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Hit, remény, szeretet

Remény, ünnep, beteljesedés

Ismét eltelt egy esztendő. Közele-
dik az év vége. Közeledik karácsony, 
a béke, szeretet ünnepe a maga meg-
hittségével, csendességével, és közele-
dik szilveszter is, az óév búcsúztató a 
maga harsányságával, vidámságával. 
A karácsony a számvetés ideje, amikor 
a karácsonyfa mellett, a csillagszóró 
fényében – remélhetőleg családi kör-
ben – mindenki elgondolkozik azon, 
milyen is volt ez az esztendő, mi az, 
amit sikerült megvalósítani, s mi az, 
amit nem. Újévkor pedig jönnek a 
nagy fogadkozások, hogy amit ebben 
az évben nem tettünk meg, azt majd 
most biztosan…, vagy nem?

Advent negyedik hetébe léptünk. 
Kint az utcán egyre nagyobb a forga-
lom. Mindenki próbálja a legjobbat 

megvásárolni szeretteinek. Tömve 
vannak a bevásárló-központok, sorok 
kígyóznak a pénztárak előtt, zsúfo-
lásig telve a kosarak. Úgy érezzük, 
csak így az igazi. Szinte kényszeresen 
nézzük a kínálatot. Még nagyobb tv, 
még jobb MP4, még csillogóbb aján-
dék. Anyagias világunkban minden 
a pénz körül forog. Mindannyian 
felülünk a reklámok harsogásának, és 
– válság ide vagy oda – újra milliár-
dokat hagyunk ott azoknak, akiknek 
csak a haszon és a nagyobb bevétel 
számít. Mi pedig ott maradunk a ba-
jainkkal, hiteleinkkel, problémáink-
kal, és rájövünk, hogy a szeretet nem 
biztos, hogy erről szól.

Advent. Évezredes hagyományok 
sűrűsödnek össze ebben a szóban. Je-

lentése „eljövetel”. A latin „adventus 
Domini” kifejezésből származik, ami 
annyit tesz „az Úr eljövetele”. A kará-
csonyt megelőző várakozás az eljöve-
telben éri el jutalmát. Most, amikor 
Önök e sorokat olvassák, már három 
gyertya ég. A világító gyertyák számá-
nak növekedése szimbolizálja a nö-
vekvő fényt, melyet Isten Jézusban a 
várakozónak ad karácsonykor. És va-
lóban, ha leülünk az adventi koszorú 
elé, és csak nézzük a gyertyák fényét 
csendben, halkan, talán megértjük az 
igazi értelmét. A gyertya pedig nem 
csak kezeinket melegíti meg, de a lel-
künket is. Talán nem véletlen, hogy a 
kereszténység egyik legnagyobb ünne-
pe több mint kétezer éve mindenki-
nek egyet jelent, legyenek azok hívők 
vagy sem. Abban a korban, amikor 
az embereknek csak a Hit és Remény 
maradt, akkor is várták a Megváltót, 
és tudták, hogy egyszer el fog jönni. És 
amikor Betlehem felett megjelent egy 
fényes csillag, ami a kisded születését 
jelezte, együtt örültek ennek. Egy új 
élet megszületése mennyi örömet tu-
dott adni az embereknek. Mindehhez 
az kellett, hogy az akkori emberek 
higgyenek valamiben.

Advent legfontosabb üzenete ne-
künk, a mai kor emberének nem más, 
mint hogy a legreménytelenebb idők-
ben is van remény, hogy a legrosszabb 
után is eljön egy jobb kor. A történe-
lem megtanított arra minket, hogy a 
legnagyobb viharok, világégések után 
is lehet egy olyan országot építeni, 
amelyben szebb lesz a holnap. Mind-
ehhez az kell, hogy együtt tudjunk 
tenni érte. Ahogy a karácsonyfát és 
a szépen terített asztalt is együtt, a 
család közösen üli körbe, gondjain-
kat is csak együtt, szeretetben tudjuk 
megoldani. Tudom, manapság is sok 

problémával kell megküzdenünk. 
Mindenki érzi. Sokan munkahelyü-
ket veszítették el, sokan a fedelet fejük 
felől, sokaknak a betevő falat megvá-
sárlása is gondot okoz, nem beszélve 
a villany-, illetve gázszámla kifize-
téséről. Sok probléma van városunk-
ban is. Nem olyan az utak állapota, 
amilyennek szeretnénk, nem tudunk 
annyi munkát adni az embereknek, 
amennyit szeretnénk. Éppen emiatt 
mindeni egyre türelmetlenebb, ha-
marabb emeljük fel hangunkat. Pedig 
szeretnénk, ha minden rendben len-
ne. Vannak is eredményeink. Szebbek 
lesznek óvodáink, iskoláink. Utak, 
kerékpárutak épülnek városunk-
ban. Nemsokára megújul főterünk, 
strandunk. Sok még a tennivaló. És 
mindenekelőtt a legfontosabb, hogy 
a település működőképes maradjon, 
hogy intézményeink biztonságosan 
üzemeljenek, és mindazok, akik eze-
ket a szolgáltatásokat igénybe veszik, 
anyagi problémáinkból minél keve-
sebbet vegyenek észre.

Nemsokára meggyújtjuk az ad-
venti koszorú negyedik gyertyáját is. 
Melegítsük meg szívünket, lelkünket. 
Gondoljunk azokra is, akik magá-
nyosak, akik betegek, akik elesettek. 
Nekik is szükségük van szeretetre. 
Legyünk minél többen együtt kép-
zeletbeli karácsonyfánk körül, mert 
csak így lehet igazi az ünnep. Csak 
így, közösen, összekapaszkodva tu-
dunk egymáson segíteni. Így viszont 
sikerülhet.

Áldott karácsonyt és eredmények-
ben gazdag, boldog új esztendőt kívá-
nok a város önkormányzata nevében 
is Berettyóújfalu valamennyi polgá-
rának!

Muraközi István
alpolgármester

Csak az álmainkban válhatunk 
teljessé. Amikor igaz valónkban 
megmutatkozva azok vagyunk, 
akiknek rendeltettünk. Amikor a 
zsákutcákból életünk valós ösvé-
nyeire lépve végre folytathatjuk azt 
az utat, amit a segítő kéz és az őszin-
te szem kutat. Ébren álmodni nem 
bűn, hanem megannyi vágyott, 
mesés pillanat. Ilyenkor megnyíl-
nak az érzelmek olykor könnyel teli 
csatornái, kitekint az ember önma-
gából, és látja, hogy mégiscsak szép 
a világ, amiben él. Lágy hangok csi-
lingelnek ilyenkor, majd némaság 
telepszik mindenre, végül egyszerre 
csak megszólal az igaz szív milliom-
szor vágyott harsonája.

Karácsony. A szeretet ünnepe. 
Sok napnak, hétnek és hónapnak 

kell eltelnie addig, amíg végre elju-
tunk idáig. Megannyi kín, félelem, 
kudarc környékez minket, és utol is 
ér majdcsak mindenkit egy év alatt. 
Talán mostanában egyre többször. 
Talán így volt ez mindig is, amióta 
a világ a világ, csak most még ne-
hezebben vesszük az akadályokat. 
Pedig van remény, és kell, hogy le-
gyen remény, mert vannak örömteli 
pillanatok manapság is. A lélek tük-
re nem hazudik. Nézzünk bele mé-
lyebben, és lássuk meg, hogy igazi 
a fény, és ha kissé haloványabb is, 
mégis világít, és a miénk. Minden-
kié, amit nem vehetnek el tőlünk. 
Amiből adnunk kell, mert így va-
gyunk csak teljesek, így lehetünk 
azok, amiért megalkotott minket a 
Teremtő Erő.

Odaadással élni. Ez kell, hogy 
minden ember valós céljává váljon. 
Mivégre is tennénk másként, mikor 
nem vagyunk mások, és nem tehe-
tünk mást, mint amit az egymás 
iránt érzett elemi szükségigényünk 
diktál? Az egy és örök, mindennél 
nemesebb törvény.

Mitől válik az ember mássá, 
amikor elveszni érzi a kapaszkodó-
kat? Miért teszi másként azt, amit 
és ahogy valójában tennie kéne? A 
hangja felemelkedik, és fékevesztett 
tobzódásában magára haragít min-
dent, majd önmaga romhalmazá-
nak súlya alatt szűkölve nem látja, 
hogy rosszat tett magával és maga 
körül. 

Nem kell, és ne legyen olyan szó, 
hogy nincs tovább, és nem lehet. 
Mert ünnep közeleg, ahol együtt 
a család, a legelemibb, és mégis a 
leghatalmasabb, mindenek felett 
álló közösség. Az egymás iránt ér-
zett felelősség és az egymásra fi-
gyelés mindenhatóságának legfőbb 
keresztútja. A karácsony pedig egy 
olyan alkalom, ami szelíd, ámbár 
határozott figyelmeztetéssel vezet 
minket ebbe a vágyott „biroda-
lomba”. Ilyenkor erősödünk meg 
igazán, majd válunk eggyé nemes 
emberi vágyainktól ölelve. A színek 
meglágyulnak, a szív viharai elcsen-

desülnek, s ebben a szélcsendben 
apró percegéseivel kopogtat a lélek 
megannyi és oly sokféle vágya. 

Az ízek kavalkádjában, halk 
zene mellett szóra emelkedünk, így 
keressük egymást, jelezve, hogy Rád 
és Rád, és Mindannyiótokra szük-
ségem, szükségünk van. Az utcák 
lassan kiürülnek, néha egy-egy autó 
robog csak el tompa fényszórókkal 
az ablakok alatt, s a csikorgó fagy-
ban hazafelé siető néhány ember-
társunk kopogó cipője csak újrázza 
bennünk a szobában felhangzó éteri 
dallamokat. A lélek békéje dalol.

A bihari kisvárosban is kará-
csony közeleg. Lassan, komótosan, 
ám egyre biztosabb léptekkel siet 
felénk, hogy átadja ajándékait. Né-
hány tízezren élünk csupán itt, „ki-
egészülve” az erre a pár napra ide-
látogató távoli rokonokkal, rég nem 
látott barátokkal, ismerősökkel. Ám 
éppen így válunk milliókká, ahogy 
kiterjesztjük a boldogság szárnyait 
az országra és a világra. Szeretünk 
és szeretetre vágyunk, mosolyra és 
őszinteségre. Összegyűlünk a fa kö-
rül és elrévedezünk. Három napot 
kapunk a sorstól, amit talán sose 
feledünk, mert nem akarjuk, nem 
tehetjük. És ez a legfőbb jó, mit át-
élhetünk az életben emberként.

Kiss Tamás

XIV. Karácsonyi vásár a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban

A Herpály-Team Kft. 
közleménye

Idén 14. alkalommal rendezte 
meg a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ a karácsonyi kiállítást és 
vásárt december 10. és 12. között. 
Az esemény ünnepélyes megnyitó-
val vette kezdetét, köszöntőbeszé-
det Szeifert Ferenc polgármester 
mondott, aki az advent jelentésé-
ről, az utóbbi években országosan 
is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő vásári szokásokról be-
szélt. Reményei szerint Berettyó-
újfaluban is tovább folytatódik 
ez a hagyomány, és a színvonalas 
termékeket látva, sikeres vásárt 
kívánt a vásározóknak és vásár-
lóknak egyaránt. Vásározókban 
nem is volt hiány: a nagyteremben 
közel húsz stand került felállításra, 
az érdeklődők szebbnél-szebb kéz-
műves termékekben gyönyörköd-
hettek. A kiállítóteremben a Ma-

gyarok Szövetsége által szervezett 
művészeti kiállítás és vásár emelte 
a színvonalat, és elmaradhatatlan 
termésdíszeivel, képeivel jelen volt 
dr. Csuka Imréné, Bogi néni is. A 
szervezők igyekeztek különböző 
programokkal színesebbé tenni 
a rendezvényt, óvodás csoportok 
léptek fel karácsonyi műsorral 
kedveskedve a résztvevőknek, a Pá-
vakör és a Nyugdíjas Klub népdal-
köre bihari népdalcsokrot énekelt. 
Ám idén egy igazi különlegességgel 
is szolgáltak, egy egész kovácsmű-
helyt állítottak fel az épület előtt, 
sokak érdeklődésétől kísérve, ezzel 
is fokozva a vásári hangulatot. A 
vásár véget ért, a karácsony köze-
leg, mi pedig ezúton szeretnénk 
áldott karácsonyt kívánni minden 
kedves Olvasónknak!

Szatmári Kinga

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának november 17-én 
megtartott pénzügyi bizottsági ülé-
sén tárgyalták a Herpály-Team Kft. 
2009. I-III. negyedévi gazdálkodá-
sának értékelését. 

A kft. ügyvezető igazgatója az 
ülés során ismertette a kft. jelenlegi 
helyzetét, és szólt a jövő évi várható 
közüzemi díjak alakulásáról is. 

Ezek szerint a kft. javaslatára a 
város képviselő-testülete október 
1-jétől a hőszolgáltatói hődíjakat 
10 %-kal csökkentette. A díj mér-
séklésének indoka egyrészt az volt, 
hogy a társaság a távfűtőművekben 
felhasznált gázt szabadpiacon szer-
zi be, és a kedvező gázdíjak miatt 
lehetett ilyen mértékű csökken-
tést végrehajtani, másrészt a József 
Attila kazánházban végrehajtott 
használati melegvíz átalakítás meg-
takarításai is elősegítették ezt. Vár-
hatóan 2010. I-II. negyedévében is 

tartható lesz ezen hődíj (de jelentő-
sen befolyásolhatja a díjakat a Ft/
dollár árfolyam, valamint a fűtőolaj 
világpiaci ára is).

Jelen ismereteink szerint nem 
kerül sor várhatóan víz-, csatornadíj 
és a hőszolgáltatói alapdíjak emelé-
sére sem. 

