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Átadták az új tűzoltólaktanyát
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Központi Tűzoltózenekarának pattogó ritmusai
köszöntötték december 18-án azt a
nagyszámú vendégsereget, akik az
új berettyóújfalui tűzoltólaktanya
ünnepélyes átadására gyülekeztek.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, országgyűlési
képviselők, a katasztrófavédelem,
a megye, a város, a kistérség, a
tűzoltóság vezetői, képviselői, Berettyóújfalu intézményeinek, érdekképviseleteinek, az építtető cégnek a
vezetői, képviselői tették tiszteletüket ez ünnepi alkalmon. Vezényszó
a felsorakozó tűzoltóállománynak
– ahogy ez a védelmi szervezeteknél
szokásos –, majd jelentés a személyesen résztvevő dr. Gyenesei István
önkormányzati és területfejlesztési
miniszternek. A Himnusz után
Gyenesei István ünnepi beszédében
kijelentette, hogy ez a nap az egész
tűzoltótársadalom számára öröm,
hiszen ezzel a 400 millió forint
értékű új létesítménnyel nemcsak
Berettyóújfalu városa gazdagodott,
de a térség mintegy 50 ezer lakosának tűz- és katasztrófavédelme,
élete vált biztonságossá a korszerű,
magas technikai felszereltségű 1400
m2-es épülettel. A miniszter szerint

a tűzoltóság számára a 2008-as év
országosan is jó év volt. Mintegy
2,5 milliárd forintot fordíthattak
fejlesztésekre, laktanyaépítésre, a
technikai felszereltség, a géppark
gyarapítására. 74 új tűzoltóautót
vásároltak, és 730 új tűzoltó (Berettyóújfaluban 14) állhatott tavaly
nyáron munkába, így számuk most
megközelíti a 9 ezret az országban.
A miniszter köszönetet mondott
mindenkinek, aki részt vett az
építési munkában, kiemelte a város
önkormányzatát, akik 70 millió
forint értékű telket biztosítottak
rendelkezésre a laktanyaépítéshez. Végül a 63 fős személyzetből
álló parancsnokság minden tagja
számára kívánta, hogy érezzék
otthonuknak az új épületet, ami
megfelelő élet- és munkakörülményeket biztosít a felkészülésükhöz,
munkavégzésükhöz, majd átadta
Szeifert Ferenc polgármesternek
és Györgyfi Sándor tűzoltóparancsnoknak a laktanya kulcsát.
Városunk polgármestere köszöntésképpen a tűzoltószervezetek
munkájának fontosságát méltatta.
Az országban közel másfél évszázada, Berettyóújfaluban 1871-ben
alakult önkéntes tűzoltóegyletnek nemcsak az emberek élet- és
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vagyonvédelmében volt – van
– kiemelkedő jelentősége, de szervezetükön, a falu-város életében
betöltött szerepükön keresztül a
polgári kultúra elterjesztésének is
letéteményesei voltak, és napjainkban is azok. A régi laktanya 1953
óta bővítéssel és korszerűsítésekkel
megbízhatóan szolgálta a tűzoltók
munkáját, az ezredforduló végére
azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy kinőtték, és már nem
felel meg a kor követelményeinek.
A polgármester elmondta, már
1996-ban is pályáztak új laktanya
építésére, de akkor nem kaptak rá
forrást. Ezért most köszönet illeti
a kormányzatot, hogy támogatta az
elképzelésüket, és elkészülhetett az
impozáns, logisztikai szempontból
is előnyös elhelyezkedésű új épület.
A polgármester emellett a tervezőknek az igényes kivitelezésért, a
tűzoltóknak pedig – akik véleménye
szerint méltó utódai az elődöknek
–, hogy napi tevékenységük mellett
minden idejüket feláldozták, mondott köszönetet. Györgyfi Sándor
tűzoltóparancsnok a 63 dolgozó és
az 50 ezer bihari ember nevében
köszönte meg a döntéshozóknak,
a kormányzatnak, az önkormányzatnak és mindenkinek, aki részt

MEGHÍVÓ!
vett a munkában az új épületet,
ami jelentősen javítja munkakörülményeiket, és a tűzoltóknak
képzési, felkészülési, pihenési lehetőséget nyújt. Györgyfi Sándor
mindemellett háláját fejezte ki a
korszerű technikai eszközökért és
a védőfelszerelésekért is, melyekkel
magasabb színvonalú munkát lehet
végezni.
Az avatóünnepségen Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő
asszony és dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is köszöntötte
a tűzoltókat, mindketten méltatva
a hősies, állhatatos és becsületes
munkát, melyet embertársaik védelme érdekében tesznek. Az üdvözlő
és köszöntő beszédek után Gyenesei
István miniszter átvágta az épületet
megnyitó nemzeti színű szalagot
a bejáratnál, majd a történelmi
egyházak képviselői és felszentelték
a létesítményt és megáldották az
állományt.
Az átadóünnepség a Szózattal
zárult, ezt követően a dr. Tatár Attila
tűzoltó altábornagy, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
igazgatója pohárköszöntőjével
kezdődő fogadásra invitálták a
résztvevőket.
L. M.

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
2009. január 19-26.
„Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!”
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves barátait,
Berettyóújfalu és Nagyvárad a
MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
alkalmából szervezett közös rendezvényeire
Szeifert Ferenc
Berettyóújfalu polgármestere

Biró Rozália
Nagyvárad alpolgármestere

Fővédnökök:
Dr. Szili Katalin,
a Magyar Országgyűlés elnöke
Markó Béla,
a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség elnöke
A rendezvény védnökei:
Szeifert Ferenc,
Berettyóújfalu város
polgármestere
Biró Rozália,
Nagyvárad alpolgármestere
BERETTYÓÚJFALU

Számvetés és jövőkép

 Január 20. (kedd)
Helyi idő szerint

– Újévi interjú Szeifert Ferenccel, Berettyóújfalu város polgármesterével –

15.00: „A kultúrák sokfélesége”
– Előadás és könyvbemutató
Előadó: Dr. Szirák Péter irodalomtörténész
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár

Ismét eltelt egy év, egy igen
ellentmondásos, eseményekben, nehézségekben-sikerekben bővelkedő
és a közélet viharaitól sem kímélt 12
hónap. Berettyóújfalu polgármesterével arról beszélgettünk, a város első
számú vezetőjeként hogyan értékeli
a történteket, megítélése szerint mit
hozott a 2008-as, és leginkább mit
hozhat Berettyóújfalunak, a város
lakóinak a 2009-es esztendő.
– Az elmúlt év Berettyóújfalu
életében egy kiemelkedő fontosságú
évforduló jegyében zajlott. 400 éve
volt annak, hogy Báthory Gábor
erdélyi fejedelemtől városi rangot
kaptunk. Ezt méltóképpen szerettük volna megünnepelni, ezért ez
meglátszott mind a város kulturális
életében, rendezvényeiben, mind
a sporteseményekben, -eredményekben, de az élet egyéb területein, a beruházásainkban, nyertes
pályázatainkban, illetve azokban a
szerkezetátalakítási munkálatokban, amelyek átgondolva a múltat
a gazdaságosságot, a továbbélést, a
jövőt, a további 4-5… sokszáz évet
szolgálják majd.
– A 400-dik évforduló tehát a legmeghatározóbb vonulat volt. Milyen

kiemelkedő események, eredmények
jelezték ezt Ön szerint?
– Az elmúlt évet, mint minden
esztendőben az igen rangos eseményekben bővelkedő magyar kultúra
napi rendezvényekkel indítottuk
már sokadik éve Bihar egykori központjával, Nagyváraddal karöltve.
A 400-dik évforduló hasonlóan
színvonalas, méltó rendezvényekkel, többek között Báthory Gábor
fejedelem szobrának felavatásával
május 23-án, a város napján érte
el a csúcspontot. De említhetném
legnagyobb intézményünk, a kórház 80 éves jubileumát október
28-án, ami ebből az alkalomból újra
felvette a Gróf Tisza István nevet.
És engedjék meg nekem, hogy ne
soroljam, a teljesség igénye nélkül
csupán néhányat említsek, a beretytyóújfalui szülészet-nőgyógyászat
70. évfordulóját, a város Ifjúsági
Fúvószenekara 35. évfordulóját
és számos egyesületünk, például
a Bihari Népművészeti Egyesület
idén ünnepelte 15 éves fennállásának jubileumát. Kiemelkedő
sportesemények is zajlottak kiváló
eredményekkel. Világbajnoka lett
az elmúlt évben a városnak az

17.00: A Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozatot megnyitja:
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu
polgármestere
Köszöntőt mond: Biró Rozália,
Nagyvárad alpolgármestere
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Fotó: Kari
erőemelő Makrai Éva jóvoltából,
futsal magyar bajnok lett a Mezei
Vill FC, megszámlálhatatlan eredményt hoztak úszóink, a lövészek,
a karatésok stb. Természetesen
hasonló nagyságrendű sikerekről
számolhatnak be oktatási intézményeink, akik az országos, megyei
tanulmányi versenyeken különböző
szakterületeken értek el tanítványaikkal kiváló helyezéseket, a képzőművészet terén nemzetközi sikereket. Azt gondolom, Berettyóújfalu
városában a 16 ezres lakosságához
képest sok és igen szép eredmények

születtek 2008-ban, melyek mind
méltók a 400 éves jubileumhoz.
– Mi jellemezte a város gazdasági
életét, illetve milyen, a fentiekhez
hasonlóan említésre méltó eredményekről számolhat be a városépítés,
a beruházások terén?
– E téren sincsen szégyenkeznivalónk, sőt. Számos közintézményünket akadálymentesítettünk, a
régi banképületet és a Karácsony
Sándor Kollégiumot iskolaépületté
alakítottuk, melyeket átadtunk az
évekig helyhiánnyal küzdő Eötvös
(Folytatás a 3. oldalon)

17.15: Dr. Fleisz János egyetemi tanár „Az örök átalakulás városa”
című könyvének bemutatója
Bemutatja: Porkoláb Lajos, a
HB. Megyei Népfőiskolai Egyesület
elnöke
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Bihar Vármegye
Képgaléria
Kristófi János festőművész
kiállítása
Megnyitja: Holló Barna grafikusművész
Közreműködnek: a Nagyváradi
Filharmónia művészei

 Január 21. (szerda)
9.40: „Kölcsey és a Himnusz” –
rendhagyó irodalomóra
Előadó: Bényei József irodalomtörténész
Helyszín: Arany János Gimnázium
15.00: A Sinka István Városi
Könyvtár Információs Központjának avatóünnepsége
Köszöntőt mond: Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu polgármestere
Helyszín: Berettyóújfalu, Puskin
u. 48.
17.00: „Alkotni jó!” – Időszaki
kiállítás az Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanárainak legújabb munkáiból
Me g ny i t j a : D r. Ha mv a s
Lászlóné szaktanácsadó, nyugalmazott rajztanár
Helyszín: Bihari Múzeum
18.30: Gálaműsor
Az Erdélyi Gábor-díj átadása
A díjat átadja: Szeifert Ferenc
polgármester és Muraközi István
alpolgármester
A Kaláka együttes koncertje
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
(Folytatás a 2. oldalon)

2

2009. január 16.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KULTÚRA

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
2009. január 19-26.
(Folytatás az 1. oldalról)
 Január 22. (csütörtök)
10.00: „Kazinczy és kora” – műveltségi vetélkedő a Magyar Kultúra
Napja vándordíjért
Megnyitja: Muraközi István
alpolgármester
Közreműködnek: a Nagyváradi
Állami Színház Szigligeti Társulatának művészei
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
 Január 24. (szombat)
19.00: „Táncvigalom 2009” – A
Bihar Néptáncegyüttes jótékonysági
bálja
Helyszín: a Kabos Endre Városi
Sportcsarnok
NAGYVÁRAD
 Január 19. (hétfő)
Helyi idő szerint
17.00: A Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozatot megnyitja:
Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere
Köszöntőt mond: Muraközi
István, Berettyóújfalu alpolgármestere
17.30: Komiszár János debreceni festőművész kiállítása
Megnyitja: Jakobovits Miklós
festőművész
Helyszín: Nagyvárad, Várgaléria
 Január 21. (szerda)
16.30: Dr. Fleisz János egyetemi tanár „Az örök átalakulás városa” című könyvének bemutatója.
Bemutatja: Porkoláb Lajos, a
HB. Megyei Népfőiskolai Egyesület
elnöke
17.00: „A Himnusz varázsa” –
előadások
Előadók: Dr. Pomogáts Béla
egyetemi tanár, irodalomtörténész
Bényei József irodalomtörténész
Helyszín: a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota díszterme
 Január 22. (csütörtök)
11.00: „Mátyás király Váradon”
– mesejáték
Előadja: a Matyi Műhely Bábszínház
Helyszín: Nagyvárad Vár – MM
Pódiumterem
13.30: A nagyváradi Ady Endre
Líceum ünnepi műsora
Helyszín: Nagyvárad, Ady Endre
Líceum díszterme
19.00: 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 Biró Rozália,
Nagyvárad alpolgármestere
Díszelőadás: Venczel Péter –
Csép Sándor – Moravetz Levente:
„Mátyás a Vérpadon” című rockoperája, közreműködik: a Kolozsvári Magyar Opera
Helyszín: a Szakszervezetek Művelődési Háza
 Január 26. (hétfő)
17.00: Nagy Sándor festőművész kiállítása
Megnyitja: Angyal László képzőművész
Helyszín: Nagyvárad, Tibor Ernő
Galéria
A Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozatot bezárja Dr. Fleisz
János, Nagyvárad városi tanácsosa,
a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil
Szervezetek Szövetségének elnöke
A Magyar Kultúra Ünnepe
rendezvénysorozat szervezői:
 Kiss Sándor elnök,
az RMDSZ Bihar Megyei
Szervezete
 Herpály -Team Kft.
– Nadányi Zoltán Művelődési
Központ


Lakatos Péter elnök
Partium Alapítvány

 Dr. Fleisz János elnök
A Bihar Megyei és Nagyváradi
Civil Szervezetek Szövetsége

Támogatók:
Bihar Megye Tanácsa
 Nagyvárad Polgármesteri
Hivatala
 Berettyóújfalu Város
Önkormányzata
 Római Katolikus Püspökség,
Nagyvárad
 Communitas Alapítvány
Kolozsvár
 Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad
 Ady Endre Líceum, Nagyvárad
 Matyi Műhely Bábszínház
 Megyei Népfőiskolai Egyesület
 Bihari Múzeum
 Sinka István Városi Könyvtár


Médiatámogatók:
Bihari Napló, Nagyvárad
Hajdú-Bihari Napló, Debrecen
Hajdú-Bihari Hét
Berettyó Televízió
Bihari Hírlap, Berettyóújfalu
Berettyó Rádió
www.nagyvarad.ro
www.berettyoujfalu.hu

Közhasznúsági jelentés
A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület Berettyóújfalu,
Bajcsy Zs. u. 27. sz. közhasznú egyesület tevékenységi körébe a TEÁOR
9499 egyéb közösségi szolgáltatás tartozik.
2007. évi összes bevétele 17.032.000 Ft, ebből közhasznú tevékenység
bevétele 16.377.000 Ft, ebből az 1% szja támogatás 20.000 Ft, ráfordításai
13.184.000 Ft, vállalkozási tevékenység ráfordításai 655.000 Ft volt, 2007.
évi kiadásai 13.839.000 Ft.
A képzett nyereséget az alaptevékenységre, a teleház működtetésére
fordítottuk.

