll, és ha az ő játéka kiegyenlítet-
tebb lenne, akár vezethetné is ezt 
a listát. Ha megy neki, zseniális 
megoldásokat mutat be, ha nem, 
akkor általában le is cserélik. Az 
itthoni teljesítményével a hazai 
tabellán hatodik a BUSE.

Az idegenbeli mérkőzéseken 
megszerzett pontok jóval siralma-
sabb képet mutatnak, hiszen ezek-
ből csak öt van. Nyolc idegenbeli 
mérkőzésünkön mindössze egy 
győzelmet és két döntetlent sike-
rült szereznünk az öt vereség mellé. 
Hét gólt rúgtunk, és tizenötöt 

kaptunk. Ezzel a teljesítménnyel a 
vendég tabella 12. helyén szerepe-
lünk. Sokszor az utolsó percekben 
vagy már azon is túl engedte ki a 
csapat a kezéből a győzelmet, ezzel 
önmagának és a szurkolóknak is 
komoly fejfájást okozva. 

Összegzésként elmondható, 
hogy Selyem Nándor összeszedte,és 
rendbe tette a csapatot, most a 
kiesés nem fenyeget bennünket. 
Érzékelhető, hogy a futsal baj-
nokság beindulásával csökkent 
az eredményesség, a két fronton 
is tevékenykedő labdarúgók nem 
tudtak olyan tüzet és eredményes-
séget vinni játékukba. Továbbra 
is sarkalatos kérdés a csapattal 
kapcsolatban, hogyan lehet, illetve 
meg lehet-e egyáltalán oldani azt, 
hogy a futsal NB I-ben és a lab-
darúgó NB III-ban is egyaránt jó 
teljesítményt nyújtsanak. 

R. S.

Nyugodt ősz a felnőtt BUSE-nál
December 6. – Mikulásünnepség a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban

16.30-tól – zenés Mikuláscsalogató 
17.00-tól – Abakusz Gyermek Színjátszó Kör műsora

* * *
December 11-én, 14 órától Együtt-egymásért Klub karácsonya

* * *
December 11-13. XIII. Karácsonyi vásár a Kálvin téren (csütörtök, péntek, 
szombat) Nyitva: 09.00.-18.00-ig

December 12., 14-órától a Sugalló zenekar téli népszokásokat elevenít 
fel (lucázás, regölés)

A vásár ideje alatt JÁTÉKGYŰJTÉS a Családsegítő Szolgálat szerve-
zésében

* * *
December 13-án, 10 órától a Toldi Miklós Református Általános Iskola 
tanulói betlehemes játékot adnak elő
December 15. Mindenki karácsonya a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban

14.00 Játszóház – gyertyamártogatás, mézeskalács készítés és más 
karácsonyi kézműves tevékenységek, karácsonyfa díszítés

16.00 – Kuckó Művésztanya műsora 
* * *

December 16-án, 14 órától Nyugdíjas Klub karácsonya
* * *

December 19. Ajándékműsor óvodásoknak, kisiskolásoknak a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban

Szeredás együttes: Alföldi betlehemes
Az előadások 09.30-kor és 11.00-kor kezdődnek 

* * *
KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas Klub népdalköre – minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző torna – minden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub – minden hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub – minden hétfőn
Pávakör – minden szerdán

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt és ba-
rátait december 5-én, 17 órára dr. Csuka Imréné Szabó Boglárka virágkötő 
karácsonyi kiállításának megnyitójára.

Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Bihar Vármegye Képga-
léria (4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.) A kiállítást megnyitja: Sándor 
Zeréndné. A kiállítás megtekinthető: naponta 9-17 óra között.

Születtek
November

1.: Nagy Zsolt Máté
 (Nagy Zsolt
 Jenei Lívia)
15.: Zsiga Ferenc
 (Zsiga Ferenc
 Bodnár Erika)

Házasságot kötöttek
November

8.: Szarvas Tamás
 Varga Anett
19.: Pataki Csaba
 Rácz Renáta

Elhunytak
November

4.: Pap Albertné Bói Irén
 (1922)
5.: Dr. Kiss Lajosné Balogh
 Mária Katalin (1936)
6.: Lisztes Imre (1911)
7.: Matolcsi Sándor (1932)
9.:  Szabó Sándor (1933)
10.: Daróczi Jánosné
 Ökrös Juliánna (1908)
15.: Daróczi Sándorné
 Papp Zsuzsánna (1927)

Luca napja (december 13.) a 
Gergely-féle naptárreformig (1582) 
a tél legrövidebb napja volt, az év-
szak közepének tartották, munka-
szünetes törvénynapként határozták 
meg. A magyar néphagyományban 
a naphoz számos hiedelem, szokás 
kapcsolódik.

A Bihari Múzeum ezen a napon 
különleges, szórakoztató progra-
mokkal várja látogatóit:

15 órától – Családi múzeumi 
délután: népi jóslások és egyéb 
érdekességek.

17 órától – „Fény az éjszaká-
ban” – zseblámpás tárlatvezetés 
gyerekeknek a múzeum állandó 
és kórháztörténeti időszaki kiállí-
tásában.

18 órától – „Éjszakai” tárlatve-
zetés 14 éven felülieknek megle-
petésekkel.

A múzeumi program alatt: „Já-
tékos pillantás a jövőbe” – Kérdezze 
Sybillát, a XVIII. századi jósnőt!