A díjak változatlanul hagyását le-
hetővé tette, hogy a villamos energia 
beszerzése is szabadpiacról történik, 
és a kft. nagyon kedvező árat „har-
colt ki” az energia-szolgáltatónál. 

A szennyvízdíjak jelenlegi szin-
ten maradását az is indokolja, hogy 
a 2008-2009. évben megépült csa-
tornahálózatra jelentős számban 
kötöttek rá Fogyasztóink. 

Minden kedves Fogyasztónak 
kellemes karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet kíván a Herpály-
Team Kft. 

Bondár Sándor
ügyvezető igazgató

Áldott karácsonyt és sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az Olvasóknak, 
Nézőknek, a város lakóinak a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. mint kiadó, valamint a Bihari Hírlap 

és a Berettyó Televízió szerkesztőségeinek minden munkatársa.

„Szép tündérország támad föl szívemben/ Ilyenkor decemberben./ 
A szeretetnek csillagára nézek,/ Megszáll egy titkos gyönyörű 
igézet,/ Ilyenkor decemberben…../ Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen,/ S ne csak így decemberben.” (Juhász Gyula)

„Egy pillanatnyi igazság 
megszépítheti, 

és meg is fogja szépíteni a világot. 
Egy pillanatnyi béke megmentheti, 

és meg is fogja menteni a világot. 
Egy pillanatnyi szeretet 

tökéletessé teheti, és tökéletessé is 
fogja tenni a világot.”

Shri Chinmoy

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata
25 napirendi pont megtárgya-

lására vállalkozott Berettyóújfalu 
Város Képviselő-testülete a no-
vember 26-án megtartott ülésén. 
A tanácskozás Szeifert Ferenc pol-
gármester jelentésével kezdődött, 
aki beszámolt a lejárt határidejű 
határozatokról, pályázati eredmé-
nyekről, valamint az elmúlt idő-
szak történéseiről. Egyebek között, 
hogy Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának javaslatára a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként a József Attila 
Általános Iskola idén nyugdíjba 
vonult igazgatónőjének, Gombos 
Jánosnénak Maróti György-díjat 
adományozott, melynek átadásá-
ra a megye napja alkalmából tar-
tandó ünnepi ülésen került sor. 
A képviselő-testület ez év nyarán 
elfogadott határozata szerint az 
önkormányzat és a Berettyóújfalui 
Református Egyházközség meg-
állapodást kötött a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnok használatá-
ról, valamint, hogy a Toldi Mik-
lós Református Iskola a melegétel 
szolgáltatást szeptember 1-jétől a 
Közintézmények Szolgálgató Iro-
dájától veszi igénybe. A református 
egyházközségnek azonban nem 
volt lehetősége arra, hogy korábbi 
szerződését a DER-MÁK Kht-val 
felmondja, így a képviselő-testü-
let által jóváhagyott megállapo-
dás csak 2010. február 1-jétől lép 
majd életbe. Az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt EU önerő 
támogatásra benyújtott pályázato-
kon a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és tagintézménye, valamint 
a József Attila Általános Iskola és 
tagintézménye részére is megítél-
ték a teljes támogatási összeget, 
és megkötötték a támogatási szer-
ződést. Az Erkel Ferenc és Tardy 
utcák burkolatjavítására nyert pá-
lyázat támogatási szerződéséhez 
szükséges dokumentumokat meg-
küldték a Magyar Államkincstár-
nak, a közbeszerzési eljárás elin-
dult, és a kivitelezési munkálatok 
befejezése május végére várható. A 
Pálfi István Szakképzés-szervezési 
Társulás társulási megállapodását 
és alapító okiratát a társuláshoz 
tartozó tagok elfogadták, és aláír-
ták az okiratokat.

Költségvetés módosítás, 
III. negyedévi gazdálkodás, 
költségvetési koncepció

A polgármesteri jelentés elfo-
gadását követően módosították a 
város idei költségvetését. Ahogy 
Szűcs László pénzügyi irodavezető 
az ülésen hozzáfűzte, a módosítás-
ra azért került sor, mert a szeptem-
ber 30-ig bekövetkezett változá-
sokat rögzítették a rendeletben. A 
legnagyobb változást az jelentette, 
hogy a benyújtott, de nem nyert, 
valamint a következő évre áthú-
zódó pályázati összegeket kivették 
a rendeletből. A költségvetés mó-
dosítás után részletes beszámolót 
hallhattak a képviselők az ön-
kormányzat harmadik negyedévi 
gazdálkodásáról. Az előterjesztés 
szerint a bevételek a módosított 
előirányzatokhoz viszonyítva 95,5 
%-ban teljesültek, ám az önkor-
mányzati szinten elért kedvező 
teljesítéseknél jelentős szóródás 
mutatkozik. A helyi adóknál ösz-
szességében bevétel-elmaradás az 
időarányos teljesítéshez viszonyít-

va nem keletkezett, de az ingat-
lan-értékesítésből befolyt bevétel 
csupán 89,8 millió forint, ami 40 
%-os teljesítésnek felel meg. A köz-
ponti működési támogatások idő-
arányos ütemezésben folytak be, a 
fejlesztési célú támogatások pedig 
100 %-ban teljesültek. A kötvény-
kibocsátásból származó bevételből 
szeptember 30-ig 407,8 millió fo-
rint felhasználására került sor, és a 
fel nem használt összeg betétként 
való lekötéséből a 3. negyedév vé-
géig 43,8 millió forint kamatbe-
vételt realizált az önkormányzat. 

A folyószámla-hitelt ugyanakkor 
nagyobb arányban kellett igénybe 
venni, és ez a hitelforgalom növe-
kedésében is megmutatkozik. Az 
önkormányzati szintű működési 
és fejlesztési – tényleges pénzfor-
galmi – kiadásokat a 3. negyedévig 
65,1 %-ra teljesítették, a hitelfor-
galommal és a kisebbségi önkor-
mányzat kiadásaival a kiadási fő-
összeg felhasználása 93,5 %-os. A 
város 3. negyedévi összesített 
kiadásaiból 32,6 %-ot képviselt a 
működési hitelforgalom. A fejlesz-
tési kiadások 31,7 %-os teljesítést 
mutatnak. A 3. negyedév végén 
jelentős, 53,3 millió forint volt a 
fennálló szállítói tartozások össze-
ge a városban. A napirendi pontot 
Szűcs László pénzügyi irodavezető 
szóban kiegészítve elmondta, a be-
vételi oldalon elsősorban az ingat-
lan eladásból tervezett bevételek 
mintegy 135 milliós elmaradása, a 
kiadási oldalon pedig a 110 milliós 
normatíva visszafizetések a Ma-
gyar Államkincstárnak okozták a 
város likviditási gondjait, ehhez já-
rult még az idén bevezetett 5 %-os 
áfaemelés, melyek a jelentős szállí-
tói tartozásokhoz vezettek. A kép-
viselők elfogadták a tájékoztatót.

Ezt követően meghatározták a 
város 2010. évi költségvetési kon-
cepcióját, melyhez a Magyar Köz-
társaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat biztosított 
alapinformációkat. Ebből kitűnik, 
hogy a jövő évi költségvetési folya-
matokat a Konvergencia program-
ban kitűzött hiánypálya, valamint 
a takarékos állami gazdálkodásról 
és a költségvetési felelősségről szó-
ló törvényben rögzített, az elsődle-
ges kiadások alakulását és a hiányt 
meghatározó szabály determinálja. 
A konvergencia jelentésnek megfe-
lelően a 2010-es évre az államház-
tartás hiánya a GDP 3,8 %-ában 
várható. A kormány által elfoga-
dott kiadáscsökkentő csomagban 
2010-től egyre nagyobb súlyt 
képvisel az állami kiadások tartós, 
strukturális jellegű átalakítása, az 
intézkedések között szerepel a csa-
ládi pótlék és egyes szociális támo-
gatások befagyasztása, a nyugdíj 

indexálás változása, a szigorított 
lakástámogatási rendszer és a 13. 
havi nyugdíj megszüntetése. A 
strukturális átalakítások mellett 
további intézkedések is szolgál-
ják az állami kiadások szintjének 
tartós mérséklését, ilyenek példá-
ul, hogy a közszférában két évig 
változatlan marad a bruttó kere-
settömeg, és a megszűnő 13. havi 
illetményt a későbbiekben egy 
feltételes, a GDP növekedéséhez 
kötött kiegészítő juttatás váltja fel. 
A családi pótlék, valamint az öreg-
ségi nyugdíjhoz kötött szociális el-

látások sem emelkednek két évig. 
A kilenc pontban megfogalma-

zott költségvetési koncepció prio-
ritása – mondta el Szeifert Ferenc 
polgármester – a város működő-
képességének fenntartása, a meg-
kezdett beruházások befejezése 
és az újabb pályázatok önerejének 
biztosítása. Szűcs László pénzügyi 
irodavezető hozzátette, előrelát-
hatólag 2010-ben még nehezeb-
ben lehet majd biztosítani a város 
működőképességét, hiszen részben 
jelentősen csökkennek a normatí-
vák, másrészt pedig az idei szállítói 
tartozások is terhelik majd a jövő 
évi költségvetést.

Napirendi pontok a kórházról, 
fejlesztési hitelfelvétel, 
közbeszerzés

A koncepció elfogadása után az 
ülésen megjelenő kórházi vezetést 
köszöntötték, majd dr. Murakö-
zi Zoltán orvos-igazgató számolt 
be a Gróf Tisza István Kórház 
Sürgősségi Osztályán létrehozott, 
úgynevezett oltópontról, ahol a 
térítéses influenzaoltásokat ad-
ják be a lakosságnak (lásd külön 
cikkünkben a második oldalon). 
Majd arról döntöttek, hogy fel-
mondják Derecskével a Berettyó-
újfalu Önkormányzata fenntartá-
sában laboratórium működtetésére 
irányuló feladat-átvállalási szerző-
dést december 15-től. A szerződés 
felbontásának az az indoka, hogy 
nem tudják a személyi feltétele-
ket ott minden napra biztosítani, 
és emellett olyan finanszírozási 
változások következtek be, ami a 
vérvételi hely üzemeltetését ráfize-
tésessé tette. 

Hozzájárult a testület, hogy az 
október 6-án az Új Magyarország 
Fejlesztési Terven belül kiírt TIOP 
„Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbe-
teg szakellátásban” című pályázatot 
benyújtsa a kórház, mert vélemé-
nyük szerint az intézmény számára 
a közeljövőben ez az egyetlen olyan 
lehetőség, amely megoldást jelent-
het a nyomasztó építészeti problé-
mák és a szükséges korszerűsítések 
elvégzéséhez. A pályázati támoga-

tás összege 1.2 milliárd vagy 2.5 
milliárd, ezért mindkét variációra 
koncepciót dolgoztak ki az előter-
jesztők.

Engedélyezte a testület, hogy 
a város 2010-dik évi fejlesztési 
kiadásainak fedezésére 100 millió 
forint fejlesztési hitelt vegyen fel a 
„Berettyóújfalu az egészséges vá-
ros” pályázat önrészének biztosítá-
sa érdekében. Mint ismert, a város 
2008-ban több mint 720 millió 
forintot nyert a megvalósításra, 
és ezt 181 millióval kell az önkor-
mányzatnak kiegészítenie. 

Három oktatási intézmény, 
az Arany János Gimnázium, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
tagintézménye, valamint a József 
Attila Általános Iskola és tagintéz-
ménye eszközbeszerzéséhez közbe-
szerzési eljárás megindításáról is 
döntöttek. A beszerzések becsült 
értéke alapján nyílt uniós eljárás 
keretében kerülhet sor az eljárások 
lefolytatására.

Ezt követően alapítványi tá-
mogatásokról határoztak, majd 
két újabb pályázat benyújtásáról. 
Az egyik az Önkormányzati ügy-
félszolgálat komplex akadálymen-
tesítése Berettyószentmártonban, 
a másik pedig a Fényes időskor 
Berettyóújfaluban című pályázat. 
Végül alapító okiratokat módo-
sítottak, és szociális és népjóléti 
ügyekben is határoztak. 

Közmeghallgatás
11 órától közmeghallgatást 

tartottak, előtte Jakab György 
képviselő kért szót, aki elmondta, 
a Városvédőket is foglalkoztatta 
a mozi eladása és visszavásárlásá-
nak ügye, a Bihari Hírlapban is 
nyilatkozó vállalkozónak biztosan 
volt nyeresége az adásvételen, de a 
tisztesség határain belül. Vélemé-
nye szerint az ügylet jogszerű és 
törvényes volt, hiszen nem várható 
el senkitől, hogy úgy fektessen be 
egy üzletbe, hogy ne legyen rajta 
nyeresége. Ezután a polgármester 
a megjelent lakosoknak adta meg 
a szót, akik járhatatlan külterüle-

ti utakról, értelmetlenül kivágott 
fákról, a Bercsényi utca pormen-
tesítésének szükségességéről, hi-
ányos kerékpárutakról, elhanya-
golt szeméttároló edényekről, a 
kertségekben történt lopásokról, 
a közbiztonság hiányosságai-
ról, a segélyezések anomáliáiról, 
a lőtér elhasználódottságáról, a 
szennyvízcsatornázás utáni hely-
reállítások rossz minőségéről, a 
közmunkások munkavégzésével 
kapcsolatos problémákról beszél-
tek a képviselők és a hivatali dol-
gozók előtt, akik részben helyben 
válaszoltak, másrészt pedig ígér-
ték, hogy megpróbálják a megol-
dásokat megkeresni.