2008 utolsó képviselő-testületi üléséről
2008. december 18-án tartotta
Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete az elmúlt év utolsó önkormányzati ülését. A napirendi
pontok elfogadását követően a
tanácskozás most is Szeifert Ferenc polgármester beszámolójával
kezdődött. A polgármester írásban
tájékoztatta a testület tagjait, hogy
megkapták a működési engedélyt
a Fényes-Ház Gondozószolgálat
eddigi feladatkörének a házi segítségnyújtással és a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás tevékenységekkel való kibővítésére. Majd
pályázatok eredményeiről számolt
be a polgármester, egyebek között,
hogy a külterületi belvízelvezető
csatornák karbantartására benyújtott pályázatuk eredménye a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal tájékoztatása szerint ez év
tavaszára várható. 19 millió 950
forint támogatást nyertek az Új
Magyarország Fejlesztési Tervhez
benyújtott pályázatukkal, melyet
Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatalának szervezetfejlesztésére
szánnak. Nem volt sikeres a Bocskai utca burkolatfelújítására és a
vízbázis-védelemmel kapcsolatban
benyújtott pályázatuk, utóbbit azzal
indokolták, hogy további vizsgálatok szükségesek a vízbázisok
sérülékenységének bizonyítására. A
Berettyóújfalu Város Önkormányzata által a felsőoktatásban tanuló
hallgatók támogatására kiírt Bursa
Hungarica pályázatokat elbírálták.
Az A típusú pályázatra 181 érkezett, melyből 164-et támogattak,
a B típusú pályázatból pedig a
18-ból 10-et tartottak támogatásra
érdemesnek. Lejelentették a Magyar
Államkincstárnak a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ és Sinka István
Városi Könyvtár megszűnését, és
a közművelődési feladatok ellátására aláírták a megállapodási
szerződést a Herpály Team Kft.vel. Két intézményvezető kapott
megbízást, Faragó-Flaskay Bélánét
a Sinka István Városi Könyvtár,
Zalkodiné Kajtár Mariannát pedig
a Fényes-Ház Gondozó Szolgálat
vezetési feladatainak ellátására
kérték fel. Az oktatási és kulturális bizottság hatáskörébe tartozó
keretösszegből 266 ezer forintot
utaltak át a Berettyóújfalu Városért
Közalapítvány részére Kádár vitéz
lovasszobrának felállításához, a
Pro Patria Alapítvány számára 40
ezer forintot utaltak, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
felújítását pedig 135 ezer forinttal
támogatta a város önkormányzata.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 100 ezer forint
kiegészítő támogatást nyújtottak.
A polgármester írásos jelentését
szóban kiegészítve a városi eseményekről tájékoztatta a képviselőket,
arról, hogy a sportbizottság ünnepi
ülésén immár hagyományosan
köszöntötték az évben legjobb
teljesítményt nyújtó sportolókat,
sportvezetőket, december 16-án
pedig a város oktatási intézményeit,
kulturális életét, sportját támogató
mecénásokat. Mindkét rendezvény
méltó elismerése volt az arra érdemeseknek (a részleteket külön cikkeinkben olvashatják). Ezt követően
meghívta a város képviselőit az ülés
utáni ünnepélyes tűzoltólaktanyaátadásra.
Emelkedő közüzemi díjak
A polgármesteri jelentés elfogadását követően a város 2009.
évre vonatkozó közüzemi és csatorna-díjtételeit határozták meg
a Herpály-Team Kft. javaslata
alapján. Eszerint:
Az ivóvíz-szolgáltatás díja:
185,45 Ft/m3
A csatornaszolgáltatás díja:
245,68 Ft/m3, ami a környezetterhelési díjat is magában foglalja. A díjak
az áfát nem tartalmazzák.

A csatornaszolgáltatás díja megállapításának alapját május 1-je és
szeptember 30-a között a családi
házas ingatlanokra vonatkozóan
a vízmérő órán mért befolyó ivóvízmennyiség 90%-a képezi azon
ingatlanok esetében, ahol nincs
mellékvízmérő óra felszerelve.
Ez a rendelet 2009. január 1-jén
lép hatályba.
Rendeletet alkottak a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági
díjairól is.
A települési önkormányzat
területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díja a következő:
Díjtétel megnev. Egységár
Ft
Alapdíj
Fűtés célú felhasználáskor
Ft/lm3/év 475,40
Melegvíz célú felhasználáskor
Ft/lm3/év 42,96
Fűtési hődíj
Ft/GJ
3.447.Melegvíz hődíj Ft/GJ
3.260.Ft/v.m3 1.467.A díjtételek az általános forgalmi
adót és a fogyasztókat közvetlenül
terhelő egyéb adókat nem tartalmazzák.
2009. február 1-jétől módosul
a települési folyékony hulladék
közszolgáltatási díja is. A rendelet
szerint a közműves csatornahálózattal ellátott részeken 1010 Ft/m3, a
közműves csatornahálózattal el nem
látott településrészen 937 Ft/m3.
A közműves csatornahálózattal
el nem látott ingatlanokon végzett
szolgáltatásért a város önkormányzata – a központi támogatási keretből történő igénylésből – 83 Ft/
m3 lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanítási támogatást nyújt, melyet a szolgáltató
részére fizet ki. A díjat a szolgáltatás
igénybevételekor kell megfizetni. A
megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
2009. január 1-jétől magasabb
tarifával szállítják az utasokat a
helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok is. A Hajdú Volán Zrt.
átlagosan 5,5%-os emelést javasolt.
Az iskolák és tagintézmények által
igénybevett szolgáltatások, valamint
a pótdíjak és kezelési költségek
viszont a 2008. évi szinten maradnak.
A közigazgatási határon belüli
vonalszakasz vonaljegy ára: 150 Ft.
Az arcképes havi bérletjegyek
nettó ára:
egyvonalas bérletjegy 2.375 Ft
összvonalas bérletjegy 3.780 Ft
tanuló- és nyugdíjasbérlet 1.985 Ft.
Ebben az évben bevezetik az
óvodáztatási támogatást, melynek mértéke 20 ezer Ft lesz. E
támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben foglalt feltételek
megléte esetén az önkormányzat
a szülő részére a gyermek óvodába
lépésekor természetben biztosítja.
A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló számlákat 15
napon belül kell a polgármesteri
hivatalban leadni.
Emelkedik ettől az évtől a
lakásfenntartási támogatás. Az
eddigi 2500 Ft helyett 3000 Ft lesz.
Új rendeletet alkotott az önkormányzat a telekadó helyi szabályairól. Ennek értelmében a
továbbiakban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő
beépítetlen belterületi földrészlet.
Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. A telekadó
évi mértéke a belvárosban 200 Ft/
m2, a külvárosi területekért nem kell
továbbra sem adót fizetni.
Változnak ettől az évtől a temetői szolgáltatás díjai is.
Sírhelymegváltási díjak:

2 személyes sírhely 25 évre
17.046 Ft
4 személyes sírhely 25 évre
22.273 Ft
Gyermek sírhely 25 évre 5.682 Ft
Urna sírhely 25 évre
7.955 Ft
Urnafülke 10 évre
16.363 Ft
Sírbolt 2 koporsóként 60 évre
147.622 Ft
Kiemelt övezet:
Ligetes sírhely 25 évre 54.771 Ft
4 személyes 25 évre 101.436 Ft

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temető fenntartási hozzájárulás
díja: 2.159 Ft/munka.
Átlagosan több mint 10%-kal
emelkednek a város fenntartásában
működő nevelési- oktatási, szociális
intézményekben 2009-től alkalmazandó térítési díjak, az alábbi
táblázat szerint alakulnak:

Étkezési térítési díj – nevelési, oktatási intézmények
Jelenlegi élelmiszer 20 % javasolt az emelés
Térítési díj nyersáfa térítési díj százalékos
anyag
(Ft)
mértéke
norma
(%)
Közintézmények Szolgáltató Irodája
Bölcsőde
Napi 4×-i étkezés
306
283
57
340
11,11
Óvoda
Napi 3×-i étkezés
234
217
43
260
11,11
Általános iskola
Napközi napi 3×-i étkezés
1-4. osztály
304
283
57
340
11,84
5-8. osztály
370
342
68
410
10,81
Menza ebéd
1-4. osztály
198
183
37
220
11,11
5-8. osztály
264
242
48
290
9,85
Tízórai vagy uzsonna 53
50
10
60
13,21
Középfokú oktatási intézmények
Napi 3×-i étkezés
593
542
108
650
9,61
Ebéd
270
275
55
330
22,22
A szociális intézmények megváltozott térítési díjait terjedelmi
okok miatt a következő lapszámban
közöljük.
Január 1-jétől összevonásra került a Közintézmények Szolgáltató
Irodája és a Középfokú Oktatási Intézmények Gazdálkodó Irodája. Az
átszervezések várható megtakarítása éves szinten közel 10 millió forint
Tevékenység

KÖSZI létszám
(fő)
Gazdálkodási
12
Élelmezési
50
Összesen
62

lesz, mely 4 fő létszámleépítéséből,
valamint a jelenlegi KOGI-irodák
üzemeltetési költségének elmaradásából származik majd. A két
gazdálkodószervezet összevonása
az irodai dolgozókat érinti most. Az
összevonás miatt összesen 5 fővel
kevesebben tudják a feladatokat
ellátni, így a dolgozói létszám az
összevonás után a következőképpen
alakul:
KOGI létszám
(fő)
9
13
22

Összevonás utáni
létszám (fő)
16
63
79

Fotó: Kari
Hosszabban tárgyaltak a Gróf
Tisza István Kórház vezetőtestülete által összeállított, úgynevezett
pénzügyi stabilizációs tervezetről,
melynek megvalósulása esetén a
jelenlegi havi több mint 22 millió
forintos, folyamatosan termelődő
pénzügyi hiány emelkedése megállítható, vagy mértéke csökkenthető
lenne. A vezetőtestület 8 pontos
javaslatából nem támogatták a képviselők, hogy a dolgozók havonta
1 napi alapbérüket felajánlják a
kórház javára, és további részletes
kidolgozást kértek az irányban is,
amely a feladatok változásának
következtében 10 fő létszámleépítésére tesz javaslatot. A költségmegtakarítás érdekében – melyből
optimális esetben a kórház vezetése
kb. 30,9 millió forintos pénzügyi
pozíciójavulást remél – végrehajtott további szerkezet-átalakítási,
racionalizálási terveket azonban
jóváhagyta a testület.
Egy korábbi ülésen tettek javaslatot a képviselők arra, hogy
részletes kimutatást készítsen a
hivatal a testület számára a 2007
decemberében kibocsátott másfél
milliárd forint összegű kötvényből
befolyó összeg felhasználásáról.
Mint ismert, akkor a testület úgy
határozott, hogy 500 millió forin-