Luca napja a Bihari 
Múzeumban 

Futsal NB I.
Csömör – MVFC 0:0

MVFC – Alianz FTC 1:1
MVFC – Dupont 0:0
Gödöllő – MVFC 0:2
Szentes – MVFC 2:11

Labdarúgás
NB III.

Tuzsér – BUSE 3:2
BUSE – Hajdúszoboszló 0:1

U-19
BUSE – Tuzsér 7:1

Hajdúszoboszló – BUSE 0:1
U- 16

BUSE – Tuzsér 5:1
Hajdúszoboszló – BUSE 0:1

Kézilabda
NB II. Felnőtt férfi 

BMSE – Törökszentmiklós 22:29
Újkígyós – BMSE 27:22
BMSE – Mezőtúr 23:23

BMSE – Békéscsaba 32:26
Gyula – BMSE 25:20

BMSE – Rákóczifalva 30:17
Székács – BMSE 28:21

BMSE – Kiskunhalas 25:28
Kiskunmajsa – BMSE 35:21

BMSE – Martfű 29:31
Ifi 

BMSE – Törökszentmiklós 26:36
Újkígyós – BMSE 20:32
BMSE – Mezőtúr 30:34

BMSE – Békéscsaba 30:42
Gyula – BMSE 32:17

BMSE – Rákóczifalva 59:11
Székács – BMSE 24:37

BMSE – Kiskunhalas 32:37
Kiskunmajsa – BMSE 31:19

BMSE – Martfű 48:24

Kyokushin karate
Utánpótlás magyar bajnokság 

Gyöngyös, november 22.
1. Dávid András

2. Horváth Patrik, Balogh Ádám, 
Lénárt Csaba, Dávid Ádám, Kiss 

Imola, Lénárt Kitti.
3. Dávid Máté

A legtechnikásabb gyermekver-
senyző: Dávid Ádám. 

Meghívó!

Fodrászüzletembe
tanulót felveszek

a 2009/2010-es tanévtől.
Ösztöndíj, munkaruh

 biztosított.
Részletekről érdeklődni

16 óra után: 0620/3889420.

November 5-e és 7-e között zaj-
lott az az ünnepségsorozat, melyet 
a berettyóújfalui kórház 80 éves 
fennállásának tiszteletére szervez-
tünk. Az ünneplés utolsó eseménye 
a „születésnapi bál” volt, melyen 
mintegy 320 vendégünk volt. Mi-
vel ez akkor nem állt módunkban, 
ezúton szeretnénk megköszönni 
azoknak a dolgozóknak a segítségét, 
akik nélkül sem a bál, sem a többi 
rendezvényünk nem valósulhatott 
volna meg.

Köszönet illeti a kórház élelme-
zési osztályának vezetőjét, Kövérné 
Kiss Évát és munkatársait, Rácz 
Jánosnét, Rázsóné Újhelyi Piros-
kát, Farkas Ferencet, Papp Imrét, 
László Lászlót, Komádi Hajnalkát 
a fogadásokon felszolgált sütemé-
nyekért, valamint a báli menüért, 
melyeket nem csak elkészítettek, de 
az éjfél utánig tartó mulatságon fel 
is szolgáltak. 

A báli hangulat megteremtésé-

ért, a berendezés, a díszletek hely-
színre szállításáért és beállításáért, 
valamint a bál utáni elszállításukért 
köszönet jár a belső szállítóknak: 
Matolcsi József, Kovács Zsolt, Dió-
szegi László, Boka László, Nagy 
Gyula, Nagy Tibor, Sápi János, 
Péntek Szabolcs munkatársainknak, 
valamint Dinók Tibor gazdasági 
osztályvezetőnek. Hálásan köszön-
jük a szervező bizottság tagjainak 
munkáját az önkormányzat részéről 
Muraközi István alpolgármesternek 
és Lévai Ágnes divízióvezetőnek, 
a kórházból pedig dr. Kincsesné 
Szónya Katalin ápolási igazgatónak, 
dr. Pete László főorvosnak, Kiss 
Attila sajtóreferensnek, valamint 
a rendezvénysorozat szervezése 
motorjának, a bizottság lelkiisme-
retének, aki a szervezési, tervezési, 
logisztikai feladatokat példa nélküli 
lelkesedéssel és odaadással végezte: 
Briczky Gábornénak. Köszönjük!

Dr. Muraközi Zoltán

Sikeresek voltak
a kórház

80. évfordulójának rendezvényei

Az idei karácsonyi vásárban december 11-13-ig (a Kálvin téri 
parkolóban) nem csak vehet, adhat is. A Családsegítő Szolgálat 
munkatársai számítanak az Ön segítségére!

Hozza el a karácsonyi vásárba gyermeke megunt, már nem 
használt (de még használható, tiszta) játékait, hogy azzal is szebbé 
tegyük a leginkább rászoruló gyermekek karácsonyát!

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Ajándékozzon játékot!

A Bihari Hírlap hirdetési díjai
Keretes hirdetések

4,2 × 4,5 cm...........1300 Ft 4,2 × 9 cm ............ 3000 Ft
8,8 × 8,5 cm...........6000 Ft Apróhirdetés .......... 300 Ft

Az extra méretű hirdetések megegyezés szerint
Minden 5. hirdetés ingyenes