Sokan pályáztak idén is

Új influenza (H1N1) elleni védőoltás oltópont 
- Betegtájékoztató -

Ön a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház oltópontjánál jelentkez-
het a H1N1 vírus elleni védőoltás beadatása céljából. Tájékoztatjuk, 
hogy oltópontunkon csak és kizárólag a magyar állampolgárok, ille-
tőleg a magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek 
védőoltását végezhetjük, így sem az EU biztosítási kártyával rendelkező 
külföldi állampolgárokat nem részesíthetjük védőoltásban, sem a szezo-
nális influenza elleni védőoltást igénylőket, sem a térítésmentes oltásra 
jogosultakat nem láthatjuk el. Amennyiben Ön térítésmentes védőol-
tásra jogosult személy, úgy Önnek háziorvosánál, illetőleg üzemorvo-
sánál kell jelentkeznie. 

Az oltópont hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig működik. 

Amennyiben Ön térítésköteles védőoltásra tart igényt:

1.  A betegirányító pontnál TAJ kártyájával, illetőleg lakcím igazoló 
kártyájával számlát kell kérnie, melynek értéke háromezer forint, 
mely tartalmazza az oltóanyag árát, a felhasznált tű, fecskendő érté-
két és az oltási díjat is.

2.  Ezen számlával jelentkezik a sürgősségi osztályon, ahol egy kérdőív 
kitöltését követően az illetékes orvos dönti el, hogy az oltás beadha-
tó-e. A kérdőív kitöltését követően tájékoztatjuk az oltás esetleges 
szövődményeiről, és azokról a jelekről, melyekre Önnek a későbbiek-
ben figyelnie kell. (Amennyiben az oltás beadása ellenjavalt, vagy az 
esetlegesen fellépő mellékhatások ismeretében nem vállalja az oltást, 
a befizetett összeget azonnal visszatérítjük Önnek!)

3.  A beosztott személyzet a védőoltást beadja, majd Önnek ezt követően 
15 percet kell várakoznia az esetleges, gyorsan jelentkező, veszélyes 
szövődmények megfigyelése céljából. 

4.  A várakozási idő alatt kitöltjük az igazolást, melyet az Ön rendelke-
zésére bocsátunk. 

5.  A megfigyelést követően a szükséges dokumentumokkal otthonába 
távozhat. 

6.  Későbbi oltási szövődmények fellépése esetén kérjük, azonnal a be-
adás helyén jelentkezzen! 

Együttműködését köszönjük!

Dr. Muraközi Zoltán
SBO osztályvezető

az oltópont kijelölt vezetője

Megtörtént a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatok elbírálása. 
Mint ismert, Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata öt éve segíti ily 
módon a felsőoktatásban tanuló 
szociálisan rászoruló berettyóúj-
falui hallgatókat. 2010-re is kiír-
ta az A és B típusú pályázatokat, 
melyre a jövő évi költségvetéséből 
5 millió forintot biztosít. A szo-
ciális és egészségügyi bizottság 
javaslata az volt, hogy ebben a pá-
lyázati fordulóban minden A tí-
pusú, hiánytalanul benyújtott pá-
lyázatot támogassanak úgy, hogy 
a rokonok (testvérpárok, apa-fia) 
esetén az idősebb részesüljön ösz-
töndíjban. A hiányosan benyúj-
tott pályázatokat nem javasolták 
támogatásra. A pályázatok beér-
kezési határideje 2009. október 
30-a volt. Eddig az időpontig 160 
A típusú és 22 B típusú pályázat 

érkezett be. Ebből 147 A típusú 
és 10 B típusú pályázatot javasolt 
a bizottság támogatni. Javasolták 
továbbá azt, hogy egyenként 3 ezer 
forint összegű támogatást kapja-
nak a pályázók, mint köztudott, 
ezt az állam kiegészíti, és a megyei 
önkormányzat is támogatja a leg-
rászorultabbakat. Ennek megfele-
lően egy pályázó minimum 6 ezer 
forint összegű Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatban részesül. A 
2010-es évben biztosított keret-
összeg 147 A típusú és 10 B típusú 
pályázat támogatását teszi lehető-
vé, amelynek összege 4.710.000 
Ft lesz. A bizottság határozatáról 
a pályázókat levélben értesítik. A 
sikeresen pályázóknak jó tanulást 
kíván a szociális és egészségügyi 
bizottság: 

Nagy Istvánné, 
a bizottság elnöke.

Tájékoztatás
Berettyóújfalu Város Önkor-

mányzatának Polgármesteri Hi-
vatala tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a komposztálásra alkalmas 
növényi hulladék elhelyezésére a 

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 
furtai úti – 47 sz. főút 43-44 km 
szelvény – hulladéklerakó és hasz-
nosító telepét jelölte ki. A lakóin-
gatlanokon keletkezett, komposz-
tálásra alkalmas növényi hulladék 

elhelyezéséért 2010. január 1-jétől 
ártalmatlanítási, lerakási díjat a la-
kosoknak a háztartásban keletke-
ző szokványos mennyiségért nem 
kell fizetniük. Az átadásra kerülő 
zöldhulladék – fű, falevél, fanye-

sedék – más hulladékot, folyékony 
anyagokat, olajszármazékokat 
nem tartalmazhat!  A kiszállítást 
az ingatlan, illetve a hulladékok 
tulajdonosainak egyénileg kell 
megoldaniuk. A hulladékkeze-

lő telep az elkülönítetten kezelt 
zöldhulladékot munkanapo kon, 
8 órától 16 óráig fogadja. A kom-
posztálási feltételeknek nem meg-
felelő, más eredetű hulladékot is 
tartalmazó – kommunális hulla-

dék, építési törmelék, salak, veszé-
lyes hulladéknak nem minősülő 
anyagok, stb. – kiszállított hulla-
dék után ártalmatlanítási, lerakási 
díjat kell fizetni.

Fotó: Kari

Fotók: Kari
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Rock a nevem…

„Itt kopog, ott kopog, megérkezett a Mikulás hopp!”

Az aktuális trendeken 
„keresztülpofozott” ifjúság 
számára azok a bizonyos ka-
paszkodók, amelyek egyben 
iránytűként is funkcionál-
hatnának úgy a mindennap-
okban, mint az élet „nagy 
dolgaiban”, talán egyre 
távolabb tűnnek. A média 
butító hatásvadászatában 
talán ők a leginkább űzött 
vadak. A kiválóan uniformi-
zálható, saját, formálódó 
ízlésvilágától könnyedén 
megfosztható célcsoport. 
Adatok csupán. Számok egy 
ördögi vonalkódban. Szép, új 
világ! Sokadjára…

Talán nem muszáj, hogy így 
legyen. Talán ezért is kellett 
hosszas készülődés, kínkeserves 
pályázatírás után újra összejön-
nünk. Hogy történjen végre va-
lami más, hogy így is jelezzük, 
mi bizony időnként másra vá-
gyunk. És ez így is lett. Persze, 
ahogy mondani szokás, a célhoz 
vezető út bizony buktatókkal 
terhes. Tudtuk, vállaltuk. És 
mégis sikerült.

A november talán nem a 
legszebb hónap. És az is biztos, 
hogy nem a legromantikusabb. 
A 21-e sem büszkélkedhetett 
ezekkel az erényekkel. Ám rock-
zenei tehetségkutató szempont-
jából ez majdhogynem lényegte-
len. Ami fontos, hogy adott volt 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagyterme, ahol egy 
igen kellemes napot tölthetett el 
az, aki nyitott szemmel (és főleg 
füllel) járja a világot, vevő az új-
donságokra, avagy kíváncsi rá, 
hogy milyen a „felhozatal” kis 
hazánk keleti szegleteiben ked-
venc zenei stílusából/stílusaiból.

A rendezvényre való (szó 
szerinti) ráhangolódás gyakorla-
tilag már a délelőtt során meg-
kezdődött, amikor is a lelkes 
szervezők közül néhányan már 
ott szorgoskodtak a teremben, 
mialatt megtörtént a hangosítás 
technikai apparátusának „kiépí-
tése” a színpadon és vonzáskör-
zetében. Ezzel minden adott volt 
ahhoz, hogy az első zenekar ama 
bizonyos húrok közé csaphasson 
a világot jelentő deszkákon.

Amikor délután háromkor 

Muraközi István alpolgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, 
még meglehetősen családias volt 
a hangulat. (Habár sejthető volt, 
hogy az est beköszöntével és az 
„ütősebb” zenekarok színpadra 
lépésével lehet inkább számítani 
a nagyobb tömegre.) Majd kez-
detét vette a tényleges versen-
gés nyolc zenekar részvételével. 
Minden – magát megmérettetni 
kívánó – csapat számára hu-
szonöt perc állt rendelkezésre, 
ami alatt értelemszerűen csak 
saját szerzeményeket adhattak 
elő, mivel a vetélkedő egyik fő 
célja az volt, hogy ebben az alig 
fél órában az adott zenekar egy-
fajta ars poeticát közvetítsen a 
közönség és a szigorú, ám kor-
rekt ítésznek bizonyuló szakmai 
zsűrinek (Papp Zsolt – Szélső 
Érték zenekar, elnök, Tóth Ilo-
na Csilla – Rocksuli, Debrecen, 
Tóth Zsolt – Rocksuli, Deb-
recen, Vári Gábor – Dystopia 
zenekar, Szeged). Ebben a fe-
szített tempójú, a szervezők 
részéről nagyfokú precizitást 
igénylő programkavalkádban 
igen fontos szerepe volt azok-

nak (is), akik segítettek az éppen 
színpadra lépő zenekarnak a 
hangszerek és kiegészítőik fel-
pakolásában, az apró technikai 
malőrök elhárításában, vagy 
egyszerűen csak a rendrakás-
ban a „kábeltengerben”. Ebben 
legfőképpen a berettyóújfalui 
Abiocore zenekar tagjai jeles-
kedtek (akik a vetélkedő után 
a szintén helybeli Szélső Érték, 
valamint a szegedi Dystopia ze-

nekarokkal egyetemben adtak 
egy nagyszerű hangulatú kon-
certet). Itt kell mindenképpen 
megemlíteni Kovács Zoltán 
nevét, aki amellett, hogy felsze-
relése legjavát hozta el erre az 
estére, minden zenekar számára 
a lehető legjobb hangzást tudta 
biztosítani az amúgy – rockze-
nei szempontból – nem (sem?) a 
legjobb akusztikájú teremben.

A nap odakint lassan már 
kezdett alászállni, amivel pár-
huzamosan a nagyteremben 
egyre „fémesebb” lett a hangu-
lat. Török Péter főszervező (alias 
Boss – Nomen est omen…) kis 
csapata segítségével egy igen-
csak logikusnak tetsző fellépési 
sorrendet állított össze. Kezdet-

ben a hagyományosabb hard 
rock/heavy metal stílus képvise-
lői próbálták a zsűrit meggyőz-
ni tehetségükről, később helyet 
kapott a punk/hardcore, majd 
a verseny utolsó harmadában 
az extrém/modern metal „hor-
dák” támadták meg a gyanútlan 
szemlélődők hallójáratait.

Ahogy közeledett az est a 
tehetségkutató-blokk vége felé, 
már sejteni lehetett, hogy maga 

a szervezés kiválóan sikerült (ezt 
a tényt később több fellépő ze-
nész is megerősítette), hiszen a 
lényeg megvalósult, azaz mind 
a nyolc zenekar kultúrált kö-
rülmények között bizonyíthatta 
rátermettségét a zsűrinek és a 
közönségnek. 

Körülbelül nyolc óra lehetett, 
amikor a „bölcs bírák” pontozó-
tábláikkal (és talán már sistergő 
fülekkel…) elvonultak, hogy 
meghozzák a döntést. Azt a 
döntést, ami akár nagyban befo-
lyásolhatja egy zenekar további 
karrierjét, hiszen az első három 
helyezett csapat (sok egyéb más, 
értékes ajándék mellett) újból 
megmérettetheti majd magát a 
Kelet Underground tehetségku-
tató 2009/2010-es döntőjében. 
Talán közhelyszerűen hangzik, 
de esetünkben mégis igaz, hogy 
nehéz volt a végleges sorrendet 
kialakítani. Ám azok számára, 
akik nem jutottak tovább, így is 
nagy élmény volt ez a nap, hi-
szen megmutathatták magukat 
egy olyan fórumon, ami min-
denképpen újabb lökést adhat 
egy valódi és sikeres zenekarrá 
formálódás útján. Go Eastern 
Trendkillers!

A tehetségkutató „dobogós” 
zenekarai: 1.Aetrigan (Debre-
cen), 2. Karantén (Balmazújvá-
ros), 3. Over Promises (Gyula), 
Különdíj (fellépési lehetőség a 
Szélső Érték természetbarát és 
kulturális találkozón 2010-ben): 
Sensus (Debrecen)

A rendezvény fő támogatója: 
PANKKK (Program a Nemzeti 
Kortárs Könnyűzenei Kultúrá-
ért), Egyéb támogatók: Berety-
tyóújfalu Város Önkormányza-
ta, Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ, Berettyó Rádió, Be-
rettyó TV, Bihari Hírlap, Papp 
Zsolt családi pincészete.