tot a kötvénynél rosszabb feltételű
hitelek kiváltására és a költségvetés
konszolidálására fordítanak, egymilliárd forintot pedig fejlesztésekre. 2008. november 30-ig összesen
793 millió forint felhasználására
került sor, melyből 492 millió forintot fordítottak működési célra és
299 millió forintot fejlesztési célra.
A fennmaradó összeg lekötött
betétéből 54 millió forint kamatbevételt realizált az önkormányzat.
A kötvénykibocsátás kamatfizetési
kötelezettsége 42,8 millió forint
volt az elmúlt esztendőben. A
képviselők tudomásul vették a
tájékoztatót.
A testületi ülés további részében a 2008. évben a közoktatási
intézményekben végzett ellenőrzésekről és az idei évi ellenőrzési
tervről tárgyaltak. Elfogadták az
önkormányzat képviselő-testületének első félévi munkatervét is,
majd ingatlaneladásokról, illetve
a Nadányi-Makó-Morotva utcák
felújítása érdekében közbeszerzési
eljárás megindításáról döntöttek.
Módosították a településrendezési terv és építési szabályzatot is,
végül zárt ülésen szociális és népjóléti ügyekben, valamint az Erdélyi
Gábor-díjjal jutalmazott személyről
határoztak.
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Számvetés és jövőkép
(Folytatás az 1. oldalról)
József-szakképzőnek. Két középiskolai kollégiumot újítottunk fel,
Szentmártonban a régi könyvtárépület korszerűsítésével internetes
közösségi teret hoztunk létre.
Jó néhány belterületi utcát újra
aszfaltoztunk és javítottunk ki.
És jelenleg is folyamatban van a
Kádár-Széchenyi-Vágóhíd utcák
mentén a kerékpárút építése, a
Nadányi-Makó-Morotva utcák
felújítása. Az év végén pedig talán
a legnagyobb beruházásként átadásra került az impozáns, térségi
feladatokat ellátó új tűzoltólaktanya épülete. Összesen 704 millió
forintot fordítottunk 2008-ban a
városban felújításra, fejlesztésre,
ami nem kis dolog. Az eredmények
szerintem annak köszönhetők,
hogy jó előre gondolkodtunk,
pályázatokkal, tervekkel voltunk
felkészülve az európai uniós, illetve
a nemzeti források fogadására,
kibocsátottuk egy évvel ezelőtt a
másfél milliárdos kötvényt, ami
mindezekhez saját forrásokat
biztosított, valamint egy olyan
jól felkészült szakembergárdát
szerveztünk a városban, a polgármesteri hivatalban, akik képesek
ezek megvalósítására.
– A napos oldal mellett mindig
vannak árnyékok is. Polgármester
úr szerint melyek voltak a leghoszszabbak, legsötétebbek az elmúlt
évben?
– Már az év elején tisztában voltunk azzal, hogy nehéz gazdasági
évnek nézünk elébe, pedig akkor
még az év közepén bekövetkező
gazdasági világválság nálunk nem
volt sejthető. Ezért komoly célokkal
indultunk neki a 2008-dik esztendőnek a gazdaságosság, a működési
hiány növekedésének megfékezése
érdekében. A már az előző években
elkezdett intézményi centralizációs
lépéseket akartuk tovább vinni, és
ezek jórészét sikerült is megoldanunk az évben. Összevontuk a középiskolai kollégiumi konyhákat, az
alapfokú és középfokú gazdálkodó
szervezeteket: a Közintézmények
Szolgáltató Irodáját és a Középfokú
Oktatási Intézmények Gazdálkodó
Irodáját. Egységes irányítás alá
vontuk a város működtetésének
egészét befolyásoló Herpály-Team
Kft-t. Átszerveztük úgy, hogy
kibővítettük tevékenységi körét a
takarítás-karbantartás, a városmarketing-turizmus, a közművelődési,
valamint a városi sportlétesítmény
működtetési, ingatlan hasznosítási feladatokkal. Az elmúlt év
átszervezési feladataihoz tartozik
az, hogy a József Attila Általános
Iskola tagintézményévé tettük a
bakonszegi Bessenyei György Általános Iskolát, akik között az egy év
alatt igen jó együttműködés alakult
ki. A szakképző intézményeknél is
ez irányban kellett elindulnunk,
létrehoztuk a Térségi Integrált
Szakképző Központot Püspökladány és Hajdúszoboszló városokkal
közösen, ami megkezdte munkáját
a térség szakképzésének összehangolása és fejlesztése érdekében. Ez
a jövőben igen szorgos munkát,
érdekegyeztetéseket igényel, de
szükség lesz erre, mert a kormány-

Igazi város lesz
a faluvárosból
– Gyula Ferencné országgyűlési képviselő
közleménye –

Fotók: Kari

zat, a pályázatok által gyakorlatilag
csak ebben a formában lehet forrásokhoz jutni.
Ezek a lépések már hoztak
eredményeket – és bár nagyon igyekeztünk, hogy minél kisebbeket –,
sérüléseket és ellenérzéseket is, de
a város fennmaradása, az adósságcsapda elkerülése érdekében
olcsóbban kell működtessük meglévő értékeinket, és hatékonyabban
végeznünk a ránk bízott feladatokat.
A legsötétebb árnyék azonban 2008ban a lakosság elszegényedésében,
eladósodásában, a súlyos lakhatási problémák megjelenésében, a
munkanélküliség növekedésében
volt tapasztalható. Ezért 2009-ben
elsősorban a szociális területeket
kell áttekintenünk, és ott is átszervezéseket végrehajtanunk.
– Milyen kilátások, tervek vannak Polgármester Úr a tarsolyukban
egyrészt a gazdasági problémák
kivédésére, illetve a város szociális
problémáinak kezelésére?
– Mint fentebb említettem,
2009-ben tovább folytatódnak a
megkezdett átszervezési folyamatok. A legnagyobb falat a szociális
szféra áttekintése, a kistérségi működtetési szint létrehozása lesz a 29
településsel való együttműködéssel.
Nem ígérkezik könnyű feladatnak, de a térség polgármesterinek
többsége már belátta, nincs más
lehetőségünk. Az Út a munkához elnevezésű, a parlament által
nemrégiben elfogadott program
alapján minél nagyobb számban
kell bevonni a munkanélkülieket a közfoglalkoztatásba. Egy 50
milliós pályázati támogatás segítségével már elindultunk az úgynevezett adósságkezelési program
tárgyi feltételeink létrehozásában.
A legrászorultabbak segítésére
megállapodásokat kell kötnünk a
szolgáltatókkal a megemelkedett
közüzemi díjak miatt fennálló adósságuk kezeléséhez, támogatásukhoz, illetve megragadnunk minden
pályázati lehetőséget, hogy minél
komolyabb segítséget nyújthassunk
a foglalkoztathatóság javításában,
a hajléktalanság megelőzésében és
felszámolásában.
– E gazdasági helyzetben és ilyen
szociális problémák talaján várhatók-e idén is a tavalyihoz hasonló
nagyságrendű beruházások?
– Mint említettem, egy több
mint kétéves tudatos felkészülési
folyamat előzte meg, hogy az Unió
által felkínált 8 ezer milliárdos forrásból minél többet utolérhessünk,
és városunk javára fordíthassunk.

Úgy ítélem meg, hogy Berettyóújfalu igen jól szerepel ezen pályázati
lehetőségek kihasználásában, ami
bizakodást adhat arra, hogy a
2009-es év is eredményes lesz a
fejlesztések tekintetében. A hivatalon belül képzett kollégák és az
általunk megbízott profi pályázatírók, valamint az előrelátásunk
következtében 1 évre kibocsátott
1,5 milliárdos kötvény – és újabbak
kibocsátásában is gondolkodunk –
forrásai garanciát nyújtanak arra,
hogy a fejlődés tovább folytatódjék. Két nagyon fontos területen
szeretnénk előrelépni. Egyrészt a
megújuló energiák felhasználási
lehetőségének megteremtésében,
másrészt komoly, mintegy 4,2
milliárdos tervet dolgoztunk ki a
kórház továbbfejlesztéséhez. Ez
a program már elfogadást nyert,
és a megvalósításhoz a határon
átnyúló programok is segítséget
jelenthetnek. Összesen 300 millió
forintot fordítunk ebben az évben
a strandfürdő fejlesztésére, melynek
felét pályázati úton nyertük, a másik
része önkormányzati kiegészítés
lesz. Megnyert pályázatunk van 3
iskola, az Arany János Gimnázium,
a József Attila Általános Iskola és
tagiskolája, valamint a II. Rákóczi

Ferenc Általános Iskola és tagiskolájának fejlesztésére. Az összevonás
az alapfokú intézményeknél tehát
azt is jelentette, hogy a két nyertes
pályázat mind a négy iskola korszerűsítéséhez lehetőséget ad. 900
millió forint összegű támogatás
várható abból a pályázatból, amiből
a városközpont rehabilitációját valósíthatjuk meg. Ezek a munkálatok
ez év második felében indulhatnak
el. Kármentesíteni fogjuk idén a
volt szovjet katonai reptér környezetét, és most van elbírálás alatt a
külterületi belvízelvezető csatornák rehabilitációjára benyújtott
pályázatunk is. Mindezek több
mint 3,3 milliárdos beruházást
jelenthetnek ebben az évben. Ez
azért is örvendetes, mert ha ezek
kivitelezési munkái elindulnak,
azok sokat javíthatnak részben a
berettyóújfalui vállalkozók, részben
a munkanélküliek, a szolgáltatások,
vagyis valamennyiünk helyzetén.
Én bízom abban, hogy mind az
Európai Unió, mind a kormányzat
az elbírált, de az elbírálás alatt lévő
pályázatainkhoz ebben a válságos
gazdasági helyzetben is biztosítani
tudja az ígért forrásokat. Ez mindenkinek érdeke, mert pontosan
ezeken keresztül van lehetőségünk
mindnyájunknak a kilábaláshoz.
Ezzel együtt a 2009-es év nagyon
nehéz lesz, a számunkra most viszonylag kedvező jelek, a megnyert
pályázatok ellenére is. Mi a magunk
részéről megpróbálunk mindent
megtenni, hogy az embereket, a
várost átsegítsük a nehézségeken,
és bízom abban, hogy a lakosság is
talál kiutakat, lehetőségeket ehhez.
Azt kívánom, hogy legyen egészségünk, erőnk, kitartásunk, és akkor
boldog lehet a 2009-dik esztendő is.
A város polgármestereként békés,
boldog, sikeres új évet kívánok
minden berettyóújfaluinak.
Szegediné Lovász Magdolna

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében az Észak-alföldi
Régióban is megszületett a döntés a
nem megyei jogú városok főtér-rehabilitációjáról. Szabolcs-Szatmár
négy, Szolnok három, Hajdú-Bihar
megye egy városa kapott támogatást, mégpedig a volt „Csonka
Bihar megye” székhelye, Berettyóújfalu. A 2013-ig szóló programra
121 milliárd forint jut, ebből a
mostani döntés az önkormányzati
és befektetői forrásokkal együtt
összesen 6,6 milliárd forintos
fejlődést jelent. Ebből Berettyóújfalu városközpontja összesen 663
millió, amelyhez a város közel 520
millió forintos támogatást kapott.
Nézzük meg részletesen magát
a fejlesztést, mi minden valósul
meg ebből.
– A berettyóújfalui városközpont fejlesztése során rendezvénytérré alakítják át a Szent István
teret:
– A terület új díszburkolatot,
térvilágítást és térhangosítást kap,
emellett a tűzoltóság parancsnoki
épületét rendezvényközponttá
fejlesztik.
A beruházás összköltsége 156
millió forint, amely közel 133 millió forint támogatásban részesül.
– A Szent István tér mellett
egy kiegészítő rendezvényteret
alakítanak ki a mozi előtti területen. A teret díszburkolattal, egyedi
térvilágítással és térhangosítással
látják el, valamint új növényeket
is telepítenek, és utcabútorokat
helyeznek ki.
A térfejlesztés költsége összesen
48 millió forint, melyre közel 41
millió támogatást ítéltek meg.
– A belvárosban összesen 86
személygépkocsi számára alakítanak ki parkolóhelyet 42 millió
forintért, 21 millió forint támogatással; valamint a Kálvin téren
és a Kossuth utcában egy sétányt
díszburkolattal, növényzetek és
utcabútorok kihelyezésével 97,5
millió forintért, közel 83 millió
forintos támogatással.
– A Népliget rehabilitációját
egy 25 millió forintos beruházással – közel 21,5 millió forintos
támogatással – valósítják meg,
melynek keretében elvégzik a

Vetélkedj, Európa!
A berettyóújfalui Sinka István
Városi Könyvtár – immár negyedik
alkalommal – hirdetett levelezős
játékot, illetve vetélkedőt az Európai
Unióról. A nonformálisnak tűnő
és a főként könyvtári tagok érdeklődésére folytatódó versengés célja
a könyvtárhasználat gyakorlása
mellett a kisközösségi (régen úgy
mondtuk volna, hogy irányított
önművelésre épülő) közművelődési formarendszer, a kisvárosi
lokalitás erejéből táplálkozó globalitás iránti érdeklődés felkeltése.
A kontinentális gondolkodásmód,
az európai szellemiség gyakorlása.
Az unionista felfogás erősítése.
Ma, amikor igen nagy a szkepszis a
recesszió nyomában, érdekes színfoltnak tűnik, hogy a „faluvárosból”
és kistérségéből igen nagy számú
és heterogén érdeklődő tesz bátorságpróbát, és növeli önműveltsége
fokát. Ugyanakkor természetesen
a felnőttek játékának tekinti ezt
a kikapcsolódásra serkentő szabadidős programot. A Külügyminisztérium EU Kommunikációs
Főosztálya által motivált mini
projekt multiplikátor hatása immár
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nyilvánvaló, mert a berettyóújfalui
könyvtárosok immár elengedett
kézzel is és a helyi közkultúra
erőforrásaira támaszkodva tették
a dolgukat az olvasókkal összehangolva a tevékenységrendszert
több síkon, illetve üzenőfelületen
keresztül. Természetesen a személyközi kommunikációs csatornák
működtek a leghatékonyabban. De,
hogy kiragadjunk néhány elemet,
és tudósítsunk is a rendezvényről,
elmondjuk, hogy idén is dr. Vitá-

nyi István országgyűlési képviselő
gratulált honfitársainak, és egyelőre
csak belső használatra szánt ígérvényeket fogalmazott meg jövőre. A
díjátadás keretét adta a zeneiskola
művésztanárainak és növendékeinek
karácsonyi előzetese és az Arany
János Gimnázium színjátszókörének
adaptált feldolgozása Trunkó Barnabástól Házasodj, Európa címmel. Az
54 feladatlapot értékelő Vezendyné
Borbély Margit könyvtáros, aki szellemi vezetője a mindenkori játéknak,
elemezte a hibákat is, és érvelt a pontozás racionalitása mellett. Gratulált a maximális pontszámot elérő
Petrucz Katalinnak és Kiss Katalinnak. Az európai egységgondolatot
is erősítő másik színfolt pedig az a
tény, hogy idén a mozgókönyvtári
feladatellátásba bekapcsolódott kiskönyvtárak közül Magyarhomorog
is élt a lehetőséggel. Maga a művelődési folyamat pedig nem jöhetett
volna létre, ha nem támogatja még
a programot a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár, a helyi polgármesteri hivatal, a Pirehab Kft. és a
Bihari Múzeum.
kvt

szükséges térburkolati és zöldterület-fejlesztéseket, valamint új
játszótéri eszközöket helyeznek ki
a területre.
– Több mint 33,5 millió forintba kerül a tűzoltóság parancsnoki
épületének felújítása, amelyhez
a város közel 17 millió forintos
támogatást nyert.
A rendezvényközponttá alakítás során a meglévő kétszintes
irodaépületre magas tetőt építenek,
valamint elvégzik a szükséges
homlokzat-felújítást.
– Összesen 100 millió forintba kerül majd a régi Megyeháza
épületének felújítása, amire több
mint 76 millió forintos támogatást
ítéltek meg.
A beruházás során elvégzik
az épület bővítését, valamint a
közösségi helyiségek korszerűsítését, emellett elengedhetetlenül
szükségessé vált a homlokzati fal
utólagos vízszigetelése, a külső
homlokzat hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a tetőhéjazat cseréje.
Az épület 500 m2-en gazdasági
szolgáltató házként fog üzemelni,
vagyis az önkormányzat gazdasági
szereplők részére kívánja bérbe
adni az épület 29,11 százalékát.
Az épület ugyanakkor közigazgatási funkciókat is el fog látni,
70,89 százalékban, 1217,7 m2-en
olyan intézmények kapnak itt méltó elhelyezést, amelyek a közszféra
ügyfélbarát, szolgáltató funkcióit
fogják erősíteni, és működésükkel
hozzájárulnak a kistérség hatékonyabb szervezéséhez, valamint
a kisebbségek helyzetének javításához.
– Több mint 2 millió forintért
újítják fel a Bajcsy-Zsilinszky utca
gyermekruházati üzletét, elkészítik
az épület külső homlokzat-felújítását, energia-korszerűsítését, a
nyílászárók cseréjét, valamint a
lapos tető magasítását.
– Emellett 8 millió forintért,
4 millió forintos támogatással az
Újfalui Gazdabolt és a mozi épületének teljes rekonstrukcióját is
megvalósítják.
48 millió forintos projekt keretében megújul a belső burkolat,
elvégzik a létesítmény épületgépészeti és villamossági felújítását,
valamint átépítik a főhomlokzatot.
Ám mindenek előtt az önkormányzat megvásárolja az ingatlant.
– Az átfogó rehabilitációs program keretében közel 46 millió
forintos beruházással, közel 39
millió forintos támogatással valósítják meg a református templom
tetőszerkezetének felújítását.
– A Térségi Integrált Szakképző
Központ létesítésének részeként
felújítják a Kálvin tér 5. szám alatti
„banképület” homlokzatát, melynek keretében elkészítik az utcai
homlokzat utólagos falszigetelését
és hőszigetelését, a homlokzati
nyílászárók cseréjét, valamint a
tető felújítását.
A beruházás összköltsége 15
millió forint, melyhez a város 7,5
millió forint támogatást nyert.
Nadányi Zoltán volt
főlevéltárosunk, aki ismert költő is,
csipkelődő verseiben többször nevezte Berettyóújfalut faluvárosnak.
Ha ez a több mint fél milliárdos
felújítás megvalósul, lehet, hogy
lenéz fent a felhők mögül, és már
egy valódi, igazi szép kis várost lát
a faluváros helyett.
Gyula Ferencné,
az 5. számú választókerület
országgyűlési képviselője
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VISSZAPILLANTÓ: A SZERETET ÜNNEPE VOLT

Gyermekek és nyugdíjasok karácsonyi
ünnepsége
A Városi Szociális Szolgáltató
Központ immár hagyományosan 2008. december 15-én ismét
megrendezte a társulás keretében
ellátott települések (Bakonszeg,
Berettyóújfalu, Esztár, Gáborján,
Hencida, Mezősas, Mezőpeterd,
Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod)
leghátrányosabb alsó tagozatos
gyermekei részvételével a karácsonyi ünnepséget. A 170 gyermek
örömmel fogadta intézményünk
munkatársainak adventi jókívánságait, kitörő örömmel nézték és
átélték a Toldi Miklós Református
Általános Iskola pedagógusainak
Orosz Béláné Farkas Réka tiszteletes
asszony közreműködésével előadott
jelenetét a szeretet fontosságáról
és az iskola tanulóinak betlehemi darabját, valamint az énekkar
karácsonyi dalokból összeállított
csokrát. Előadással kedveskedtek
gyermektársaiknak a Váncsodi
Általános Iskola tanulói is zenés
műsorukkal.
Ezt követően megérkezett körünkbe a Mikulás, aki ebben az
évben is felkérte a szerepelni kívánó
gyermekeket, hogy tehetségüket a
többieknek is mutassák meg, külön
kis ajándék reményében.

Fotók: Kari
Majd a Mikulás mindenkinek
békés ünnepeket kívánt, és minden
gyermek részére személyesen adta
át a csomagját. A Városi Szociális
Szolgáltató Központ ezt követően
kis megvendégeléssel kedveskedett
a meghívott gyermekeknek.
Reméljük, hogy ünnepségünkkel elfeledtethettük a résztvevők
körében a mindennapok nehézségeit, és örömet szerezhettünk azon
kisgyermekek számára is, akiknek
odahaza kevesebb lehetőségük adódik egymás megajándékozására.
***
December 17-én került meg-

rendezésre az idősek részére szervezett karácsonyi ünnepségünk. A
rendezvényt a Városi Zeneiskola
diákjainak műsora nyitotta. Felkészítő tanáraik Szilágyi Péterné és
Tóth Gyula. Ezután a József Attila
Általános Iskola gyermekeinek
műsora következett, Lázár Ervin:
Ló Szerafin legyőzi önmagát című
mesedarabját adták elő, melyre
Kocsisné Jován Ildikó pedagógus
készítette föl a gyermekeket. A Városi Szociális Szolgáltató Központ
munkatársai adventi műsorral
kedveskedtek a meghívottaknak. A
Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalkörének tagjai karácsonyi dalokkal és
versekkel érkeztek erre a délelőttre,
feledhetetlen pillanatokat szerezve
ezzel minden jelenlévőnek. A karácsonyi műsor után az ajándékozás
percei következtek, és minden
meghívott vendég átvehette ajándékát intézményünk dolgozóitól.
Az ajándékozást hagyományosan
megvendégelés követte, idén is
sok finomsággal kedveskedtünk az
időseknek. Reméljük, hogy kellemes karácsonyi emléket szereztünk
vendégeinknek. Kívánjuk, hogy
jövőre is együtt ünnepelhessük
advent eljövetelét.
G. O. K.

Ligeti karácsony
December 20-án, délelőtt 10
órakor karácsonyi ünnepség zajlott
a Morotva-ligetben. Az összegyűlteket Szeifert Ferenc polgármester,
Muraközi István alpolgármester,
Ferenc Árpád református lelkész,
Papp János és Bónácz János képviselők köszöntötték.
Ünnepi beszédeikben kiemelték
a karácsony szépségét, meghittségét, a családi együttlét boldogságát. Polgármester úr még a ligeti
feldíszített fenyőfát is méltatta,
mondván, számára ez a legszebb
fa a megyében. (Minden morotvai lakos nevében köszönjük). A
Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulói
bemutatták a kis Jézus születéséről
írt, gyermekekhez szóló bibliai
történetet.

immár évek óta nemessé, méltóvá
teszik megemlékezéseinket nemzeti és helyi ünnepeink városi szintű
megünneplésekor.
Összesen 61 tanuló, valamint az
elmúlt évben újra megalakult Pávakör, illetve az Ifjúsági Fúvószenekar
és a Bihar Táncegyüttes tagjai
fogadták el a meghívást, vették át
Gyula Ferencné bizottsági elnöktől, valamint a bizottság tagjaitól
jól megérdemelt okleveleiket és
ajándékkönyveiket, tárgyaikat vagy
éppen utalványaikat, és ami még
ennél is fontosabb, részesülhettek
abban a közösségi élményben, amit
az egy ügyért, jelen esetben a helyi
kultúráért, a közösségi művelődésért végzett munkájuk elismerése
jelenthet. Hosszas lenne a Bihari
Hírlap hasábjain felsorolni a teljes
névsort, ezért ajánljuk mindenki
figyelmébe a www.berettyoujfalu.
hu honlap Helyi hírek rovatát, ahol
ezt megtekinthetik.

Az oktatási és kulturális bizottság gondolt a többi korosztályra
is. Az óvodások aznap délelőtt
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ nagytermében a Szeredás Népzenei Együttes „Alföldi
betlehemes” című ajándékműsora
révén hangolódhattak a közelgő
ünnepekre, a bölcsőde számára
pedig december 6-án a Mikulás
hozta el a bizottság által számukra
vásárolt új játékokat.
***
A december 19-i délután másik
apropója pedig a polgármesteri
hivatal által ugyancsak első ízben
meghirdetett Karácsonyi pályázat
eredményhirdetése volt. A kiírás

ünnepi volt. A gyerekek felszabadultan zsongtak, hiszen másnap
kezdődött a téli szünidő.
Erősné Árgyelán Ildikó

Évadzáró hangverseny
Már hagyomány, hogy az Ifjúsági Fúvószenekar karácsony előtt
koncerttel zárja az évet. A 2008-as
év sem szűkölködött fellépésekben
és sikerekben.
Januárban Fehéroroszországban, Brest városában vendégszerepeltek, ahol a XX. Nemzetközi klasszikus zenei fesztiválon
képviselték Magyarországot. A
felnőtt, profi zenészek között nagyon jól megállták a helyüket,
ahol egyedül ők szerepeltek fúvós
hangszerekkel.
Az év másik nagy utazása szeptemberben Németországba vezetett, Schwabisch Hall városba, az
Eurotreff zenei fesztiválra, melynek
közel 15 éve résztvevői.
Augusztusban a szomszédos
Nagyváradra látogattak el, ahol a
helyi mazsorett csoporttal együtt
szórakoztatták a közönséget. Mindezek mellett egész éven át számos
egyéb fellépés és koncert jellemzi
tevékenységüket. 2008 decemberében Berettyóújfalu Város Önkor-

A kultúra gyermekei – gyermekeink
kultúrája
Kettős apropó adott alkalmat arra a kötetlen fogadásra
és délutánra, amely során 2008.
december 19-én, délután a Bella
Costa étteremben gyűltek össze a
városunk nevelési és oktatási intézményeiből meghívott pedagógusok
és tanulók, valamint a polgármesteri hivatal és az önkormányzat
oktatási és kulturális bizottságának
képviselői.
A délután első felében a bizottság hagyományteremtő célzattal első ízben megrendezett
fogadására került sor, amelyen
megköszönték és elismerték azon
általános és középiskolás tanulóink
teljesítményét, akik az elmúlt esztendőben iskolájuk, valamint egész
Berettyóújfalu kulturális életében
kimagasló, elismerésre érdemes
tevékenységet végeztek. Bár a bizottság – nyilván a hely és az idő
adta keretek, valamint saját anyagi
lehetőségei figyelembevételével
igyekezett meghatározni a létszámot, mégis nehéz volt számba venni mindazokat, akik méltán kaptak
meghívást erre a rendezvényre.
Végiggondolva, hogy hány és hány
irodalmi, képzőművészeti vagy
éppen az általános műveltséget
mérlegre tevő esemény vár gyermekeinkre évről évre, és mindazt,
hogy ezeken hányan vesznek részt
igen szép eredménnyel – hála a komoly fiataloknak és a lelkiismeretes
felkészítőknek – bizonyára nehézzé, de egyúttal örömtelivé is tették
intézményvezetőinknek a választás
feladatát. És alkalom nyílt arra is,
hogy városunk önkormányzata
kifejezze köszönetét azért a munkáért, amellyel középiskolásaink

Az ünnepség zárásaként forró
teát, beiglit és Mikulás-csomagot
osztottak a jelenlévőknek.
Az időjárás téli, a hangulat

szerint a pályázat célja, hogy a
város karácsonyfája a berettyóújfalui óvodások, valamint általános
és középiskolások keze munkája
nyomán öltözhessen karácsonyi
díszbe.
Pályamunkák érkeztek is valamennyi óvodából, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolából, az
Arany János Gimnáziumból, illetve az Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből,
melyeket aztán szakértő zsűri
értékelt L. Ritók Nóra vezetésével.
Miután a zsűri elnöke ismertette az értékelés szempontjait, és
röviden szólt a pályamunkákról,
Muraközi István alpolgármester
átadta a megérdemelt díjakat. A
zsűri nem rangsorolt helyezések
szerint, három kiemelt díjat ítélt
oda: a Széchenyi Tagóvoda, a
Gyermekkert Tagóvoda, valamint
a Szivárvány Református Óvoda
pályázó csoportjai számára. Rajtuk
kívül azonban minden jelentkező
átvehetett egy ajándékcsomagot,
amely – természetesen – jó minőségű, valamennyiük által kiválóan
hasznosítható rajzeszközökből állt.
És a pályázati kiírás elérte célját, a
szép, sudár fenyő karácsonyi díszben állt a Kálvin téren, és mindannyian olvashattuk az alatta elhelyezett táblán, hogy honnan, kiktől
érkeztek a karácsonyfadíszek.
–i –n

Fotó: Kari
mányzata és Kulturális Bizottsága
oklevéllel fejezte ki elismerését az
Ifjúsági Fúvószenekar részére, aki
iskolája és Berettyóújfalu város
kulturális életében egyenletes, kimagasló teljesítményt nyújtott.
Ezt az élményekben bővelkedő
évet egy szép, tartalmas zenei

estével búcsúztatta a fúvószenekar
december 23-án, a volt Megyeháza
dísztermében – Szilágyi Péter igazgató-karnagy vezénylésével. Az
est háziasszonya Gyula Ferencné,
az oktatási és kulturális bizottság
elnöke volt.
Rácz Anikó

Együtt nézünk a múltba
és majd a jövőbe

A Nadányi Zoltán Közművelődési Egyesület, valamint a
Megyei- és a Bihari Népfőiskolai Egyesület kezdeményezésére
összegyűlt karácsonyi ajándékokat 2008. december 21-én vittük el Székelylengyelfalvára, és
a vasárnapi mise után meghitt,
bennsőséges ünnepség keretében
adtuk át a faluban élő gyermekeknek. Székelylengyelfalva a Hargita
tövében megbújó, gyönyörű szép
székely falu. Ennek a kis falunak
szülötte Orbán Balázs. Városunk
decemberben fogadta testvértelepülésének. A 308 lelket számláló
faluban 49 gyermek él. Az összegyűlt ajándékokból valamennyi

Cigi, alkohol, drog stb. leszoktatása, túlsúly csökkentése, álmatlanság,
depresszió, fejfájás, derékfájás, isiász, lumbágó, vérnyomásproblémák stb. kezelése
FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL.
Bejelentkezés: 06 30 479-1983.

gyermeknek névre szólóan tudtunk csomagot készíteni, melybe
könyveket és szaloncukrot tettünk.
Felhívásunkra több, mint 150
könyv és közel 40 kg szaloncukor
gyűlt össze. A gyermekeken kívül
még az óvodának és az iskolának is
külön adományoztunk könyveket.
A megajándékozott gyermekek közül Csender Attila a következőket
írta köszönő levelében:
„Mi most nem tudjuk viszonozni szép ajándékotokat, de
hiszem, hogy eljön az idő, amikor
meghívhatunk báró Orbán Balázs
szülőfalujába, és itt, a Hargita alatt
együtt nézhetünk a múltba és utána
a jövőbe. ...”
Az ajándékokat Csősz Károllyal
és Gömöri Györggyel közösen
juttattuk el, és adtuk át a gyermekeknek.
Porkoláb Lajos,
a Nadányi Zoltán Közművelődési
Egyesület elnöke

2009. január 16.