Kiss Tamás

Advent második vasár-
napján zsúfolásig megtelt a 
Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagyterme, izgatott 
gyerekzsivajtól volt hangos, 
hiszen Mikulás apó idén is be-
lebújt piros kabátjába, felhúzta 
hétmérföldes csizmáját, és két 
virgonc krampuszával útnak 
indult hatalmas zsákot cipelve, 
hogy meglepje a berettyóújfalui 
gyereksereget. Már a nagytere-
mig történő eljutás is felért egy 
izgalmas kalanddal, hiszen a fo-
lyosón sejtelmes fények, ködöt 
imitáló füstfelhő és buborékeső 
fogadta a látogatókat. Délután 
4 órakor pedig kezdetét vette 
az ünnepség. Először a nagy-
váradi Matyi Műhely Bábszín-
ház székely mesejátékát, „Az 
aranytulipánt” nézhették meg a 
családok, majd egy ismerős arc, 

Kocsis Csaba lépett a színpadra, 
aki együtt énekelt a gyerekek-
kel a Mikulás érkezésére vár-
va. A jókedvű zenélést hangos 

csengettyűszó szakította félbe, 
és rövidesen belépett a jó öreg 
Mikulás, megfáradva a hosszú 
utazásban, de telve örömmel és 

szeretettel, hogy ennyi jó gye-
rek lakik a mi kis városkánk-
ban. A bátrabbak és vállalkozó 
szelleműek még a színpadra is 
felmehettek, verssel, énekkel 
köszöntve a Mikulást, aki ter-
mészetesen ajándékkal jutal-
mazta a kis művészjelölteket. 
Senki sem maradt azonban 
meglepetés nélkül, a zsákból 
szaloncukrot és mandarint va-
rázsolt elő a kedves Mikulás, és 
minden gyermek boldogan, ki-
pirult arccal távozott, lelkükben 
eltelve a szeretet és jóság érzésé-
vel. A szervezők köszönetüket 
szeretnék kifejezni valamennyi 
közreműködőnek: a nagyváradi 
színészeknek, Kocsis Csabának, 
valamint Kovács Zoltán hang- 
és fénytechnikusnak. 

Szatmári Kinga
NZMK

Jótékonysági koncert 
a református templomért

Keresztény kötelességüknek 
érezték

December 5-én, szombaton 
este, 6 órától jótékonysági kon-
cert volt a református templo-
mért a Magyar Országgyűlés 
Kórusának (SZENÁ – TOROK) 
szolgálatával. Az énekkar 1996. 
november 11-én alakult azzal a 
céllal, hogy kulturális és jótékony 
küldetést szolgáljon. Több mint 
160 fellépést tudhatnak maguk 
mögött: Erdély, Kárpátalja, Vaj-
daság, Csehország, Szlovákia, 
Horvátország, Franciaország, 
Németország, Kanada és közel 
50 magyar település hallhatta 
már éneküket. Berettyóújfaluba 

Komádiból érkeztek. A temp-
lom szépen megtelt, a közönség 
örömmel hallgatta szolgálatukat, 
amely komolyzenei művekből 
állt. A kórus karnagya, Iványi 
Tamás, minden mű előtt né-
hány gondolatban bemutatta a 
következő darabot. A jótékony-
sági est bevétele 150.000-Ft volt, 
melyet Isten iránti hálaadással 
köszönünk meg a szervezőknek, 
a SZENÁ – TOROK – nak és 
minden adakozó testvérünknek.

Áldáskívánással: 
A Berettyóújfalui Református 

Egyházközség

Néhány héttel ezelőtt a Toldi ut-
cán felerészben összedőlt egy családi 
ház, és a tetőszerkezet is megrongá-
lódott, mert a szomszédos lakatlan 
ingatlan fala rádőlt. A súly alatt 
beszakadt a nappali szoba a pincé-
be. Teljesen lakhatatlanná vált, az 
ártatlanul bajbajutott négyfős csa-
ládnak ki kellett költöznie ottho-
nukból. Először rokonoknál húzták 
meg magukat, majd egy berettyóúj-
falui vállalkozó, aki keresztény kö-
telességének tartja, hogy embertár-
sain segítsen, felajánlotta számukra 
a nemrégiben felújított, kétszobás 
új és most már használt bútorokkal 
is felszerelt kis házát. Csóra Miklós 
nem először tett ilyen felajánlást, a 
Karácsony család az ötödik, akiken 
ily módon segített, tulajdonképpen 
már minden házrészben laknak 
Csóra Miklós egykori szülői há-
zának udvarán. Ingyen és addig, 

ameddig a sorsuk rendeződik, mert 
úgy érzi, ez kötelessége. A hír hal-
latára az önkormányzat is soron kí-
vüli, egyszeri támogatásban részesí-
tette a szerencsétlenül járt családot, 
Szeifert Ferenc polgármester köz-
benjárására pedig Varjú Sándor vál-
lalkozó használt bútorokkal segítet-
te ki őket. A polgármester kérésére 
Majláth József tiszteletes koordiná-
lásával a Magyar Református Sze-
retetszolgálat is támogatást adott. 
A tehergépkocsi december 9-én 
érkezett a szeretetszolgálat adomá-
nyaival megrakodva, szekrények, 
asztal, székek, porszívó és sok más 
használati eszközzel, ami a minden-
napokhoz kell. Karácsonyné Bene 
Leonóra meghatottan nézte végig a 
lepakolást, melyben a polgármester 
és a tiszteletes személyesen is segéd-
kezett. 

L. M.

Kelet Underground tehetségkutató 2009 
- Elődöntő Berettyóújfaluban -

(2009. november 21.)

Figyelem!
Városunkban és a környező településeken lakó

nagycsoportos óvodások és szüleik 
figyelmébe ajánljuk!

A berettyóújfalui Toldi Miklós Református Általános Iskola 
ingyenes iskolára előkészítő foglalkozásokat 

tart minden hétfőn, du. 16 órakor az intézmény földszinti tantermeiben.
Első foglalkozásunkra 2009. november 16-án délután került sor.

Várjuk az érdeklődő ovisokat szüleikkel együtt!
Érdeklődni lehet: 54/402-039 és a 54/400-947-es telefonszámokon.

Az iskola tantestülete

„Mikulás ha volnék / szívem arany lenne: / Aranydiót, aranyalmát / raknék tenyeredbe!
 Aranydióm, aranyalmám / szeretetté válna, / Melegsége nem férne be / pici, kis szobádba!”

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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A könnyebb elérhetőségért

Jó minőségű magyar termékek, olcsón

Parlamenti erővé akarnak válni

Kurucz Imre és Nagy Sándor közös kiállítása Újpesten

December 9-én átadó ün-
nepségen jelentek meg a város 
vezetői, képviselői, hivatali dol-
gozók, pályázatkészítők, kivitele-
zők a szentmártoni városrészen, 
a Nadányi-Makó-Morotva utcák 
kereszteződésében. A Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzata által az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-alföldi Operatív Programjá-
hoz benyújtott pályázat eredménye-
ként elkészült a Nadányi, Makó és 
Morotva utcák komplett felújítása 
és csapadékvíz elvezetése. Mint 
azt az ünnepélyes avatáson Szeifert 
Ferenc polgármester elmondta, a 
város önkormányzatának kiemelt 
célja, hogy a kiegyensúlyozott 
fenntartható gazdasági fejlődéshez 
szükséges közösségi közlekedési 
infrastruktúra megteremtésével 
egy élhetőbb és szerethetőbb vá-
rosi környezetet alakítson ki. Ebbe 
az elképzelésbe illeszkedett bele a 
berettyószentmártoni településré-
szen lévő, összefüggő egységet alko-
tó három utca felújítása annak érde-
kében, hogy az ezekkel az utcákkal 
határolt településrész is része lehes-
sen a helyi tömegközlekedésnek. A 
mostani beruházás azonban nem 
merült ki abban, hogy 1200 méter 

hosszan felújításra kerültek az emlí-
tett utcák a 350 fm járdával és 560 
m csapadékvíz elvezetővel együtt, 
hanem immár arra is lehetőség lesz, 
hogy az érintett lakosság – a Makó 
utcában kialakított buszmegálló 
segítségével – gyorsabban és ké-
nyelmesebben tudja elérni akár az 
általános iskolát, a gyógyszertárat, 
az orvosi rendelőt vagy a postát. Az 
Európai Unió a sikeres pályázatot 
154,7 millió forinttal támogatta, a 
beruházás összköltsége 171.9 millió 

forint volt. A műszaki átadás már ez 
év szeptemberében megtörtént. A 
pályázatban az akkori szabványok 
hely hiányában csak egy új busz-
megálló építését tették lehetővé, je-
lenleg viszont mivel 21 méterről 15 
méterre szűkítették le a buszmeg-
állók minimális hosszát, lehetőség 
van a Makó-Pákász utcák sarkához 
is új megállót készíteni, ezért ismét 
pályázatot ad be az önkormányzat 
a hiányzó buszmegálló megépíté-
sére, ami várhatóan tavasszal fog 
elkészülni. A polgármester elmond-
ta, a felújított utak már jelenleg is 
alkalmasak lennének a helyi járat 
beindításához, de a menetrendet 
csak akkor érdemes módosítani, ha 
megépül az új buszmegálló is. Az 
avató beszédet követően átvágták 
a nemzeti színű szalagot a beru-
házás befejeződésének szimbólu-
maként, amely a jövőben javítja a 
berettyószentmártoni településrész 
és Berettyóújfalu központja közöt-
ti elérhetőséget, általa javulnak az 
autós és gyalogos közlekedés fel-
tételei, megoldódik a vízelvezetés 
problémája, valamint a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés biztonsága is 
növekszik.

L. M.

Úgynevezett szociális bolt 
nyílt a berettyóújfalui Kádár 
utca közepén, a sokak által csak 
Faboltként emlegetett vegyeske-
reskedés egyik részlegeként. Bár 
december 5-én adták át, mégsem 
a Mikulás hozta, létrejöttében 
nagy szerepe volt a helyi Gazda-
kör elnökasszonyának, Kovács 
Zsigmondnénak, aki egyszerre 
három országgyűlési képviselőt is 
köszönthetett a nyitáson. Jelenlét-
ükkel igazolták, hogy fontosnak 
tartják ez eseményt. Mint az rög-
tön az elején – újságírói kérdésre 
tisztázódott -, szerintük sem sze-
rencsés a szociális bolt elnevezés, 
de mert egy országos hálózat része 
92-dikként, a megyében ötödik-
ként a berettyóújfalui, így ez sem 
kaphatott más elnevezést. Pedig 
hát nem egészen arról van szó, 
hogy olcsó áraikkal a „szegények 
boltjai” kívánnak lenni. Egyszer-
re szeretnének piacot biztosítani a 
kiváló magyar termékeket előállító 
magyar gazdáknak, és mert áruik 
nem tartalmaznak extra profi-
tot, a magyar vásárlók olcsóbban 
juthatnak hozzájuk, ezáltal őket 
segítik. Ebben áll a bolt szociális 
jellege. Kovács Zsigmondné beve-
zetője után Jakab István országos 
MAGOSZ elnök szólt elsőként a 
hálózat megalakulásának okairól. 
Hangsúlyozta, egyetlen forint kor-
mánytámogatás nélkül jött létre, 
alulról jövő kezdeményezés volt, 
mert a magyar gazdák tűrhetetlen-

nek tartották, hogy míg a multik 
fényes üzletekben árulják a sokszor 
rossz minőségű, import áruikat, 
addig a magyar gazda által meg-
termelt javak vagy sehol, vagy az 
utcán, szomszédról szomszédra, 
a rokonságon belül találnak csak 
piacra. Ezért még ebben az évben 
150 egységre szeretnék bővíteni a 
bolthálózatot, illetve megyénként 
központi raktárakat akarnak létre-
hozni, ahol a gazdák biztonsággal 
tárolhatják a termékeiket. Örvendi 
László, a MAGOSZ megyei elnö-
ke bár konkrétumokról még nem 
tudott beszámolni, ennél is tovább 
lépett, mert terveik szerint a háló-
zat nem korlátozódik majd csupán 
értékesítésre, egyéb szerepeket is 
szánnak neki, amik valóban szoci-
ális érdekeket elégítenek ki majd. A 
három országgyűlési képviselőből 

(valószínűleg az illendőség okán, a 
helyi) dr. Vitányi István szólt utol-
jára, aki társaihoz hasonlóan szin-
tén nagyon jó kezdeményezésnek 
tartja a bolthálózatot, különösen 
a mi hátrányos térségünkben. Azt 
is elmondta, ő konkrét lépéseket 
is tett az ügy előrehaladása érde-
kében akkor, amikor a parlament 
előtt indítványozta egy, a bihari 
kistérségben létrehozandó mul-
tifunkcionális raktár kiépítését. 
Indítványa persze – mint már jó 
néhányszor – falakba ütközött, 
nem támogatták a javaslatot. A 
várost a boltnyitáson Muraközi 
István alpolgármester képviselte, 
aki kiemelte, hogy minden pozitív 
kezdeményezést értékelni kell, hi-
szen előrelépést jelenthet a telepü-
lés érdekében.