Így vártuk
a karácsonyt

„Tegnap harangoztak, Holnap
harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.”
Talán mire a karácsony bekopogtatott hozzánk, az adventi csendesség
is elérte a szívünket. El tudtunk
csendesedni a vásárok, programok,
kavalkádja után. Várakoztunk, de
mi az, amire igazán vágytunk?
December 13-án azokat a gyerekeket, szülőket hívtuk és vártuk a
volt Megyeháza dísztermébe, akik a
karácsony igazi jelentésének megismerésére vágytak. Nemcsak Beretytyóújfaluból, a Bihari Református
Egyházmegye több településéről
is érkeztek gyermekcsoportok, így
Csökmő, Biharkeresztes és Sáp is
képviseltette magát adventi játszóházunkban. Örültünk a már ismerősként visszatérőknek – hiszen az
idei a sokadik alkalmunk volt –, és
az először bekapcsolódóknak egyaránt. Vidám énekszóval kezdődött
a napunk, majd a sápi gyerekek egy
rövid színdarabbal kedveskedtek
a jelenlévőknek. „Hogyan ünnepeljük a karácsonyt?” – tette fel a
kérdést az ezután következő előadás
kicsiknek és nagyoknak. A kétezer
éve született Kisded nevei elárulják
számunkra a választ. Mert Ő az, aki
Immánuel volt, s az Ő személyében
eljött hozzánk az Isten, Jézus, a
Szabadító és Krisztus, akit maga az
Atya „kent fel”, választott ki arra,
hogy Úr legyen ebben a zajos világban, de legfőképpen a mi életünkben. Egy különleges kisgyermek
születésének ünnepe a karácsony,
aki Isten beváltott ígéreteként jött el
hozzánk, s aki szeretne megszületni
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a mi szívünkben is. József és Mária
jól tudták, miért Jézusnak kellett
elnevezniük a gyermeket, s most
már mi is értjük az égi üzenetet:
„akit nevezz el Jézusnak, mert Ő
szabadítja meg népét bűneiből.”
(Máté 1,21) Ez a csodálatos hír arra
ösztönöz bennünket, hogy Isten
dicséretével ünnepeljünk, legyen
ez a hálaadás énekszó, imádság,
vagy akár egy szép, karácsonyi dísz
elkészítése. Így az előadás után kézműves foglalkozásokkal folytattuk
a délelőttöt, amiben nemcsak a
kisebbek, de kísérőik is elmélyülten,
gyermeki örömmel vettek részt.
Készültek hungarocell fenyődíszek
gyöngyökkel és csillámragasztóval
„felöltöztetve”, só-lisztgyurmából
és illatos szegfűszegből különböző
karácsonyi motívumok a csillagtól
a kisbárányig, karácsonyi ajándékdoboz és fenyőfüzér, valamint arany
és ezüstruhás papírangyalka. Aki
pedig egy kis mozgásra vágyott,
mókás játékok várták kisteremben.
Bizony a délelőtt hamar elrepült.
„Dicsőség mennyben az Istennek…” hangzott fel a búcsúének, s
ahogy elköszöntünk a mosolygós
arcoktól, azt reméltük, bárcsak sikerült volna továbbadnunk a Szabadítóról szóló örömhírt is. Hiszen, ha
valóban egyre többen megértenék
a karácsony igazi üzenetét: „...Nem
volna más vallás, Nem volna csak
ennyi: imádni az Istent, És egymást
szeretni…Karácsonyi rege, Ha valóra válna, Igazi boldogság szállna
a világra…”
Kathiné Veress Tünde
hitoktató

2008. december 15-én, mindenki karácsonyán a kisiskolásokat látta
vendégül a művelődési központ. Aki ügyes volt, mind a négy kézműves
tevékenységet kipróbálhatta (gyapjú angyal, mézeskalács, dióbaba készítés, gyertyamártás).

Egy kamionnyi Holland iskolabútor érkezett a Toldi Miklós Református
Általános Iskolába a Magyar Református Szeretetszolgálat közbenjárásával.

Téli rege a valóságról
Szegényesen érkezett az idei
tél is. Fák zúzmarás koronái, deres
ágak hírelik: fekete karácsony volt,
s olyan lesz Boldogasszony hava is.
Úttalan, végeláthatatlan nagy hótengerek elapadtak, nincsenek.
Régi időkben a hóval borított
utakon fürge léptű lovak, gyakran járomba fogott, lomha tehenek húzták a parasztszánokat. A
kocsiszánok elébe kecses mozgású, szilaj méneket fogtak, és ezek
messze zengő csengői repítették
a téli regék látomásait a bent, kemencék mellé húzódó jóakaratú
embereknek.
Világfordító idők előtt
a téglavetők, vályogvetők gödrei,
faluvégi kanálisok vizei két-három
hónapon át, vastag jégfelülettel
várták a korcsolyázás, szánkózás
lármás gyermekseregét.
Favágó tőkén fabrikált „drótélű”,
szigonnyal „hajtott” korcsolya,
meg az ugyanott készített takaros
szánkók tették fergetegessé a gyermekkor teleit.
Azidőtájt autót csak a moziban
lehetett látni, ahogy mai napság
hóval befútt utakat csak a tévéhíradóban.
Nagy, havas, jeges élményeket
40-45 évvel ezelőtt a téli olimpiák, világkupák televíziós látványa
jelentett. Az olasz, osztrák Alpok
meredek lejtőin sikló síakrobaták
lélegzetelállító mutatványain, virtuóz fiatalemberek sodró erejű
jégtáncain ámuldoztunk. A világ
jégpalotáiban csillogó flitterek, a
szexepiles lányok lebbenő tánca
miatt az esti téli utcák abban az
időben elnéptelenedtek.
Ma már ilyeneket nem látunk.
Most jégre idomított atlétafiúk,
gladiátorok és lányoknak látszó jégmanók tripla ugrásainak sorozatát
bámulhatjuk.
Ez is csak látvány. A mi valóságunk, a téli tömegsport lehetőségei
milyenek? Kevés szó esik erről,
s még kevesebb a tett. A fedett
uszodák, sportcsarnokok többsége
korszerűtlen, szűkös. A hozzáférés

nehéz és drága. A teniszpályák a
mágnások és a köröttük rajzó politikusok hitbizománya. A város és
a vidék fiatalságának a szabadidő
hasznos felhasználására, az amatőr
sportprogramokra alig-alig van
módja és lehetősége.
Valaki – aki közfogyasztásra
nem fogalmaz igényeket, nem
mond beszédeket, aki egyszerűen
csak megvalósítja álmait – most
műjégpályát épített.
Lehetőséget teremtett a mozgásra, sportolásra a gyermekeknek,
fiataloknak és a felnőtteknek, ott
a Pákász utca és a Madarász utca
sarkán,
a Morotvaligetben. Ott, ahol
már eddig is nagyszerű dolgok történtek. Mezei József úgy gondolta,
hogy mindenkinek elemi joga van
a mozgáshoz, a jó levegőhöz. Elemi
jog a téli tömegsport, a jéghez jutás
Szentmártonban is. Így gondolta,
és épített egy szép és korszerű
fedett műjégpályát, ami megfelel
a mai követelményeknek, az sem
lenne baj, ha Újfaluban is épülne
ilyen, vagy nagyobb.
A szentmártoni jégpálya naponta, délelőtt és délután is várja,
fogadja mindazokat, akik már
tudnak korcsolyázni, azokat is,
akik most akarják megtanulni e
gyönyörű rejtelmeket. Mint a földön is, s nemrég a Holdon az első
lépések bizonytalanok, az elindulás
nehéz. Hasonlatos ez a jégen is. De
aztán? A lendület sodrása, a kecses
elegancia már élményeket jelentő
varázslat. A siklás, a bizonytalannak tűnő állapot feletti uralom
örömöt ad.
Akárhogy is, a Morotvaligetben
ez jégünnepély. És ennek mindnyájan örülhetünk, az is, aki részese,
aki csak szemléli, mindenki. A
szentmártoni jégpálya a feszülő,
erősödő izmok, a táguló tüdők, az
egészségre vágyó emberek gyülekező helye, edzőtábora lett. Olyan
ez, mint a „kisközéposztály” bora,
a csengődi rizling. Dallamossága
van, vonzereje. Lágy muzsika a

Fotók: Kari

bizakodóknak, az erőt gyűjtőknek:
így is lehet. Így érdemes!
Szolgálni a közjót,
teret adva a test erősítéséhez,
hogy a lélek is mindig kész legyen
várható és váratlan megaláztatásaink elviselésére. Emelkedni így
lehet. Mezei József szereti a magasságokat, onnan nézheti a távlatokat,
így teremthet kilátást magának,
városának. A példa követhető,
követni érdemes.
A magaslatra futó Pákász utcáról
szép panoráma tárul elénk. Sokan
vannak a segítők is, mindenki
szorgoskodik, nincs vagyoni és
pártkülönbség, csak
a szentmártoni
lokálpatriotizmus,
ami élő, alkotó energiává válik
ott naponta. Mindenki dolgozik,

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”

Mecénások fogadása – harmadszor
Évről évre egyre aktuálisabbá
válnak gróf Széchenyi István gondolatai, amikor időről időre számot
vetünk azzal, hogyan is alakulnak
helyi és országos társadalmi viszonyaink, egymás iránti gesztusaink,
és egyre inkább kiüresedő kapcsolataink közepette próbáljuk megkeresni azokat az ismeretleneket és
ismerősöket, akik emberségből és
önzetlenségből még mindig képesek és hajlandók is példát adni.
Így történt ez 2008. december
16-án, kedden koraeste is, amikor a
városháza nagytermében ismét öszszegyűltek azok a támogatók, akiket
a város és a berettyóújfalui intézmények vezetői invitáltak meg ismét
– immáron harmadik alkalommal –,
hogy köszönetüket fejezzék ki azért a
támogatásért, amellyel mindennapi
tevékenységükhöz, illetve ünnepnapjaikhoz hozzájárultak a 2008-as
év során. Országosan is és helyi
szinten is egyre nagyobb teher hárul
mind a közösségekre, mind pedig
a magánemberekre, így több mint
imponáló a meghívottak, illetve a
megjelentek száma. Talán éppen
a körülmények alakulása folytán
nehezebb egyre inkább megnevezni mindazokat, akik dacolva a
kedvezőtlen gazdasági tényezőkkel,
odaállnak egy-egy közösségi cél
mellé, és saját gyarapodásuk elé
helyezik azt.
Sodródva a „válságok” közepette, és közben próbálva „fontolva haladni”, több újítás, átalakulás történt

mindenki munkája gyarapítja a
közjót, erősíti a közbizalmat. Előre
jutni is így lehet. A Morotván pezseg
az élet, Szentmárton szíve lüktet.
Szükséges pótolni az évtizedek
mulasztásait.
Jégrevüt itt bizonyosan nem rendeznek, erre ez a pálya most nem alkalmas. Ám az önfeledt zsivajon át,
ha felhangzik a zene, Brahms Magyar tánca, Vittorio Monti-csárdása,
a Strauszok keringői vagy Bizet vérpezsdítő Carmen nyitánya, akkor
bizonyosan lesznek olyanok, akik
megpróbálkoznak kűrökbe épített
ugrásokkal, a Lutzal, Rittbergerrel,
s talán még Axelt vagy Flippet is
láthatnak a jég szentmártoni, újfalui
szerelmesei.
A téli, vastag fekete fellegek
alatt formálódnak az élet reményt
keltő kűrjei.
Szívós István

A berettyóújfalui
háziorvosok
rendelési ideje
– 2009. január 1-jétől
az alábbiak szerint módosul –
Dr. Cséki János
Hétfő, szerda, péntek:
14-18 óráig
Kedd, csütörtök: 8-12 óráig
Dr. Papp-Majoros László
Hétfő, szerda, péntek:
8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig

Fotó: Kari
az elmúlt évben a város és intézményeinek életében. Már szépen körvonalazódik több felújítás, fejlesztés
képe, és tudvalevő, hogy minden
ilyen változáshoz-változtatáshoz
kevés az anyagi feltételek megléte,
és csak akkor válik mindannyiunk
javára, ha hiszünk és bízunk azok
jobbító hatásában. Így azok támogatása, akik forintok helyett vagy
éppen mellett időt, munkát és erőt
adtak a köz javára, legalább olyan
fontos és tiszteletreméltó, mint
akik pénzzel, eszközzel nyújtanak
segítséget, és ezzel próbálnak lendületet és biztatást adni. Az őszinte
köszönet szavai mellett egy Magyar
Zita fazekas által készített kerámia
gyertyatartót, illetve a Bihari Múzeumért Alapítvány kiadványát, a
Séta a faluvárosban – Berettyóújfalu
egykor és ma című albumot vihettek
magukkal a meghívottak.
Ahogyan Szeifert Ferenc polgár-

mester köszöntőjében kiemelte, a
2008-as esztendő Berettyóújfalu életében ünnepi év volt. Megemlékeztünk Báthory Gábor fejedelemről és
400 éves adományáról, és ennek az
évfordulónak a jegyében zajlottak le
nagyrendezvényeink is. Talán éppen
ezért idén a város önkormányzata is
jóval több támogatót hívhatott
meg, hisz az ünnepi év eseményeit
nagyon sokan érezték magukénak,
így azok megvalósításához kimondottan nagyszámú támogató járult
hozzá. Ez azt is jelentheti, hogy a
közösségi lét és a lokális felelősségtudat még nincs végveszélyben, sőt
ahogy halad az idő, egyre inkább
egymásra találunk, és megtanuljuk becsülni mindazt, aminek a
megvalósulásához mi magunk is
hozzájárultunk.
–i –n
A támogatók teljes névsora megtekinthető a www.berettyoujfalu.hu
honlap Helyi hírek rovatában.

Dr. Szeszák Ferenc
Hétfő, szerda, péntek:
8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Dr. Kertész Balázs
Rendelési ideje változatlan
Dr. Schwanner István
Hétfő, szerda, péntek:
8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Dr. Baglé Magdolna
Rendelési ideje változatlan
A rendelések között (12-14
óráig) a sürgős esetek ellátása készenlét formájában történik.
A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el, az
ellátó orvos az alábbi telefonszámon
érhető el: 06-30/341-4978
Kérjük szíves megértésüket,
valamint az új rendelési időhöz való
alkalmazkodást.
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Ők azok, akik az ünnepeken is dolgoztak
– ünnepek az ügyeletek tükrében –

Búcsú dr. Dankó Imrétől

A Bihari kistérség mentőállomásainak ellátási területén az
ünnepek alatt a mentési feladatok
száma mérsékelten emelkedett. A
különböző szintű mentőegységek
riasztására 88 alkalommal került
sor. Karácsonykor többnyire a
belgyógyászati eredetű rosszullétek
(vérnyomás-panaszok, mellkasi
fájdalom, cukorbetegséggel öszszefüggő szövődmények), illetve a
görcsrohammal járó ideggyógyászati kórképek száma halmozódott,
továbbá egy tragikus kimenetelű
rendkívüli haláleset történt.
Szilveszterkor a „banális” sérülések és az öngyilkossági kísérletek
kerültek előtérbe, melyeknél döntő
szerepet játszott az alkoholfogyasztás. Petárda-balesetben egy
személy szenvedett sérüléseket,
súlyos személyi sérüléssel járó
közúti baleset térségünkben nem
történt.

Megjelenés

Hívás

Kórházba
utalva

Mentőszállítás

December
24.
25.
26.
27.
28-30.
Összesen

5
8
3
7
7
30

14
9
6
7
5
41

4
1
1
1
3
10

4
1
1
0
2
8

31.

2

2

0

0

Január
1.
2.
3.
4.
Összesen

6
4
5
8
23

10
9
20
11
50

1
1
2
0
4

1
1
2
0
4

Tűzoltóság
Az elmúlt év vége csendesen telt
az ünnepek alatt. Egy esetben sem
riasztották az egységet karácsonyi
ünneppel összefüggő tűzesethez.
December hónapban mindössze
négy tűzeset történt, igaz mind
a négy nagyobb kárértékkel járó
lakóház-, illetve melléképület-tűz
volt. Káreseménynél 10 esetben
kérték a tűzoltóság segítségét, ebből
7 közlekedési baleset volt, szerencsére komolyabb személyi sérülések
nélkül.
A Berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
tűzkár- és balesetmentes boldog
új évet kíván minden kedves olvasónak.
Rendőrség
Az év végi ünnepek alatt Beretytyóújfaluban és a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság 31 települést
kitevő területén összesen 40 bűncselekmény és szabálysértés ügyében érkezett bejelentés.
***
December hónapban a bűnügyi
osztály több betöréses lopás elkövetőit derítette fel, ennek köszönhetően az év végére megszűntek a bolti
betörések.

Fotó: Kari
Szenteste a környező településekről 2 családi veszekedésről
érkezett bejelentés, ahol a családtagok ittasságuk miatt kerültek
konfliktusba.
Berettyóújfaluban szilveszterkor egy családi házban rendezett
alkalmi összejövetelen került sor
nézeteltérésre. Aznap 1 betöréses lopáskísérlet miatt történt bejelentés,
illetve Komádiban jármű önkényes
elvétele miatt került sor rendőri
intézkedésre.
***
A pirotechnikai termékek árusításának ellenőrzését december
26-ától folyamatosan hajtotta végre
a közrendvédelmi és igazgatásrendészeti állomány. Az elmúlt évektől
eltérően az ünnepek alatt lényegesen kevesebb bejelentés és illegális
felhasználás volt.

***
December 24-én Zsadány irányából Komádi irányába közlekedve egy gépjárművezető nem az
út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg gépjárműve
sebességét. Ennek következtében
egy enyhén jobbra ívelő útkanyarban a jeges úton az autó megcsúszott, és a menetirány szerinti bal
oldali útárokba borult. A gépjármű
vezetője nem sérült meg, a gépjármű utasa azonban súlyos sérülést
szenvedett.
A december 24-31. közötti
időszakban 8 anyagi káros baleset
volt illetékességi területünkön,
egyik sem köthető ittassághoz.
Ezen időszakban fokozott rendőri
jelenléttel vettünk részt területünk
közútjain a közlekedésbiztonság
javítása érdekében.

Második esély
– Falugondnok és beteggondozó
képző program a Bihari kistérség
foglalkoztatási és népességmegtartó
erejének javítása érdekében –
Harmadik európai uniós pályázati projektjét nyerte el a Bihari
Népfőiskola. A korábbi felnőttképzési projektjei sikeres megvalósításának egyik eredménye a TÁMOP1.4.1-07/1 felhívásra kidolgozott
alternatív munkaerő-piaci program.
A Második esély falugondnok és beteggondozó képző program a Bihari
kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása
érdekében 25 fő szakmai képzését
és 6 hónapos védett foglalkoztatását
vállalta fel az egyesület.
A projekt két fő tevékenységből
áll. Első része a szakmai képzés
kiegészítve kulcskompetencia-fejlesztő és munkaerő-piaci ismeretek
modulokkal. Második része a sikeres képesítő vizsgát tett hallgatók
legalább 6 hónapos védett foglalkoztatása. A szükségletfelmérés
alapján kétféle szakmai képzést
végzünk. November közepén indult a szociális gondozó és ápoló
szaktanfolyamunk. Az 1120 órás
szakmai és 105 órás kompetencia-fejlesztő és munkaerő-piaci
ismeretek képzésből álló progra-

mot 2009 szeptemberében zárjuk.
Célunk, hogy a Berettyóújfalui
kistérség bentlakásos és nappali
ellátást biztosító szociális intézményeinek javítsuk a szakemberellátottságát.
2009. január 5-én indult a parkgondozó és falugondnok képzési
programunk. A 400 órás parkgondozó és 200 órás falugondnok
képzéshez szintén 105 órás kompe-

tencia-fejlesztő és munkaerő-piaci
ismeretek modulokat illesztettünk.
A képesítő vizsgát 2009 júniusára
tervezzük.
Reméljük, hogy a sikeres vizsgát tett hallgatóink életminőségük
javításán túl segítik mindennapi
gondjaik megoldásában az elöregedő Bihari kistérség lakóit is.
Harasztosi Sándor
projektmenedzser

IRODASZEREK

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

NYOMTATVÁNYOK
2009. évi ASZTALI és FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK
nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás, laminálás.
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30-17-ig, Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619, 06-30/9688-683

Postaládánkba
érkezett

Vidékfejlesztés
és politika

Háziorvosok ügyeleti betegforgalma és a mentőszállítások számokban

Mentők

2009. január 16.

2008. december 15-én, életének 87. évében elhunyt dr. Dankó
Imre, Móra Ferenc- és Pulszky Ferenc-díjas nyugalmazott megyei
múzeumigazgató, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktora – szólt
mindannyiunkhoz a hivatalos gyászjelentés néhány héttel ezelőtt. De
tudjuk, hogy ez a néhány sor nem tudott mindenre kiterjedni, és mindarról számot adni, amit Dankó Imre jelentett a magyar tudományos
életnek, a közművelődésnek és az ország több megyéjének, vidékének,
így Hajdú-Bihar megyének, Biharnak és Berettyóújfalunak is. Hosszú,
szerteágazó tevékenysége során a legtovább éppen itt, a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumok Igazgatóságának élén állt, sőt megszervezte azt,
az Ő nevéhez fűződik többek között a püspökladányi Karacs Ferenc
Múzeum és a Bihari Múzeum alapítása is. Néhány évvel ezelőtt így
emlékezik erre vissza: „Leginkább a szívemhez nőtt múzeumszervezésem volt a berettyóújfalui Bihari Múzeum létrehozása … Mint
tájközpontnak, gazdasági, társadalmi és kulturális központnak önálló,
kiterjedt vonzáskörzettel rendelkező településnek – véleményem szerint – minden körülmények között múzeumra volt szüksége”. Ahhoz
pedig, hogy itt múzeum legyen, az ország számos pontját bejárt, és ott
(többek között Túrkevén, Gyulán, Sárospatakon, Pécsett, Baján) maradandót alkotó kiváló polihisztor kellett. Az, hogy gazdag életművének
utolsó időszakában éppen Biharral és a Sárrétel kötelezte el magát, nem
véletlen. Akármerre járt és dolgozott, sosem a saját boldogulása volt
számára az első. Tanítványai, kollégái számára mindig irányt mutatott,
de sosem korlátozta vagy befolyásolta őket. Több ízben is hallhattam
tőle, hogy ki mindenki működött közre ebben a nagyjelentőségű
vállalkozásban. Említette Sándor Mihályné, Benedek László, Varga
Gyula és Héthy Zoltán nevét, akikről sokunknak vannak személyes
vagy éppen a munkásság folytán felszínre került ismereteink. Dankó
Imre – ezt a jeles névsort tekintve is – az utolsó élő, közreműködő
tanúja volt annak, ami 1974-ben Berettyóújfaluban megvalósult.
Kapcsolata a várossal jóval korábban kezdődött, 1946-tól rövid
ideig Bihar vármegye szabadművelődési fogalmazójaként már tett
lépéseket egy bihari tájmúzeum létesítése érdekében. A múzeum első
évkönyvében beszámolt arról is, hogy a gondolatért Nadányi Zoltán
is lelkesedett akkor, de az általa megfogalmazott aggályok aztán
átmenetileg beigazolódni látszódtak. Aztán elindult azon a teremtő
úton, amely halhatatlanná és örökbecsűvé tette, és amikor visszatért
Hajdú-Bihar megyébe, már tudta, hogyan kell a korábbi akadályokat
elgördíteni. A múzeum alapítása után is egyik legaktívabb támogatója
maradt, többszáz tételt számlál az a tárgy- és dokumentummennyiség, ami az ő személyes adományaként érkezett Berettyóújfaluba.
Emellett az egész vidék kulturális életében meghatározó szerepet
töltött be. Több település monográfiájának szerzője, és ha nem így,
folyóirat-cikkek, tanulmányok szereplőiként vitte be a tágabb köztudatba városainkat, falvainkat. Azzal pedig, hogy élete utolsó éveiben
éppen Zsákán jelentetett meg egy országos szakmai orgánummá vált
folyóiratot, bebizonyította, hogy a magyar vidék, ezen belül pedig a
bihari települések is legalább annyira képesek hozzájárulni az ország
egészének gyarapodásához, mint a nagy központok. Sőt.
Tanítványként, munkatársként, tisztelőként, ismerősként vagyunk
kénytelenek tudomásul venni sokunk példaképének, gondoskodó
mentorának, a hivatás egyik utolsó legnagyobbikának távozását. De
ha végignézünk szűkebb s tágabb környékünk megmaradt értékein,
legyen szó múzeumi gyűjteményről, irodalomról, közösségi művelődésről, látjuk, amit teremtett, s ezáltal ő maga is közöttünk van.
Kolozsvári István

Az országos sajtóban Győzikeshow szintjére jutott a bihari vidékfejlesztési téma.
Érdekesnél-érdekesebb híreket
lehet találni arról ki, mit, nyúl le,
ki, kit akar kizárni. A stratégiakészítés időszakában cégvezetőként
a munkaasztalhoz hívtam mindkét politikai oldal vidékfejlesztési
szakembereit. Ezek a szereplők
akkor együtt dolgoztak, és most is
együtt dolgoznak bizonyos szakmai
kérdésekben a cél érdekében. Az
együttműködésnek eredménye van
a vidékfejlesztésben és a városfejlesztésben egyaránt. Sajnos ebben
a közegben senki nem arról beszél,
hogy soha nem látott mennyiségű
fejlesztési forráshoz jut a város az
önkormányzat vezetőinek, dolgozóinak, a pályázatíróknak köszönhető
magas szintű szakmai munka és a
kormánypárti parlamenti képviselő
határozott kistérségi érdek-érvényesítése eredményeként. Nem az a hír,
hogy Gyula Ferencné országgyűlési
képviselőként a pártján belül milyen
kemény harcot vívott a 33 leghátrányosabb kistérségi besorolásért, ezzel
több százmillió többlet fejlesztési
forráshoz juttatva Bihart.
Daróczi Lajos ügyvezetőként
és én cégvezetőként teljesítményés célorientáltan vezetjük azt a
munkaszervezetet, ami elvégzi a
minisztérium iránymutatása szerint
a szakmai munkát.
Ezt így tanultuk meg az elmúlt tíz
évben. Ez az új metódusokra épülő
módszer van, akinek szokatlan,
adódnak félreértések, feszültségek,
de közel sem olyan drámai a viszony
mint, amilyennek a szenzációhajhász, országos politika által befolyásolt sajtó bemutatja.
Akár vehetném megtiszteltetésnek, hogy az országos sajtóban rendszeresen az egyik politikai oldalhoz
sorolnak. A folyamatos pénzlenyúlási rágalmazás politikai töltete is
egyértelmű. A politikai demagógia
nagyon magas szintje azt állítani,
hogy az európai uniós pénzekből
gátlástalanul lehet lenyúlni. A BiharSárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Kft. gazdálkodása a Földművelési
és Vidékfejlesztési Minisztérium
iránymutatásai alapján történik,
összhangban az uniós renddel.
A kifizetéseket önálló könyvvizsgáló, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az előfinanszírozó
bank, az Állami Számvevőszék és
közvetlenül Brüsszelből is ellenőrzik.
Aki utána néz, az megtalálhatja az
mvh.gov.hu honlapon. A pályázatok
elbírálása is szakmai pontozásos
rendszer szerint történik, ami nyilvános.
A politika és a média kreálta
térben néhány félreértett szó vagy
gesztus okán már én is celebnek
érzem magam.
A lényeg viszont az, hogy minden
hátsó szándék ellenére a szereplők
egyetértésben teszik a dolgukat,
Győzike vezeti a Lamborghinit, és
érkeznek be a pályázatok.
Legközelebb erről szeretnék beszámolni.
Karalyos Géza

Fodrászüzletembe
tanulót felveszek
a 2009/2010-es
tanévtől.
Ösztöndíj, munkaruha
biztosított.
Részletekről érdeklődni
16 óra után:
0620/3889420.