L. M. 

Kürthy Sándor festőművész 
absztrakt képei mellé szokatlan 
díszlet került a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ Erdélyi Gá-
bor termének falára. A nemzeti 
színű zászló és a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom lobogója mel-
lett az Árpádsávos zászló egyaránt 
kifeszíttetett. A Jobbik eszmei 
programját magukénak vallók és a 
csupán kíváncsiságból megjelenők 
egészen benépesítették a termet de-
cember 4-én este. Elsőként Boruzs 
Imre, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom berettyóújfalui vezetője 
köszöntötte a jelenlévőket, majd a 
közösen elénekelt Himnusz után 
bemutatta a meghívott vendégeket: 
Kulcsár Gergelyt, a Jobbik megyei 
elnökét, Bíró Lászlót, a Szebb 
Jövő című havilap főszerkesztőjét, 
Ágoston Tibort, a debreceni Kos-
suth téri rendezvények szervezőjét, 
kivitelezőjét és Balázs Istvánt, az 
esztári szervezet vezetőjét, az 5. sz. 
választókörzet jobbikos országgyű-
lési képviselő-jelöltjét. A meghívot-
tak közül Kulcsár Gergely megyei 
elnök emelkedett először szólásra, 
és megköszönte az EU parlamenti 
választásokon jó eredményt hozó 
jobbikos voksokat. Majd a Jobbikot 
igen szélsőségesen értelmező meg-
ítélésekről beszélt. Kifejtette, már 
csak azért sincs igazuk az őket szél-
sőjobbosoknak titulálóknak, mert 
mára értelmét veszette a bal- és 
jobboldal felosztás. Sokkal adek-
vátabb a nemzeti és nemzetellenes 
pártok meghatározás, és véleménye 
szerint a jelenlegi Magyar Parla-
mentben csak utóbbiak vannak. 
Elmondta, a Jobbiknak nagy elő-
nye, hogy nem elsősorban párt, 
sokkal inkább egy alulról szerve-
ződő „nemzetmentő mozgalom”. 
Vezetőik nem politikusoknak tart-
ják magukat, közülük mindenki 

tisztességes polgári foglalkozást űz, 
de akárcsak a kényszervállalkozó-
kat a vállalkozásra, őket az ország 
helyzete kényszerítette politizálás-
ra. Majd a rendszerváltás óta eltelt 
húsz esztendő politikai történéseit 
elemezte. Leszögezte, semmi sem 
valósult meg az ígéretekből, és a 
politikai elit nem mutatott példát 
erkölcsből és viselkedésből, kül-
földi érdekeket szolgáltak ki, és a 
saját zsebük megtömése volt a cél. 
Sürgősen szemléletváltásra van 
szükség – jelentette ki –, fel kell 
számolni a cigánybűnözéssel pár-
huzamosan a politikus-bűnözést. 
Bár e két fogalmat a politikai elit 
mindkét oldala tagadja, létezik – 
hangsúlyozta a megyei elnök –, és 
az országos mellett megyei példá-
kat is említett a közpénzek elher-
dálására, elbitorlására, a politikai 
állások halmozására. Kijelentette, 
az elszámoltatás nem csupán az 
utóbbi nyolc évre, a rendszerváltás-
tól kell megtörténjen. Szigorítani 
kell a Büntetőtörvénykönyvet, a 
politikus legyen visszahívható, és 
legyen rendszeres beszámolási kö-
telezettsége a választók irányába. 
A mentelmi jogra szükség van, de 
szűkíteni kell a körét, mint ahogy a 

titkosítások is csak az ország valódi 
érdekét és nem a politikus-bűnözés 
elfedését kell szolgálják. A köztár-
sasági elnökválasztás közvetlenül, 
a nép kezébe adva kell történjen. 
A jelenlegi gazdasági, politikai, er-
kölcsi helyzet elemzését követően 
a Jobbik programjából csak néhá-
nyat kiragadva a cigánybűnözés 
megfékezését, a magyar termőföld 
megvédését, a magyar termékek, 
termelők, vállalkozók segítését 
tartotta legfontosabbnak Kulcsár 
Gergely megyei elnök. Tájékoz-
tatója végén bemutatta a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom térsé-
günkben, az 5-ös számú választó 
körzetben indítani szándékozott 
jelöltjét, az esztári Balázs Istvánt. 
A képviselő-jelölt a személyes és 
szakmai pályafutásának ismerteté-
sét követően politikai szándékairól 
és programjáról beszélt. A további 
felszólalók, Ágoston Tibor, Bíró 
László a keresztény és magyar ha-
gyományokban gyökerező kultúra 
ápolásának szükségességét, a rend-
tételt, az elszámoltatás fontosságát 
hangsúlyozták. A késő estébe nyúló 
rendezvény végül a jelenlévők kér-
déseinek megválaszolásával zárult. 

L. M.

Ecset és véső – egy tárlaton. 
Ezzel a címmel számolt be az új-
pesti helyi sajtó arról a rendha-
gyó kiállításról, ahol különleges 
művészi megoldással kerültek a 
látogatók elé Kurucz Imre szob-
rászművész és Nagy Sándor festő-
művész alkotásai.

A tárlat október 30-án nyílt 
meg a nagyközönség előtt az Új-
pest Galériában. Az Ady Endre 
Művelődési Központban kiala-
kított kiállítóhely célja a hazai és 
külföldi kortárs művészet széles-
körű bemutatása, valamint a ma-
gyar kortárs művészet megismer-
tetése a helyi közönséggel. Ennek 
jegyében voltak megtekinthetők a 

két berettyóújfalui művész alko-
tásai is.

A jelenlévő tudósító meglátása, 
és a mi, őket jól ismerő művészet-
pártolók érzése szerint is mindkét 
művész alkotásai autonómok és 
egyediek, mégis valami lelki-for-
mai harmónia köti őket össze. „A 
néző rokonnak érzi a falon füg-
gő képet az elé állított szoborral. 
Kurucz Imre elmondta, mindig 
alaposan felkészül egy-egy törté-
nelmi személyiségünkből, mielőtt 
szobrot készít, olvas róla íróktól, 
költőktől, történészektől. Az így 
kialakult képet tömören és egysze-
rűen vési a márványba, bazaltba, 
önti bronzba. Hasonló tömörítést 

és egyszerű formákat alkalmaz 
Nagy Sándor is. Végtelen nyuga-
lom árad képeiből, hűségesen örö-
kítve meg a hazai tájat.” 

Ahogyan a kiállítást megnyitó 
Feledy Balázs művészeti író hang-
súlyozta: „A szobrász Kurucz Imre 
valamilyen módon ősi gyökerek 
felé is hatol művészetével, a festő 
Nagy Sándor a XX. század kezdeti 
szemléleteket, stílusokat dolgozza 
fel magában, hogy aztán abból a 
talajból növessze ki saját, nagyon 
szuverén világát.” A Kirchmayer-
iskola értékeiről szólva kiemelte, 
hogy mind közvetlen, mind köz-
vetett módon töltött be nagy sze-
repet a XX. századi magyar szob-

rászat életében. És párhuzamot 
vont mester és tanítványa stílusa, 
anyaghasználata, „emberarcú” 
művészi formanyelve között is. 

Mindketten azt súgják ne-
künk, hogy itthon is lehet nagy-
szerűt, országra sőt világraszólót 
alkotni. Nehéz ezeket a hangokat, 
szavakat meghallanunk egy olyan 
világban, ahol egyre inkább el-
hallgatják és elhallgattatják ezt. 
Így, eljutva és eljuttatva Berety-
tyóújfalu egészét is – még úgy is, 
hogy az egészen nagyszabású köz-
téri műalkotásokkal ezt nem lehet 
megtenni – a bihari lokálpatrio-
tizmus is megszólalhatott – most 
éppen – Újpesten.

Az Újpest és a Berettyó TV 
együttműködése folytán a tele-
víziós tudósítás nálunk is látható 
volt, sőt a televíziók internetes 
archívumában most is elérhető. 
Mindenkit csak arra tudok biztat-

ni, hogy ha teheti, keresse, nézze 
és hallgassa, és ami még fonto-
sabb, lássa és hallja meg a mások 
előtt is megtapasztalt, távolról is 
hazaüzenő gondolatokat. 

Kolozsvári István

„Civil kezdeményezés a lakótelepi mindennapokért”
Az elmúlt években a Besse-

nyei-lakótelepen több olyan civil 
kezdeményezés indult el – „Hús-
véti játszótér”, „Virágos lakóte-
lepért” mozgalom –, melyeket 
Galló Ferenc hívott életre. A ren-
dezvények megvalósítói és lelkes 
segítői a továbbiakban folytatni 
kívánták a közös munkát annak 
érdekében, hogy ezek és más ci-
vil kezdeményezések szervezett 
formát öltsenek. Az együtt gon-
dolkodást tettek követték, ennek 
eredményeképpen 2009. novem-
ber 21-én a Bessenyei-lakótelepen 
tizenegy taggal megalakult a Bes-
senyei Lakóparkért Egyesület. 

Az egyesület alapítói azok az 
ott- vagy közelben élő emberek, 
akik ismerik a lakótelepi polgá-
rok mindennapi életét, ezért az 
egyesület működésének célja-
it ennek érdekében határozták 
meg. A Bessenyei Lakóparkért 

Egyesület céljai: az ott élők kö-
zösségi életének megszervezése; 
szabadidejük eltöltésének segíté-
se; családi és egyéni életük minél 
teljesebb, jobb megszervezése 
és az ehhez szükséges feltételek 
megteremtésének elősegítése. 
Mindezekkel összefüggésben a 
környezet- és településvédelem, 
valamint a „lakóparki” környezet 
kialakításának elősegítése és an-
nak megőrzése. A tagok az egye-
sület elnökének Galló Ferencet 
választották. 

Mindezen tevékenységek le-

bonyolítása érdekében első lépés 
volt a közösségi tér megkeresése, 
kialakítása. A Bessenyei-lakóte-
lep üzletsorán található „közös-
ségi ház” megfelelőnek bizonyult, 
melynek átalakítása, csinosítása 
az alakuló ülés után Pásztor Kár-
oly vezetésével a tagok áldozatos, 
önkéntes munkájával el is kezdő-
dött. 

Az alapítók kiemelt hang-
súlyt fektetnek a kisgyermekek, 
a fiatalkorúak és az idősek min-
dennapjainak színesebbé tételé-
re. Ennek jegyében Baba-Mama 
Klub, Fiatalok Klubja, valamint 
Nagyi-Papi csoport létrehozását 
tervezik, változatos szabadidős 
tevékenységek biztosításával. A 
Közösségi Ház 2009. december 
28-tól szeretettel várja az érdek-
lődőket hétfőtől-péntekig, 10–12 
óra; 15–18 óra, szombaton és va-
sárnap, 14–19 óra között.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Gombos Ferenc
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„Neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása 
szerint, figyelemmel és intéssel”

Ef 6,4

London a világváros

Diabétesz világnap

Szakmai kirándulás Debrecenben

A Toldi Miklós Református 
Általános Iskola november 8-án 
délelőtt ünnepi istentisztelet kere-
tében, népes gyülekezet előtt tar-
totta meg az első osztályos tanulók 
„iskolapolgárrá” avató ünnepségét. 
Nagytiszteletű Majláth József re-
formátus lelkipásztor prédikációjá-
ban a gyermeknevelés fontosságára 
hívta fel a résztvevők figyelmét: 
„Neveljétek gyermekeiteket az Úr 

tanítása szerint, figyelemmel és 
intéssel” – hangzott az igehirde-
tésben.

Ezt követően Váradi Sándorné 
igazgatónő köszöntötte a nap ün-
nepeltjeit, az iskola legkisebbjeit.

Már 7. éve hagyománnyá vált, 
hogy a reformáció ünnepe után 
elsőseinket ünnepélyesen fogadjuk 
az iskola tanulóinak közösségébe. 
Az avatás része a fogadalom szö-

vegének elmondása, a nyakkendő-
kötés, majd az emléklap és a Biblia 
átadása. Mindezekkel tudatosítani 
kívánjuk a közösséghez tartozás 
fontosságát, az egymáshoz fűző-
dő szálak erősítését a tanulótársak 
között.

Kiemelt figyelemmel kísérjük 
mindennapi oktató-nevelő mun-
kánk során, hogy  a család, az is-
kola és az egyház együttesen olyan 
szellemi-lelki otthont nyújtson, 
ahol a tanítványaink megtanul-
nak szabályokhoz alkalmazkodni, 
felfedezhetik társaikban az olyan 
emberi értékeket, mint a szeretet, 
a jóindulat, szorgalom, kitartás és 
a céltudatosság. Pedagógusoknak, 
szülőknek fontos feladata fogada-
lom nélkül is formálni, alakítani 
gyermekeinkben a toleranciát, egy-
más segítését, az igényességet, vala-
mint a nyitottságot, kíváncsiságot 
az új iránt. A tantestület igényes és 
magas színvonalú szakmai munká-
val igyekszik mindezt elősegíteni. 

Az iskola tantestülete

Egyhetes angol úton vettünk 
részt a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola felsőseinek egy tízfős 
csoportjával. Az uticélunk London 
volt. A kimerítő buszozást meg-
szakítottuk Passauban, illetve a 
Csalagútban utazással. Az első an-
gol város Dover volt, ahol megpil-
lantottuk a tengert és a híres fehér 
sziklákat.

A második napunk estéjén hajt-
hattuk álomra a fejünket a „mobile 
home”-okban (komfortos lakóko-
csikban) Allhallowsban. Másnap 
reggel izgatottak voltunk: „Végre 
láthatjuk Londont!” Valóban, a 
buszról leszállva a Temze part-
ján csodálatos volt a Parlament, 

a Westminster híd és a London 
Eye látványa. London 33 negyede 
közül csupán a leghíresebbekben 
jártunk a három nap során. A ne-
vezetes épületek mellett megfogott 
minket a rengeteg gondozott park, 
ahol szürke mókusok szaladgáltak. 
A gyerekek feladatlapokat kitöltve, 
így egymással versengve szereztek 
ízelítőt a British Múzeumban, a 
Természettudományi Múzeumban 
és a National Galleryben, mely-
ben a nevével ellentétben világhírű 
európai festmények is találhatók. 
Nem hiányozhatott a programból a 
London Eye, ami a város új jelképe. 
Még 135 méter magasból is csak 
egy részét láttuk ennek a 8 milliós 

nagyvárosnak. Legnagyobb szóra-
kozást a diákjainknak a Madame 
Tussaud’s jelentette. A panopti-
kum szervezői minden korosztály-
ra számíthatnak: Shrektől Pelén át 
Hannah Mountana-ig viccesen pó-
zolhattunk kedvenceinkkel. 

E pár nap alatt is tapasztaltuk, 
hogy Angliában (majdnem) min-
den másképp van. Kezdve a for-
dított közlekedéssel, a különálló 
hideg és melegvizes csapokkal és 
a pelikán gyalogátkelőkkel (zebra 
helyett). Egy kicsit az emberek is 
mások: bármely napszakban min-
den korosztály szeret futni, délidő-
ben piknikeznek, és egyik kedvenc 
hobbijuk a különös rendszámtáblák 
megfigyelése. 