Művészet mesterfokon

Mese egy oligarcha
rémálmáról

Iván Gazpromevics hetek óta súlyos kedélybetegnek érezte magát. Nem
találta sehol sem a helyét, folyton zsörtölődött, mindenkivel összeakasztotta
a bajszát. Úri mérgében odáig vetemedett, hogy kirúgta francia kertészét,
mikor kiderült, hogy szerencsétlen fiatalember szemet vetett Ludmillára,
Iván Gazpromevics kijevi származású személyi titkárnőjére. Lecserélte
luxusjachtjának harmincöt fős személyzetét, élén a kapitánnyal, mert a vén
tengeri medve bátorkodott megjegyezni, hogy idén nyáron talán pihentetőbb
lenne a Földközi-tengeren Gibraltár felé venni az irányt, mint tizedjére is a
Bajkálon szelni a habokat a lebukó nap sápadt zsarátja felé. Útilaput kötött
futballcsapata belga edzőjének lábára, amikor az kijelentette, hogy az Iván
által felkínált százmillió euróból nem lehet úgy megerősíteni a csapatot, hogy
az Bajnokok Ligáját nyerjen egy év leforgása alatt.
Éjszakánként nagyon nehezen lepte meg az álom. Órák hosszat forgolódott, s mikor végre elaludt, súlyos lidércálmok gyötörték. Az egyikben – egész
pontosan az utolsóban – Gorbacsovval találkozott egy füstös és lepukkant
moszkvai kocsmában. Egykedvűen nyelték a vodkát, s mellé igazi orosz hazafiak módjára savanyú uborkával tompították a szesz bódulatát.
– Ide figyelj, Mihail! Nem ezt beszéltük meg! – mondta hirtelen indulattól
fűtve Iván Gazpromevics, majd Gorbacsovnak szegezte a tekintetét. – Megengedtük nektek, hogy indulhat a peresztrojka meg a glasztnoszty, vagy tudja a
krími tatár ördöge, hogy mi! Rendben, elengedtük a kelet-európai elvtársak
kezét, legyenek szabadok, hadd szervezkedjenek, éljenek a maguk módján,
csasztuska nélkül. Lenyeltük, hogy az Unió felé kacsintgatnak, hogy Varsó
után NATO, meg hasonlóak. Már akkor is tudtuk, hogy a kishal úgyis kishal
marad, fognak ők még a mi halastavainkból csemegézni. Együtt nevettünk a
Kremlben, hogy mennyire megsajnálják majd a beteg orosz medvét, s hogy
az egységes Európa erejében bízva hiszik majd azt, hogy felemelkednek.
Nem, Mihail! Mindannyian tudtuk, hogy az orosz medve nem beteg, csak
szunnyad egy kicsit! Egész délutánokat átüvöltöztünk az irodádban, de végül
belenyugodtunk, hogy a sarlóval és kalapáccsal fenntartott szovjet állam
részeire hullik. Figyelmeztettünk – ne feledd! – hogy baj lesz a grúzokkal,
a csecsenekkel. Nem hallgattál ránk. No, és az ukránok! Nem jó már nekik
a kemény szláv kézfogás egybekovácsoló ereje! Mozgolódnak, istenemre
esküszöm, megbolondultak! Hrivnya helyett euróval akarnak fizetni! Nem
jó nekik már MiG-gel hasítani az eget, a Grippen meg az Apache helikopter
az új módi! Nem mehet ez így tovább! Valamit tenni kell! Kérlek, Mihail,
mondd meg, mit legyen?!
Gorbacsov egykedvűen bámult az üres pohár opálosan csillanó fényeire,
majd lassan, kimérten, mint aki gondos szabó módjára bánik a szavakkal,
emígyen szólott: – Benne vagyunk a slamasztikában, ez tény! De ne veszítsük
el a fejünket, maradjunk higgadtak, diplomatikusak, konstruktívak! Hogy
az unokám egyik szlengjével éljek: Tedd rafkósan, de ne legyen gáz! Majd az
idős politikus rezignáltan felállt, felvette a kabátját, kalapjával biccentett egyet
Iván Gazpromevics felé, és sietve távozott a füstös félhomályból.
Iván Gazpromevics ekkor verejtékben fürödve, párnáját görcsösen markolva felébredt a rémálomból. Megmosakodott, megreggelizett, felöltözött,
majd Limuzinjával elindult dolgozni. Egész nap szórakozottan lézengett
irodája és a harmincötödik emeleten berendezett privát wellness szalonja
között. Ne legyen gáz! Ne legyen gáz! Egész nap ez járt a fejében. Nem tudta
onnan kiverni, kiüldözni. Majd egyszer csak a homlokára csapott: – Hát ez
az! Hogy ez eddig miért nem jutott az eszembe? Elzárom! Persze! Ezt kell
tenni! Majdcsak észhez kapnak Kijevben, rájönnek, hogy a jó testvérek is
összevesznek néha, majd végül úgyis kibékülnek! Európa és az Unió? Ők is
tudják meg, milyen az, ha az orosz medve két lábra emelkedik, és döngeti a
mellét! Igen, most már tudom, ezt teszem. Csak egy gombnyomás az egész, és
lábaim előtt fog heverni az öreg kontinens! Elmosolyodott, és egy határozott
mozdulattal megtette, amit kigondolt. Mert megengedhette magának, hogy
pokoli hatalma által akár isteni szerepben is tetszelegjen…
Kiss Tamás

Nálunk olcsó
és hatékony
Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!

Minden 5. hirdetés ingyenes

– a 15 éves Bihari Népművészeti Egyesület évzáró közgyűléséről –
2008. december 12-e estéjén,
mondhatni a szokásos módon,
a Bihari Népművészeti Egyesület és meghívott vendégei évzáró
közgyűlés és vacsora keretében
értékelték a mögöttük álló esztendő
eseményeit, eredményeit. Mégsem
volt teljesen szokványos ez az este,
hiszen félkerek évfordulót ünnepelt
2008-ban az egyesület. Nemcsak
egyetlen év, hanem 15 esztendő volt
terítéken. És amiről többen beszámolhattak, az nem volt más, mint
a folyamatos fejlődés, gyarapodás,
és ama jó hírnek és névnek az ízlelgetése, amit a tagok egyenként és
az egyesület egésze is folyamatosan
elvisz Berettyóújfaluról, Biharról az
ország és a világ más-más pontjaira, és amivel idehozza közelről és
távolról a hagyományos kultúra, a
tárgyalkotó és a szellemi népművészet különböző ágainak szerelmeseit
és művelőit.
Szeifert Ferenc polgármester a
város és a kistérség nevében is megköszönte azt a szolgálatot, amelyet
a Bihari Népművészeti Egyesület az
elmúlt 15 évben végzett, és – látva
mai lendületüket, tevékenységüket
– vélhetőleg még sokszor 15 évig
teljesíteni fog. Kiemelte, hogy az
önkormányzat számára mindig is
fontos volt a támogató gondoskodás, és jeles példája ennek a rendelkezésre bocsátott Tavasz körúti
Alkotóház, melynek az alkotók
igen gondos és hálás gazdái. Megemlékezett az alakulás időszakáról,
városunk akkori alpolgármestere,
Csapóné dr. Gombos Piroska támogató, segítő tevékenységéről
és az alapító tagok elszántságáról,

melyek együttesen juttatták el
idáig az „ünnepeltet”. A köszöntő
szavak után Török Istvánné elnök
foglalta össze a szakmai tevékenység
eredményeit. Természetesen ő is az
alapítással és a kezdeti célkitűzések
felidézésével kezdte, és örömmel
nyugtázta, hogy az irány jó volt, és
a várt eredmények sem maradtak
el. Majdnem a kezdetek óta folyamatosan szerveznek zsűrizéseket
városunkban, tagjai a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének, a tagok
között pedig azóta 16 Népi Iparművész cím, 5 Népművészet Ifjú
Mestere cím, Népművészet Mestere
cím, 6 Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termékdíj és 2 Király Zsiga-díj
talált már gazdára. Mindezeket és
a számára november 22-én átadott
megyei Kölcsey Ferenc-díjat, valamint Barta József Hagyományőrző
Díját is közös, együttesen elért eredménynek és elismerésnek tekinti,
ami teljes egészében megmutathatja

számunkra azt az együttgondolkodást, a kollektív alkotás nemes példáját, ami napjainkban még inkább
példaértékű kell, hogy legyen. És e
számok mellett valamennyi tag számára biztosított a térségi, az országos és a határon túli bemutatkozás
lehetősége is, állandó résztvevői a
város jeles eseményeinek, s mindezek által népművészetünk egésze
megfelelő nyilvánosságot kap. Az
itt leírtaknál tartalmasabb elnöki
összefoglalót követően további
köszöntésekre került sor.
Gyula Ferencné képviselőaszszony elsősorban a város oktatási
és kulturális bizottsága nevében üdvözölte a megjelenteket, és kapcsolódva a polgármesteri köszöntőhöz
kiemelte, hogy az önkormányzat
számára valóban nagyon fontos a
népművészet helyi letéteményeseinek támogatása, ezért is szerepel
a bizottság kiemelt támogatottjai
között a most jubiláló társaság.

Szent-Györgyi Albert szavait idézve azt hangsúlyozta, hogy evilági
létünk úgy ér valamit, ha valami
maradandót alkotunk, és értékeket
hagyunk magunk után. Az eddigi
évek tapasztalatai efelől megnyugtathatnak mindnyájunkat.
Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő az eddig elhangzottakon
túl az egyesület egyre erősödő térségi szerepvállalására tért ki, és ennek
folytatására biztatott, mint ahogyan
Csapóné dr. Gombos Piroska személyes hangvételű, a kezdeteket
valóban nosztalgiával megidéző
köszöntése után tette F. Tóth Mária,
az OKM főtanácsosa is. Kiemelte,
hogy egyesületünk országos szinten jegyzett, a szakmai színvonalat
tekintve a legelsők között van, sőt
tevékenységével ők maguk is például állítják mások elé.
Miután a tagok megköszönték
Török Istvánné elnök és Kállai Irén
titkár eddigi fáradhatatlan munkáját, meghallhattuk népművészetünk
kézzel nem fogható kincseit is a
berettyóújfalui Pávakör és a komádi
Rákász citerazenekar előadásában,
és megtapasztalhattuk – általuk és
az egész egyesület tevékenysége
által, hogy az értékek régi rendjéhez
mennyi apró finom részlet tartozott. Ennek újraéledését köszönjük
mindannyian, hogy az egyesület
azóta megjelent impozáns katalógusának bevezetőjéből idézzük Hevesi
Sándor gondolatait: „A tradíciót
nem úgy kell őrizni, mint poszt a
lőportornyot, hanem mint Vestaszüzek a tüzet, folyton élesztgetni
kell, hogy ki ne aludjék!”
Kolozsvári István

Az ifjúsági és sportbizottság ünnepi ülése
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának ifjúsági és sportbizottsága 2008. évi utolsó ünnepi
ülésére december 17-én a városháza
nagytermében került sor. A hagyományoknak megfelelően az ünnepi
ülés a berettyóújfalui sportegyesületek és egyéni sportolók fogadásának és egyfajta számvetésnek is az
alkalma. Ezen az ülésen adják át a
Berettyóújfalu Sportjáért kitüntető
címeket is. Városunk sportélete
évek óta kiemelkedő nemcsak az
eredményesség, de a sportágak
palettájának „színessége” miatt is.
Az egyesületek vezetői és az általuk
„delegált” legeredményesebb versenyzők, illetve Berettyóújfalu város
vezetése alkották az est résztvevőit.
Elsőként Papp János, az ifjúsági és
sportbizottság elnöke köszöntötte
a jelenlévőket, elmondta, Berettyóújfalu bővelkedik sportsikerekben,
melyek elismerése mindenképpen
szükséges egy ilyen volumenű városban. Az eddigiekhez képest most
próbálták magasabb színvonalra
emelni az ünnepi ülést, ezzel megkoronázva és megköszönve ezeket a
nagyon szép eredményeket.
Az elnöki köszöntő után a kitüntetések átadására került sor.
Elsőként a Berettyóújfalu Sportjá-

ért díjakat adta át Szeifert Ferenc
polgármester és Muraközi István
alpolgármester Berettyóújfalu Város
Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a város
sportéletében kifejtett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként Fülöp
Imre részére.
Fülöp Imre 1921-ben Sápon
született, 1952 óta él Berettyóújfaluban. A Berettyóújfalui ÁFÉSZ-nél
dolgozott boltvezetőként, jelenleg
nyugdíjas. Fiatal korában atletizált,
majd a Berettyóújfalui Sportegyesület labdarúgója volt. Aktív sportpályafutása végeztével az egyesületnél
dolgozott társadalmi munkában.
1953 és 2003 között volt elnökségi
tag, intéző, szakosztályvezető, illetve
az egyesület pénztárosa. Az elmúlt
több mint ötven év alatt és jelenleg
is – lehetőség szerint – megjelenik
a csapat mérkőzésein és szinte
minden edzésén. 10-15 éve – mind
a szurkolók, mind a játékosok nagy
örömére – verseket is ír a csapatnak
– így ma is az egyik legaktívabb
törzsszurkoló.
A város sportéletében kifejtett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Makrai Éva Gyöngyi részére
szintén Berettyóújfalu Sportjáért
kitüntetést adományoztak.