Szerencsénk volt az időjárással, 
mert azon a héten nem esett. Az 
idegenvezetőnk elmondta, hogy 
már a második aszályos nyár volt 
az idei. 

Szerettünk volna maradni még! 
Hazafelé két festői állomásunk 
volt: Brugge és Melk. 

Sok szép emlékkel és élménnyel 
tértünk haza Berettyóújfaluba, me-
lyek biztos, hogy egy életre megma-
radnak. 

Kincsesné Varga Éva,
a csoport vezetője

Edukáció és prevenció – e két 
idegen kifejezést minden cukorbe-
teg ismeri. Tanulás és megelőzés. E 
két fogalom volt az idei Diabétesz 
világnap jelszava. Nem a kifeje-
zésnek, hanem a mögöttük lévő 
tartalomnak van jelentősége a di-
abéteszesek életében. A tanulás, 
az edukáció ránk vonatkozik. Mi 
vagyunk azok, akiknek nap mint 
nap tanulnunk, ezáltal bővíteni 
kell ismeretünket. Mindezek meg-
valósításában segít a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház vezetése 
és a belgyógyászati osztály minden 
dolgozója. 

Ennek jegyében és a Diabé-
tesz világnap alkalmából tartotta 
éves közgyűlését és tudományos 
rendezvényét a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagytermé-
ben november 17-én a mintegy 
300 fős tagsággal működő Bihari 
Diabétesz Egyesület. Dr. Szegedi 
László, a berettyóújfalui Gróf Ti-
sza István Kórház Belgyógyászati 
Osztályának osztályvezető főor-
vosa, az egyesület vezetőségi tagja, 
szakmai tanácsadója és egyben a 
tudományos ülés levezető elnöke 
üdvözölte az egyesület tagságát és 
a vendégeket. Ezt követően a kór-
ház vezetése nevében dr. Kincsesné 
Szónya Katalin ápolási igazgató 
köszöntötte a megjelenteket. Ki-
emelte, hogy a vezetőség lehetősé-
géhez mérten továbbra is minden 
segítséget megad, hogy az egyesü-
let eredményesen működhessen. 

A köszöntők befejezéseként 
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu pol-
gármestere méltatta az egyesület 
tevékenységét. Fontosnak tartotta 
az azonos betegséggel küszködők 
összefogását. Végül jó egészséget 

kívánt mindenkinek. Ezután Papp 
Sándor, az egyesület elnöke nyitot-
ta meg az éves közgyűlést. Előadá-
sában megemlékezett a Diabétesz 
világnapról és az inzulinkezelés 
magyarországi történetéről. Be-
számolójában időrendi sorrend-
ben ismertette a betegedukáció 
terén végzett munkát és az egyéb 
rendezvényeken való részvételt. 
Kiegészítésében méltatta dr. Nagy 
Bertalan diabetológus főorvos 
és Balogh Sándorné dietetikus 
a betegedukációban végzett te-
vékenységét. Végezetül meg-
köszönte Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának segítségét, 
valamint a főigazgató főorvosnak, 
dr. Bulyovszky Istvánnak és dr. 
Sarkadiné dr. Brád Edit gazdasági 
igazgatónak a hozzáállását, akik a 
kórház vezetőségével egyetemben 
támogatják az egyesület munkáját. 

Ugyancsak köszönetét fejezte ki 
a kórház belgyógyászati osztálya va-
lamennyi munkatársának, akik az 
egyesület munkáját magas szakmai 
felkészültséggel segítik. Elismerés 
jár azoknak is, akik hozzájárultak 
az egyesület tudományos rendez-

vényének támogatásához, szerve-
zéséhez, és részt vettek a lebonyolí-
tásban. A tudományos rendezvény 
szakmai részében dr. Bessenyei 
Emília szemész főorvos – a cukor-
betegség szemészeti szövődményei-
ről tájékoztatta a hallgatóságot.

Dr. Béres Rita neurológus fő-
orvos a cukorbetegség gyakran elő-
forduló lábszövődményéről beszélt. 
A 2-es típusú cukorbetegség keze-
lésének lehetőségeiről szólt, és az 
életmód terápia fontosságát emelte 
ki előadásában dr. Lugosi Anna bel-
gyógyász főorvos. Dr. Papp Anikó 
kardiológus főorvos a cukorbeteg-
ség és a szívbetegség kapcsolatát ele-
mezte. A tudományos ülés végén a 
Madal Bal Kft. képviselője, Csornay 
Kinga előadásában a természetes 
növényi édesítésről beszélt. 

A rendezvény ideje alatt a bel-
gyógyászati osztály dolgozói vércu-
kor és vérnyomásmérést végeztek, a 
Bihari Diabetesz Egyesület tagjai 
részére pedig 50%-os árkedvez-
ménnyel biztosította a diétás termé-
kek vásárlását.

Papp Sándor
elnök

Az Arany János Gimnázium, 
Egészségügyi Szakképző, Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Szabó Pál 
Kollégium ügyviteli tagozata a Szent 
István Egyetem Békéscsabai Gazda-
sági Karának mentorálásával immár 
második éve indította be a „Titkár-
ságvezető” felsőfokú szakképzést. 

Az intézmény szakképzéseit az 
új OKJ-nek megfelelően a korszerű, 
modulrendszerű oktatás szerint szer-
vezi. Az elméleti oktatás mellett na-
gyon hangsúlyos a gyakorlati képzés 

(70%). Az iskolai formális tanulá-
son kívül különböző informális csa-
tornákon juttatjuk széleskörű isme-
retekhez a titkárjelölteket. A tagozat 
szervezésében a tanulókat minden 
tanévben szakmai kirándulásokra 
visszük, ahol munkahelyi, szakmai-
gyakorlati tapasztalatot szereznek. 
A 2009-2010-es tanévben végzős 
14. T osztály októberben szakmai 
napon ismerkedett a Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltárban folyó munká-
val, illetve a délután folyamán gyár-

látogatáson vettek részt az amerikai 
központú National Instruments 
magyarországi leányvállalatánál, az 
NI Debrecen Kft.-nél. Az NI-t mint 
családbarát, kiváló munkahelyet 
tartják számon, melyet egy rendkí-
vüli szaktudású, elismert menedzser 
irányít.

A tanulók és a kísérő pedagógu-
sok közvetlenül a gyakorlatból sze-
reztek tapasztalatokat. Megerősítést 
kaptak abban, hogy mennyire fontos 
az idegen nyelvek tanulása, gyakor-
lása a munkahelyi boldoguláshoz. A 
munkaadói oldalt hallgatva megér-
tették, hogy minél képzettebb és el-
hivatottabb munkaerőt, jó szakem-
bereket keresnek a nagyvállalatok. 
A kiemelkedő anyagi elismerésért 
komoly szakmai teljesítményt kell 
nyújtani. 

A tanulók élményekkel tértek 
haza, tapasztalatokat szereztek, mo-
tivációt merítettek a látottakból. Az 
iskolában lelkesedéssel meséltek is-
kolatársaiknak a gyárlátogatásról.

D-né
Arany János Gimn. és SZKI

Emléktábla az igazgatónak

Születésének 90. évfordulóján 
portrédomborműves emléktáblát 

helyeztek el a berettyóújfalui Arany 
János Gimnáziumhoz tartozó kol-

légiumok egykori igazgatója, Tarcsi 
István (1919–2001) emlékére.

A ma már Szabó Pál nevét viselő 
kollégium földszinti zsibongójában 
jelenlegi és egykori diákok, tanárok 
gyűltek össze, hogy emlékeikkel 
megidézzék mindenki Pista bácsi-
ját. A Bak Istvánné és Csermely 
László „öregdiákok” által szervezett 
megemlékezésre és táblaavatóra el-
jött a köztiszteletnek örvendő egy-
kori igazgató két lánya: Erzsébet és 
Éva, valamint egyik veje is. A kiváló 
pedagógusra, aki egyúttal zenesze-
rető ember is volt, fuvolajátékkal, 
bihari népdalcsokorral és egy Pe-

tőfi-szavalattal emlékeztek a mai 
növendékek. 

Virágh Pál egykori diák és kol-
légista méltatta volt tanárát. Mint 
fogalmazott, csak a legkiválób-
baknak adatik meg, hogy szobrot, 
emléktáblát emeljenek nekik, vagy 
utcát, teret nevezzenek el róluk. 
Tarcsi István ilyen kiválóság volt, 
akinek emlékére az öregdiákok, az 
önkormányzat és az Arany János 
Gimnázium összefogásával sikerült 
elkészíttetni a helybeli Kurucz Imre 
szobrászművésszel a portrédom-
borműves emléktáblát. Virágh Pál 
idézett a Pedagógusok arcképcsar-

noka című kiadvány idei számából, 
melyben Nyirkos Tibor – egykori 
kolléga – így ír Tarcsi Istvánról: 
„nagyformátumú pedagógus volt, 
aki kivételes tehetségét és ráter-
mettségét főképp a kollégiumi ne-
velésben kamatoztatta. Diákjait 
kiérlelt, emberközpontú pedagógiai 
szemlélet birtokában, egyedi, al-
kotó módon nevelte, ez teszi az ő 
életművét maradandóvá. – Apai vé-
dőszárny volt a kollégiumba kerü-
lőknek, majd életre szóló eligazítást 
nyújtott az érettségi közeledtével. Jó 
szóval, muzsikával nevelte az ifjúsá-
got, a legdemokratikusabb módon 

– emelte ki Tarcsi István érdemeit a 
ma már szintén ősz halántékú öreg 
diák, Virágh Pál. 

Az emléktáblát Virágh Pál és 
Csermely László leplezte le, majd a 
tisztelők és hozzátartozók elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit.

A kötetlen beszélgetés során kide-
rült: Tarcsi István nevéhez fűződik 
Berettyóújfaluban az ország máso-
dik legnagyobb gyermekvárosának 
vezetése is, amire már lassan csak 
az idősebbek emlékeznek, hiszen tíz 
éve elkezdődött a gyermekotthonok 
kiváltása lakásotthonokkal.

Nyírő Gizella

 

 
 

NemzetKözI SIKer. November 23-28-ig került megrendezésre Német-
országban a 14-dik balett és moderntáncverseny világbajnokság. ezen 
a versenyen magyarországot mások mellett a berettyóújfalui születésű 
Bukta Vanessza versenyző képviselte, aki a II. rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola ötödik osztályos tanulója. A versenyen 21 ország 42 csapata 
között a középdöntőig táncolt a mi lányunk. Vanessza három éves kora 
óta táncol a debreceni Abigél művészeti iskolában. Számos országos 
arany- és ezüstéremmel büszkélkedhet szóló- és csapattáncban egy-
aránt. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!

(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások

csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,

forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

tisztelettel várok 
minden kedves vásárlót!

Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

áraink a földön járnak!
Tisztelettel:  Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348

apróhirdetések

szilveszterezzen erdélyben, Székelyföldön, 
Székelyudvarhelyen. Síelési lehetőség. Programok estétől 
reggelig. Részvételi díj: 39.000 Ft (utazás, szállás, reggeli, 
vacsora, szilveszteri menü, újévi ebéd). Indulás december 
30-án, hazaérkezés január 2-án, este. Érdeklődni lehet 06 20 
317-4332, 54 402-661. T. Balogh Sándor.

15 hektár két darabban lévő termőföld Zsáka határában 
eladó. Érdeklődni lehet 54 442-078-as telefonszámon.

személyszállítás 15 fős kisbusszal, számlaképesen. Érdeklőd-
ni lehet 06 20 317-4332, 54 402-661). T. Balogh Sándor.

MEgköszönjük
A József Attila Általános Iskola „gyermeke-
ink jövőjéért” Alapítványa nevében ezúton 
köszönöm azoknak az adományozóknak a 
segítségét, akik adójuk 1 %-át az alapítvány 
számlájára utalták. Ez az összeg 2008-ban 
320.087 Ft volt. Ez évben az alapítvány az is-
kola tanulóinak versenyeztetését, tanulmányi 
kirándulások és DSK programok költségének 
finanszírozását támogatta.
kérjük, ez évi adóbevallásuknál se feled-
kezzenek meg a „gyermekeink jövőjéért” 
Alapítványról! Az alapítvány adószáma: 
19124241-1-09
Tisztelettel: Pálfiné Pántya Anikó, 
a kuratórium elnöke

***

A Csillogó gyermekszemek Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, akik a 
tavalyi évben adójuk 1 %-ának felajánlásával 
anyagi segítséget nyújtottak. Az Apeh által 
átutalt 94.869 Ft összeget a Vass jenő utcai 
Eszterlánc Tagóvoda fejlesztő játékainak 
bővítésére fordítottuk. Tevékenységünket 
közhasznú munkában végeztük, vállalkozást 
nem folytattunk. 
A kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül 
társadalmi munkában végezték. A következő 
adóbevallási időszakban is köszönettel várjuk 
a támogatásaikat. Alapítványunk adószáma: 
18552928-1-09, számlaszámunk: 61100082-
17083605 Pocsaj és Vidéke Takarékszövetke-
zet berettyóújfalui kirendeltsége. Mindennemű 
anyagi és tárgyi támogatást szívesen veszünk.
Gálné Tóth Klára tagóvodavezető

„Fókuszban a szakember”
Tisztelt Partnereink!

A Pálfi István Szakképzés-szervezési társulás köszönetét fejezi ki 
mindazon gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak, 

akik a szakképzési hozzájárulás társulásunkhoz történő utalásával 
támogatták az intézményeinkben folyó szakképzést.

Támogatásukra a továbbiakban is számítunk. 
A támogatás fogadására szolgáló pénzforgalmi számlaszámunk:

11738084-15764058-10490000
Új és meglévő partnereink a támogatásról szóló Megállapodás nyomtatványt a 

www.palfitiszk.hu, vagy a www.bshtiszk.hu honlapon vagy az érintett/támogatandó 
intézménynél érhetik el.

További információkkal az alábbi elérhetőségeken állunk partnereink rendelkezésére:
e-mail: vadaszferenc@palfitiszk.hu

tel/fax: (52) 557 878

Köszönettel:
Vadász Ferenc, igazgató Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván a
berettyóújfalui Fidesz frakció

Lisztes Éva

AutósiskoLájA 
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, Körépület emelete

Tanfolyamot indítunk Moped, A1, Ak, A 
és személygépkocsi vezetői 

kategóriákban minden hónap első hétfőjén
Bővebb információ: 30/648-1266

www.liszteseva.uw.hu
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Kálvin János öröksége
(1509-1564) 

és a Magyar Református Egyház
A 2009-es esztendő Kálvin Já-

nos emlékév a Magyar Református 
Egyházban, hiszen születésnek 
500. évfordulóját ünnepeljük. Eb-
ből az alkalomból adott hangver-
senyt a református templomban 
a debreceni Kodály Kórus május 
23-án, a város napján. Az 
ország református in-
tézményeiben több 
ezzel kapcsolatos 
versenyt rendez-
tek, a berety-
tyóújfalui Toldi 
Miklós Refor-
mátus Általános 
Iskolában is így 
volt ez, ahol Kál-
vin emlékfallal is 
tisztelegtek a nagy 
reformátornak. Né-
hány gyülekezet kirán-
dulást is szervezett Genfbe, 
ahol megkoszorúzták Kálvin szob-
rát a reformáció emlékművénél. A 
Berettyóújfalui Református Egy-
házközség is különös figyelemmel 
kísérte a Kálvin-év eseményeit, 
és készült október 31-ére, a refor-
máció ünnepére. November 9-én 
pedig Budapesten, a Művészetek 
Palotájában „Hadd, hirdessem a Te 
nevedet nemzedékről nemzedékre” 
ünnepi hangversennyel emlékezett 
a Magyar Református Egyház.

Kálvin János reformátor sok 
értékes örökséget hagyott ránk, 
utódokra. Nagy gondot fordított 
a bibliafordítás gondozására. A 
keresztyén vallás rendszere című 
főművével, amelyet Bázelben 
írt, és 1536 tavaszára hagyta el a 
nyomdát, a 27 éves fiatal tudós 
berobbant a tudományos teoló-
giai irodalom élvonalába.  Ebben 
összegezte a reformáció tanait. 
A szertartások egyszerűsége ré-
vén Kálvin mindenki számára 
érthetővé tette az istentiszteleten 
történteket. Egyetlen reformátor-
nak sem sikerült olyan tisztán és 
világosan megfogalmazni az úrva-
csora lényegét, mint neki. Számá-
ra nem az volt a fontos, hogy mi 
történik az úrvacsorai jegyekkel, 
hanem mi történik az úrvacsorá-
zó ember lelkével. Az úrvacsorázó 
hívő emberrel az a csoda történik, 
hogy lelkileg egyesül a mennyben 
lévő Krisztussal. Az egyház he-
lyi szinten presbitériumok által, 
magasabb szinten zsinatok által 
kormányozza magát, és alkotja 
törvényeit. Törekedett mindig 
az egyház egységére. Bullinger 
Henrikkel 1549-ben megköti a 
Consensus Tigurinust (Zürichi 
egyezményt), s azóta beszélhetünk 
református egyházról. Munkás-
ságával előremozdította a tudo-
mányos, gazdasági és társadalmi 
fejlődést. Az emberek életét Isten 
dicsőítésére, egymás támogatásá-
ra és társadalmilag hasznos tevé-
kenységre tudta indítani. Tanai 
szerint a munka istentisztelet, a 
takarékosság pedig erkölcsi köte-
lesség. Hallatlan szerénysége, nagy 
munkabírása és szigorú erkölcse is 
példa lehet előttünk. Az európai 
demokratikus államberendezke-
dés is Kálvin tanításain alapul.

Magyarországra először a lu-
theri reformáció érkezett, azon-
ban nem sokkal később a magyar 
lakosságot magával ragadta a kál-
vini reformáció, mely 1548-ban 
már jelen volt az országban. A me-
zővárosokban fogadták el először a 
református irányzatot, és azokból 
terjedt el a falvakba. Kálmáncsehi 
Sánta Márton javaslata alapján 
1556 után elterjedt a református 

vallásnak „magyar vallás” elne-
vezése. Nincs adat arról, hogy 
Kálvin Magyarországon valakivel 
levelezett volna. Arról sincs, hogy 
az 1559-ben megnyitott genfi 
akadémiájának, melynek maga 
is professzora volt, az ő életében 

lett volna magyar hallga-
tója. Viszont 1544-ben 

Belényesi Gergely 
felkereste Kálvint, 
és újszövetségi 
tanulmányairól 
beszélt neki. A 
reformátor mély 
benyomást tett 
a fiatal magyar 
teológusra.  A 

genfi reformátor 
második magyar 

látogatója Szegedi 
Gergely volt, aki 1556-

ban járt Genfben. A kál-
vini irány egyik első úttörője lett 
Magyarországon. Rajtuk kívül 
nincs tudomás arról, hogy Kálvin 
más magyarokkal is találkozott 
volna. Viszont Kaprophones Fe-
renc 1561. december 26-án Wit-
tenbergből levelet ír Kálvinnak, 
melyben azt írja, hogy Kálvin és 
a helvét tudósok tekintélyében bí-
zik egész Magyarország. 

Az 1541-ben három részre 
szakadt Magyarországon a kál-
vini reformáció adott támaszt 
a lakoságnak. Méliusz Juhász 
Péter debreceni plébános, 1561-
től tiszántúli püspök, a „magyar 
Kálvin” markánsan jelenítette 
meg Kálvin tanait. A szertartások 
magyar nyelven folytak, így min-
denki számára érthetővé lettek. 
A művelődés ügyét felkarolták 
a reformátusok, az iskolázást és 
a irodalmi munkálkodást egy-
aránt, beleértve a Biblia magyar 
nyelvre fordítását (1590, Vizsoly, 
Károli Gáspár). Programmá tet-
ték a könyvnyomtatást. A 16. 
században 168 iskola működött 
az országban, ebből 134 protes-
táns volt. A 29 nyomdából 28 
szintén protestáns volt. Az 1567-
ben tartott debreceni zsinat el-
fogadta a Helvét hitvallást. Az 
egyházkerületek élén püspökök 
álltak, az egyházközségek ügyeit 
a lelkészek intézték. Az első pres-
bitérium 1615-ben Pápán alakult, 
az 1646-ban Szatmárnémetiben 
megtartott nemzeti zsinat elfo-
gadta a presbitériumok beveze-
tését. Ezt az 1881-es debreceni 
zsinat újból megerősítette, és a 
Magyar Református Egyházat 
egységes szervezetbe egyesítette. 
Révész Imre 1864-ben a nagy re-
formátor halálának 300. évfordu-
lóján megjelentette Kálvin élete 
és a kálvinizmus című munkáját 
Pesten. 1909-ben Kálvin János 
születésének 400 éves évforduló-
ján, 150 tagú magyar küldöttség 
képviselte a Magyar Református 
Egyházat Genfben. A világ refor-
mátusságának képviselői szinte 
nem akartak hinni a fülüknek 
ezen az ünnepen, hogy az akkori 
Magyarországon mintegy három-
millió református él. Megindult a 
magyar reformátusság nemzetkö-
zi megismerése, Kálvin műveinek 
magyar nyelvű kiadása, 1936-
ban pedig megjelent magyarul az 
Institutio 1536-os kiadása. 

Mindezekre emlékezhettünk 
Isten iránti hálával ebben az esz-
tendőben mai magyar reformá-
tusok. Soli Deo Gloria – Egyedül 
Istené a Dicsőség. 

A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség

Határon átnyúló rendőrségi akció
Nem „hirtelen felindulásból” 
elkövetett akció volt júniusban 
a dr. Lingvay Csaba alezredes, 
berettyóújfalui rendőrkapitány 
által megszervezett fokozott 
ellenőrzés a kapitányság köz-
igazgatási területén. 

Akkori ígéretét tartva, is-
mét megszervezte a közleke-
désbiztonsági akciót, ám most 
felkérte együttműködésre a 
püspökladányi kapitányságot, a 
Biharkeresztesi Határrendészeti 
Kirendeltséget, illetve a határ túl-
oldaláról a Bihor megyei Rendőr-
főfelügyelőséget is.

A Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányság úgynevezett schengeni 
külső határos alegység. A Román 
Köztársaság irányából jelentősen 
megnőtt Berettyóújfalu vonzás-
körzete felé a bevásárló turizmus, 
mely érezhető személy- és gépjár-
műforgalom emelkedést mutat. A 
bekövetkezett közlekedési esemé-
nyek indokolttá teszik a külföldi 
állampolgárok gépjárművel törté-
nő mozgásának fokozott ellenőr-
zését, a közlekedési szabályok dur-
va megsértőinek kiszűrését.

Az év végi szállítási és szállítmá-
nyozási tehergépjármű forgalom 
várható növekedése is jelentősen 
emeli az ártándi közúti határát-
kelőhelyre vezető főútvonalak for-
galmát. A fentieken kívül kiemelt 
ellenőrzési szempont a közlekedés 
biztonságát súlyosan veszélyeztető 
ittas vezetők kiszűrése – indokol-
ta az ellenőrzést Lingvay Csaba. 
Majd a mostani, szintén csütörtöki 
napra eső ellenőrzés 170 résztve-
vőjét köszöntötte, köztük Aranyi 
István ezredest, a megyei rendőr-
főkapitányság rendészeti igazga-
tóját, Krocsek Zoltán alezredest, 
a püspökladányi kapitányság ve-
zetőjét, Péter Sándor alezredest, 
a Biharkeresztesi Határrendészeti 
Kirendeltség vezetőjét és Adrian 
Bucur ezredest, a Bihor megyei 
Rendőr-főfelügyelőség megbízott 
főkapitányát.

Felszólalásában Aranyi Ist-
ván üdvözölte a nem mindennapi 
akció ötletgazdáját, hiszen mint 
fogalmazott, szükség van a látha-
tó rendőrségi akciókra, mert több 
negatív jelenség tapasztalható, 
amire reagálniuk kell. A csökkenő 
bűncselekményekkel szemben a 
lakosság szubjektív biztonságérzete 
romlik – szögezte le. Ám rendőr-
ség van, él, teszi a dolgát, az pedig 
külön öröm, hogy a berettyóújfalui 
kapitányság felvállalta a sajtó nyil-
vános közlekedésbiztonsági akciót 
Lingvay Csabával az élen, s meg-
kereste a partnereket is ehhez: a 
polgárőrség mellett a Bihor megyei 
főfelügyelőséget, illetve a ladányi 
kapitányságot és a biharkeresztesi 
határrendészetet is sikerült bevon-
nia a közös eseménybe. Kiemelke-
dő jelentőségűnek értékelte Aranyi 
István a két szomszédos megye 
együttműködését, ami tulajdon-
képpen a két ország érdeke is. – Az 
együttműködésen túl az együtt 
gondolkodás szép példája is ez a 
nap – állapította meg az ezredes.

Adrian Bucur ezredes magya-
rul szólt az eligazítás résztvevőihez. 
Kiemelte: régóta együttműködő 
kapitányságok munkájának le-
hetnek szemtanúi a jelenlévők, s 
abban is biztos, hogy a jövőben is 
többször fognak együtt dolgozni. 
Megköszönte a közös akció kezde-

ményezését, amellyel kapcsolatban 
14 órakor Nagyváradon nemzet-
közi sajtótájékoztatót tartottak.

Az újszerű közös akció kapcsán 
mind a magyar, mind a román saj-
tó munkatársai lehetőséget kaptak 
a határ mindkét oldalán az esemé-
nyek nyomon követésére.

Miközben Mezei Imre száza-
dos, a közlekedésrendészeti osztály 
vezetője megtartotta az eligazítást, 
alkalom nyílt Lingvay Csaba kapi-
tánnyal beszélgetni a részletekről. 
Kiderült: román oldalon ötve-
nen, a határ inneni oldalán száz-
húszan vettek részt az akcióban. 
Legtöbben – 81-en, 21 csoportba 
osztva – az újfalui kapitányságról, 
harmincketten, hat helyszínen a 
ladányi kapitányság területén, míg 
a határrendészeti kirendeltség hét 
fővel „szerepelt”. A rendőrök mun-
káját támogatták a polgárőrök, a 
Vám-és Pénzügyőrség, a Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, valamint 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
munkatársai is. Ezenkívül az ak-
cióban részt vett még a debreceni 
rendőrkapitányság, a Hajdú-Bihar 
megyei Rendőr-főkapitányság be-
vetési szolgálata, akcióosztálya és 
forgalomellenőrző alosztálya.

Fő szabály szerint a 42-es, 4-es 
és 47-es számú főútvonalakat von-
ták fokozott ellenőrzés alá, de kö-
rözési akciót is végrehajtottak. Az 

eredmény nem is maradt el: két és 
fél óra alatt hat országosan körö-
zött személy előállításáról számolt 
be Lingvay Csaba. Egy személyt 
a ladányiak, ötöt az újfaluiak fog-
tak el. Közülük három személyt a 
Debreceni Bíróság keresett, egyi-
kük ellen rablás és orgazdaság mi-
att adtak ki elfogató parancsot, a 
másik személyt közúti baleset oko-
zása miatt körözték, a harmadi-
kat a közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény miatt, a negyedik 
személyt a Karcagi Városi Bíróság 
kereste csalás miatt, egy főt pedig 
a berettyóújfalui bűnügyi osztály 
keresett eltűnés miatt. 