Fotó: Kari
Makrai Éva Gyöngyi az Eötvös
József Szakképző Iskola tanulója, az
Eötvös DSK erőemelő versenyzője.
Fekvenyomásban Európa-bajnoki 6. helyezett, ifjúsági és junior
magyar bajnok, háromszoros országos diákolimpiai bajnok, a 44
és 48 kg-os súlycsoport országos
diákolimpiai csúcstartója. Tagja
volt a 2008. június 25–28. között
Prágában, a Fekvenyomó világbajnokságon aranyérmes csapatnak,
ahol egyéniben a 3. legjobb eredményt érte el. A 2008. szeptember
1–6. között megrendezett Ifjúsági és
junior erőemelő világbajnokságon
(a Dél-Afrikai Köztársaság-beli,

Potchefstroomban) pedig az ifjúsági
kategóriában a 44 kilogrammosok
között szerepelt, és mindhárom
fogásnemben remekül teljesített,
sőt fekvenyomásban az addigi világcsúcsot megjavítva világbajnoki
címet szerzett.
Az ünnepi bizottsági ülés az
ifjúsági és sportbizottság elismeréseinek tolmácsolásával folytatódott.
A díjakat és az okleveleket Papp
János, az ifjúsági és sportbizottság
elnöke adta át. 2008-ban először
adományozott a város Év sportolója
elismerő címet. A sportbizottság
határozata alapján az erőemelő
sportágban elért kimagasló teljesítményéért és 2008-ban szerzett
világbajnoki címéért Makrai Éva
Gyöngyi részére 2008-ban az Év
sportolója elismerő címet adományozták. A dragebike sportágban
2008-ban elért magyar bajnoki címéért Ökrösi István részére szintén
elismerő oklevelet adtak át. A Stund
riding sportágban pedig 2008-ban
elért utánpótlás magyar bajnoki
címéért Nagy Attilát jutalmazták
elismerő okleveléllel.
A díjak átadása után Szeifert
Ferenc polgármester ünnepi beszéde, majd állófogadás zárta a
rendezvényt.
R. S.

EGYETEMES IMAHÉT
Berettyóújfalu – Berettyószentmárton, 2009. január 19-24.
Időpont
Hétfő
január 19.
Helyszín
Megyeháza
díszterme

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
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Herpály-Team Kft.
a város közüzemi
és közművelődési
szolgáltatója

Igehirdető
Majláth József
Református lelkész
Biblia éve előadás
Berkesi Sándor

„… legyenek eggyé kezedben…” (Ezékiel könyve 37. rész 17. vers )

Kedd
január 20.

Szerda
január 21.

Csütörtök
január 22.

Péntek
január 23.

Szombat
január 24.

Baptista-imaház
Eötvös utca

Baptista-imaház
Eötvös utca

Református-imaház
Wesselényi utca

Református
templom
Berettyószentmárton

Római katolikus
templom

Dr. Hermann-né
Orosz Béláné Farkas Réka Hasulyó János
Papp Dániel
Fülep Sándor
Frenczel Erzsébet református lelkész
római katolikus
baptista
nyugalmazott baptista
református lelkész
kanonok
lelkipásztor
lelkipásztor
Téma: Biblia a zenetörténetben
Az istentiszteletek 17 órakor kezdődnek. Az imahét közös éneke: Isten szívén megpihenve…
Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket alkalmainkra!

8
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Épphogy befejeződött a bajnokság, illetve annak az aktuális
őszi szezonja máris újabb „próbatételek” álltak az MVFC játékosai
elé. Kispályás tornákon szerepelt a
gárda, köztük a Reál Team Kupán,
mely Magyarország egyik legnívósabb kispályás labdarúgótornájává
nőtte ki magát. Trencsényi János –
aki nemcsak a Mezei Vill, hanem
a magyar válogatott meghatározó
játékosa is – nyilatkozott az év végi
– év eleji futsal hírekről.
Negyvenegy mérkőzés óta veretlen a csapat, és mivel az utolsó
elmaradt, hazai mérkőzésünket is
megnyertük (január 9.), első helyen
zártuk az őszi szezont. Februárban
kezdődik a bajnokság, így tehát
alig van időnk a pihenésre, illetve
a szezonnyitó felkészülésre. A bajnokságban a legjobb nyolc csapat
kerül a rájátszásba, ahol egyenes
kieséses rendszerben fogunk (remélhetőleg) eljutni a döntőig. Ezek
a fordulók két győztes mérkőzésig
zajlanak, a döntőben viszont
három megnyert mérkőzés kell a
bajnoki címhez. Véleményem szerint nehezebb lesz megnyernünk
a bajnokságot, hiszen mindenki
minket akar megverni. Nagyon
sokan átvették a játékstílusunkat, így taktikai változtatásra is
szükségünk lenne, erre azonban
nagyon kevés időnk van. Sajnos
Gál István az utolsó pillanatban
eligazolt a csapattól, és visszamegy
Székelyudvarhelyre, Sáfár Tóny
pedig a nagypályás labdarúgás
felé kacsintgat egyre jobban, és
több nagypályás csapatnál is pró-

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZAT a művelődési központ
színháztermében.
Első előadás: január 28. (szerda),
10 óra
Áttetsző hangulatok – Ragtime
és a korai jazz-zene ütőhangszereken
Bemutatják a SONUS
ütőegyüttes tagjai
Művészeti vezető: Szabó István
tanszékvezető főiskolai docens
Második előadás: február
Tánc a zenében – válogatás a zeneirodalom barokk tánctételeiből,
kosztümös táncbemutatóval

bajátékon vesz részt. Az átigazolási
időszak lezárult, így a meglévő
játékos-állománnyal fogjuk végigjátszani a bajnokságot.
Az év végén két kispályás labdarúgótornán is részt vettünk. Az
egyik a karcagi Szilveszter-kupa
volt, ahol harmadik helyezést szereztünk a győztes Viktor Security
(Szolnok) csapatától vereséget
szenvedve. Jól játszottunk a tornán, ahol a legjobb játékos címét
is sikerült megszereznem.
A Reál Team Kupa az egyik
legpatinásabb kispályás labdarúgótorna, ahol mint címvédő
indultunk, és szerintem magabiztos, jó játékkal jutottunk újra
a döntőbe. A sors iróniája, hogy
újra a Viktor Security csapata volt
az ellenfelünk, aki egy alkalmilag
összeszedett, de nagyon jó játékosokat felvonultató gárda. A döntő
vége előtt egy perccel 2:1-re vezet-

Harmadik előadás: március
Hangom a hangszerem – rendhagyó énekóra a Canticum Novum
kamarakórussal
Bérletek 900 forintért, jegyek
350 forintért igényelhetők a művelődési központban vagy telefonon
(54) 500-223
***
FELHÍVÁS
Szeretsz énekelni?
Szereted a népdalokat?
Jelentkezz a Pávakörbe!
Meghallgatás a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban minden
szerdán, 15 órától.

tünk, de sikerült kiegyenlíteniük,
majd a hosszabbításban aranygóllal
(Dzsudzsák Balázs) megfordították
a mérkőzés kimenetelét, így elveszítettük azt a döntőt, amelyet ha
igazságos a sors, akkor mi nyerünk
meg. Csapatunkban ezen a tornán
alkalmi igazolásként szerepelt Lódi
Tamás, aki a torna legjobb játékosa
címet is megkapta.
Január 5-én vigasztalódhattunk,
hiszen Magyar-kupa mérkőzésen a
legjobb nyolc közé jutottunk, a
Szentes csapatát „elütve” a továbbjutástól. A négy közé 15-én
Csömör ellen kezdünk.
A válogatott frontján is számítanak ránk, január 13-án, 14-én a
csehek ellen játszottunk felkészülési mérkőzéseket, ahol jómagam
és Angyalos András képviseltük
nemcsak az országot, hanem a
Mezei Vill FC-t is.
R. S.

Hitelügyintézés
díjmentesen
Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra, építésre,
felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek
kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Jól szerepelt tavaly a lövészklub
résztvevője volt, mely versenyen
17 országból 200 versenyző indult.
A Steel Challenge (fémlövészet)
szakágvezetője Hudák Attila, aki
IPSC standard kategória első helyezett és Steel Challenge lövészet
második helyezett lett 2008-ban.
Az egyesület szakágvezetője
Hegedűs Péter, aki elmondta, hogy
a felnőtt versenyzőkön kívül egyre
több ifjúsági korú versenyző is szép
eredményeket ér el a különböző
országos versenyeken.
Tallós Viktória ifjúsági korú
versenyző kiskaliberű puska pontlövészetben kétszer is első helyezést
ért el. Sólyom Balázs szintén ifjúsági
korú versenyzője az egyesületnek,
kispuskás lövészetben második
helyezést szerzett. Bozsódi László az
általános iskolás korúak lőfegyveres

pontlövészetében megyei szintű
versenyen második helyen végzett.
A fiatalok mellett Mészáros
Sándor IPSC standard kategória
II. helyezett és Mészáros Bálint
IPSC PA-63 kupa I. helyezett
eredménye is említésre méltó. A
Bihari Lövészklub nagy „öregjei”
közül mindenképpen id. Papp Pétert kell kiemelni, aki kispuskás 50
méteres lövészetben kétszeres bajnok. A számos szép helyezés mellé
felsorolásként csatlakoztatjuk a
Bihari Lövészklub 2008-ban elért
kiemelkedő eredményeit is:
Hegedűs Péter
Gyorspont OB kiskal. pisztoly I.
helyezés, országos bajnok
Gyorspont OB nagykal. puska I.
helyezés, országos bajnok
Gyorspont OB nagykal. pisztoly
II. helyezés
Köztársaság Kupa kiskal. pisztoly II. helyezés
IPSC 3 fegyveres OB golyós
puska III. helyezés, sörétes puska
III. helyezés.
Nagy Tamás
Gyorspont OB kiskaliberű puska I. helyezés, országos bajnok
Tóth József
Gyorspont OB nagykal. pisztoly
I. helyezés, országos bajnok
Hankó András
IPSC 3 fegyveres OB sörétes
puska I. helyezés, országos bajnok
Zsiga Zsombor
Megyei bajnokság kispuskás I.
helyezés, megyei bajnok
Ünnepi lövészverseny (május
1.) I. helyezés
VIII. Bihari lövészverseny I.
helyezés
Püspökladányi lövészverseny
I. helyezés
Ifj. Asztalos László
Megyei bajnokság kispuskás
ifjúsági I. helyezés, megyei bajnok
Köztársaság Kupa I. forduló
ifjúsági I. helyezés
Köztársaság Kupa II. forduló
ifjúsági I. helyezés
Püspökladányi lövészverseny
I. helyezés

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!
Megtakarított pénzét
tartsa euróban.
(X)
Kimagasló hozamok!

Hitel – Befektetés
– Biztosítás
Tisztelt Ügyfeleim!
A 2009. évtől a Portfolio Money Zrt. bankoktól független pénzügyi
tanácsadásra alapított társaság munkatársa vagyok.
A pénzpiacon kialakult helyzet miatt a bankok hitelezési feltételei
napról napra változnak: milyen feltételekkel, milyen fedezet mellett,
milyen devizában nyújt hitelt egy-egy bank. Nehezebb hitelhez jutni,
a kamatok között nagy különbségek vannak. Az aktuális kondíciók
megszerzése és folyamatos összehasonlítása rengeteg időbe és energiába kerülne Önnek. Társaságom 26 bankkal áll szerződésben, ami
lehetővé teszi az adatbázis napi frissítését. Összehasonlítva a bankok
által kínált lehetőségeket és az Ön körülményeit figyelembe véve
kiválasztjuk az adott pillanatban az Ön számára legkedvezőbb hitelfelvételi lehetőségeket.
Továbbra is állok ügyfeleim rendelkezésére!
Hívjon bizalommal!
HITELÜGYINTÉZÉS
Monok Ildikó
30 555-6808
monok.ildiko@pomo.hu

Érdeklődni:
Rinyu Sándor 30 / 207-5580
VINCZE ISTVÁN

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL
Szennyvízcsatorna rendszer
külső-belső tisztítása.
Szennyvízrendszer kiépítés,
bekötés.
Telefonszám:
(54) 402-725, 30 264-3424.
Vincze István
Berettyóújfalu, Egressy B. u. 24.

EGRESSY B. U. 24.

A Bihari Lövészklub annyi új
versenyszámot és lőtechnikát rendez és próbál ki, hogy emiatt külön
lövészeti szakágakat alakított. Az
elöltöltős fegyverek (történelmi
szakág) szakágvezetője id. Asztalos
László, aki maga is hozzájárult a
klub eredményeihez egy sziluett
kiskaliberű pisztoly és egy kiskaliberű pisztoly pontlövészet
első helyezéssel. Szabó Sándor, a
sziluett lövészet (fém-állatfigurák)
szakágvezetője eredményei között
egy sziluett puska 50 méter második és egy kiskaliberű pisztoly 25
méteres pontlövészet második hely
szerepel. Nagy „Bill” Imre IPSC
(szituációs lövészet) szakágvezető
az egyesületnél a Rumcájsz vándorkupa első helyezettje, illetve
az MFS Open nemzetközi verseny

November
24.: Boldizsár Medárd
(Boldizsár Ottó
Jónás Jolán)
December
11.: Jenei Gréta Eszter
(Jenei József
Molnár Judit)
16.: Nagy Botond
(Nagy Tamás
Dunai Marianna)
16.: Nagy Zsófia
(Nagy Róbert
Barta Mariann)
Házasságot kötöttek
December
20.: Mile Gyula
Szabó Ilona
Elhunytak
December
5.: Bereczki Józsefné
Barcsa Margit (1927)
10.: Kecskeméti István (1948)
14.: Jenei István (1935)
15.: Rácz Gyula András (1950)
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Nincs pihenő a Mezei Villnél
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Bihari Hírlap
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