A fokozott ellenőrzést oly mó-
don szervezték meg, hogy az ne 
járjon az utazó közönség zaklatásá-
val, azaz többszöri megállításával. 
Éppen ezért úgy osztották meg 
a feladatokat, hogy a kamionok, 
nehézgépjárművek ellenőrzése az 
ártándi közúti határátkelőre kon-
centrálódott. Hasonló módon 
szervezték meg a személygépjár-
művek ellenőrzését is. 

Ott jártunkkor a határrendészek 
a pihenőidő betartását, veszélyes 
anyagok szállítását, túlsúlyt, túl-
méretet, a vezetői okmányokat, a 
tahográf készülékek ellenőrzését 
végezték. Balogh István főtörzs-
zászlós éppen egy cseh kamionost 
ellenőrzött. Kiderült, hogy a ka-
mionban digitális korong volt. A 
gépjárművezetői kártya laptopos 
vizsgálata során a sofőr „lebukott”: 
november 5-én ugyanis vezetési 
idő túllépést mutatott ki a számí-
tógép, 4 óra 30 perc helyett 6 óra 
57 percet vezetett folyamatosan. 
Emiatt – tolmács segítségével – 
közigazgatási eljárás alá vonták a 
vezetőt, a kamiont pedig visszatar-
tották a közigazgatási bírság – 300 
ezer Ft – kifizetéséig. A sajtósok-
nak lehetőségük volt bepillantani 
a román rendőrök munkájába is, 
Szentjánoson kamion ellenőrzésbe 
kapcsolódhattak bele, ott minden 
rendben volt.

Nyírő Gizella

II. Biharite fotópályázat és kiállítás 
- Az Alföld az én szememmel -

A Bihari Természetbarát Egye-
sület 2009 áprilisában hirdette meg 
2009. évi fotópályázatát „Az Alföld 
az én szememmel” címmel, mely 
már a második ilyen jellegű ren-
dezvénye volt a reményeink szerint 
hosszú életű kezdeményezésnek.

Annak ellenére, hogy egyre el-
terjedtebb, bárki számára elérhető a 
fényképezés, és a mobiltelefonok ré-
vén szinte mindennapos dolog egy-
egy esemény megörökítése, a ko-
molyabb, az alkotást, a téma ízléses 
megkomponálását célzó fotózással, 
és az erre ösztönző programokkal 
csak ritkán találkozhatunk.

Mottónk, miszerint „ne a fel-
szerelésen múljon” ezúttal is ér-
vényesült, ugyanis a pályázatnál 
kikötöttük, hogy csak utólagos 

szerkesztés, (Photoshop) módosí-
tás, javítás nélküli képekkel lehet 
indulni. A komolyabb szakértel-
met igénylő utólagos munkálatokat 
idén is Gombos Ferenc, fotóművész 
zsűritagunk vállalta, így minden 
kép egyenlő eséllyel indult a meg-
mérettetésen.

A kiállításnak helyt adó Bihari 
Múzeum igazgatója, Kállai Irén a 
múzeum szemszögéből, míg harma-
dik zsűritagunk, Bogya Pál dizájner, 
fotográfus a képalkotás nézőpontjá-
ból értékelte a munkákat..

Örömmel tapasztaltuk, hogy 
pályázatunk egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend, 38 pályázó 
131 fotót küldött be az ország ke-
leti feléből, legfőképpen a Bihar-
Sárrétből.

Mind a korosztály, mint a fény-
képezőgépek típusa igen széles kört 
ölelt fel, azt azonban egyértelműen 
elmondhatjuk, az alkotások színvo-
nala nagy mértékben javult az elő-
ző évhez képest.

Zsűrink amellett, hogy idén is 
élt a különdíjak felajánlásával, szo-
katlan döntést hozott. A pályázók 
közül nem korcsoportonkénti el-
ső-második-harmadik helyezettet 
választott, hanem minden pályázót 
saját lehetőségeihez viszonyított. 
Bizonyos korcsoport esetén ugyanis 
nem tudott volna egyértelmű győz-
test hirdetni, míg máshol sajnálta 
volna, ha egy-egy alkotás nem ke-
rül a legjobbak közé.  Így adódha-
tott, hogy a gyermek kategória első 
három helyezettje foghíjas, míg a 
junioroknál, illetve a felnőtteknél 
többen is felállhattak a képzeletbeli 
dobogó valamelyik fokára.

A különdíjakat olyan fényképé-
szek kapták, akik bár nem értek el 
helyezést, egy-egy zsűritag tetszését 
mégis elnyerték.

Az eredményeket csak az alko-
tásokból összeállított fotókiállítás 
megnyitójának napján lehetett 
megismerni. A Bihari Múzeum 
nagytermét teljesen megtöltő ér-
deklődők előtt először Gombos 
Ferenc értékelte a beküldött fény-
képeket, majd sor került a dobogó-
sok, valamint a különdíjra érdemes 
alkotók jutalmazására. 

Az eredményhirdetés a legjobb 

fotókból összeállított kiállítás meg-
nyitójával zárult.

Ahhoz, hogy 2009-ben is ilyen 
színvonalasan díjazott pályázatot, 
illetve minőségi módon előhívott 
fotókból összeállított kiállítást ren-
dezzünk, nem elég az elhivatottság, 
és a sok-sok önkéntes munka. Ezért 
engedjék meg, hogy külön meg-
köszönjem Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata, Gyula Ferencné, 
Muraközi István, a Horváth Fotó, 
az Internet Café, valamint Papp 
Zsolt családi pincészetének önzet-
len segítségét.

2010 tavaszán egyesületünk 
újabb fotópályázatot hirdet, mely-
nek részleteit hamarosan megtalál-
ják a nagy olvasótábornak örvendő 
honlapunkon: www.biharite.hu

Ugyanitt már most megtekint-
hetik a pályázatra benyújtott fotó-
kat, és a rendezvénnyel kapcsolatos 
híreket, információkat.

Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt a Bihari Múzeum 
időszaki kiállítótermében december 
19-éig, valamint január 5-9. között 
múzeumi nyitvatartási időben, ahol 
a legjobb fotókból összeállított ki-
állítást élőben is megtekinthetik. 
A kiállítás ezután vándorútra kel, 
először Komádiba, majd több kör-
nyező faluban is eleget tesz a meg-
hívásnak.

Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát Egyesület

www.biharite.hu

Fotó: Kari
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A berettyóújfalui Eötvös DSK 
az ország legeredményesebb klubja!

Sikeres évzárás

December 6-án Budapesten, a 
Magyar Sportok Házában rendezték 
meg a Magyar Erőemelő Szövetség 
éves közgyűlését. A közgyűlésen ér-
tékelték a 2009-es év eredményeit, 
illetve itt hirdették ki az „Év sporto-
lóit” és a „Legeredményesebb klub-
ját”. A berettyóújfalui Eötvös DSK 
csapata a nemzetközi eredményeket 
figyelembe véve az ország legered-
ményesebb klubja lett. 

Egyéni díjazásban részesült 
Makrai Éva junior világbajnok, aki 
az „Év junior női fekvenyomója”, 
Mikula norbert ifjúsági világ-
bajnok, aki az „Év ifjúsági férfi 
fekvenyomója” és Szabó László juni-
or világbajnok, aki az „Év junior fér-
fi fekvenyomója” lett. Ungai jános 
az ifjúsági és junior válogatott szö-
vetségi kapitánya az „Év utánpótlás 

edzője” címet kapta. A csapat továb-
bi tagjai: somogyi Edina, ifjúsági 
fekvenyomó világbajnok, Balibán 

Márk, ifjúsági fekvenyomó világ-
bajnoki harmadik helyezett. 

Eötvös DSK

Gyöngyösön került megrende-
zésre a Magyar Kyokushin Karate 
Szervezet utánpótlás bajnoksága. 
Gyöngyös már másodjára szervezi 
ezt a versenyt, miután a rendezés 
jogát öt alkalom után átadtuk ne-
kik. A résztvevők létszáma hosszú 
évek óta változatlan, kb. 35 klubból 
300 körüli versenyző indul. A Be-
rettyó Budo SE 14 főt nevezett, egy 
versenyző viszont sérülés miatt nem 
tudott elindulni, így 13-an vettek 
részt a mérlegelésen. 

Bár féltünk a 13-as szám 
misztériájától, de ok nélkül, hiszen 
nagyon jól indult számunkra a ver-
seny. A gyerek korcsoport pástjain 
egyszerre küzdött a két Dávid fiú 
(Ádám és Máté), és meg sem álltak 
a döntőig. A döntőben nagyon nagy 
fölénnyel mindketten aranyérmet 
szereztek, természetesen külön súly-
csoportban. Párhuzamosan velük a 
lányok között Lénárt Kitti harcolt 

ki egy bronzérmet. A serdülők me-
zőnyében Kiss Imola „vitézkedett”, 
aki eddig minden versenyen érmet 
szerzett. Most sem volt ez másként, 
és hihetetlenül nagy csatában a 
megszerzett pontok alapján ő is a 
dobogó legfelső fokára állhatott fel. 
A négy között neki és másik két el-
lenfelének is 2-2 győzelme volt, így 
a megszerzett pontok döntötték el 
az érmes helyezések sorsát. Imola 
három mérkőzés alatt 15 pontot 
szerzett, az ezüstérmes lány 14-et, 
a bronzérmes 13-at. Vass Viktória 
élete első országos bajnoki érmét 
szerezte egy bronzérem képében.

Az ifjúságiak mezőnyében a 
junior magyar válogatottságra pá-
lyázó Papp Árpádtól mindenkép-
pen dobogós helyezést vártunk. 
Első küzdelmét kb. 20 másodperc 
alatt kiütéssel nyerte, a következő 
ellenfele végig harcolta a kétper-
ces küzdőidőt, de a félidőben őt is 

megroggyantotta. A döntőben vi-
szont nagynevű ellenfele ellen nem 
tudta hozni a formáját, és kicsit hi-
tehagyottan is küzdött, így be kel-
lett érnie egy ezüstéremmel.

A juniorok között magyar vá-
logatott Nguen Van Viet próbálta 
meg fényesebbé tenni az eddigi 
magyar bronzérmeit, azonban most 
sem sikerült, maradt a bronzérem. 

A 13 versenyző 7 érme minden-
képpen nagyon jó teljesítménynek 
számít. Az utánpótlás magyar baj-
nokság azon versenyek közé tarto-
zik, amelyek számunkra jól szoktak 
sikerülni. Bár az idén több verse-
nyen sem tudtunk elindulni (az 
edzőterem váltásunk miatt), a kö-
vetkező évben újra a legjobb nyolc-
ba fogjuk verekedni magunkat. A 
2009-es év 15. helyezése a 62-ből az 
elmúlt évek eredményeit tekintve 
számunkra sikertelenség, de a ver-
senyek, melyeken elindultunk, sike-
resen zárultak, így nem a versenyzői 
felkészítésen és versenyzőink akara-
tán múlott a helyezés. 

Felnőtt versenyzőink számára a 
december 6-ai Mikulás-kupa jelen-
tette az év utolsó megmérettetését, 
ahol négy fővel képviseltettük ma-
gunkat. 140 induló versengett a B 
és C kategória érmes helyezéseiért. 
C 90 kg-os kategóriában Vadász 
László három győztes mérkőzés 
után a döntőben egy horvát el-
lenféltől szoros csatában vereséget 
szenvedett, így ezüstérmet tudhat 
magáénak. Ugyanebben a mezőny-
ben Márkus Attila bronzérme is di-
cséretes eredmény.

Berettyó Budo SE

Anyakönyvi hírek

Születtek
november 18.: Szilágyi Botond 
(Szilágyi Szilveszter – Balogh 
Edina)

Házasságok kötöttek
December 5.: Bukta János Csaba 
– Béldeki Beáta

Elhunytak
november 2.: Surman Mihály 
Gáspár (1948)
8.: Kovács Gábor (1938)
10.: Fekete Margit (1910)
17.: Győri Gyula (1924)
19.: Nagy Imréné Papp Borbála 
Anna (1936)
24.: Bene Zsigmond (1942)
29.: Kocsi József Mihály (1942)

December 3.: Dajka József 
(1937)
7.: Jenei Gyula (1946)

Tűzjelző

Karácsonyi könyvvásár

A berettyóújfalui Hivatá-
sos Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság készenléti egy-
ségeit működési területükön 
szeptember 1-jétől 139 esetben 
riasztották. Ebből 73 tűzeset, 58 
műszaki mentés, 5 téves jelzés, 3 
vaklárma volt. 10 alkalommal a 
szomszédos parancsnokságok ese-
teihez vonultak segítségnyújtásra. 
A téves jelzések az automatikus 
tűzjelzők érzékelőinek meghibá-
sodására vezethetők vissza.

A tűzesetek magas száma a 
száraz, meleg ősznek tudható be. 
A tüzek nagy része kárnélküli tar-
ló-, gaz-, avartűz volt. A tűz ke-
letkezését sok esetben az eldobott 
égő dohánynemű, illetve emberi 
gondatlanság okozta. Néhány na-
gyobb tűz is keletkezett, melyeket 
csak jelentős erő és eszközök beve-
tésével sikerült eloltani. 

Ilyen volt a szeptember 8-án 
Derecskén, a Kasz-Coop Kft. ser-
téstelepén keletkezett tűz. A tűz 
oltásában 8 gépjármű és 36 tűzol-
tó vett részt. A gyors és szakszerű 
beavatkozásnak köszönhetően a 
950 sertést sikerült kimenteni, 
elhullott állat nem volt. A tűz ol-
tását nehezítette az épületben lévő 
8 gázpalack, melyeket sikerült 
sértetlenül kihozni. A tüzet 4 óra 
megfeszített munkával számoltuk 
fel. Október 11-én Berettyóújfa-
luban egy 10*10m-es családi ház 
pincéje égett, a lakásban tartóz-
kodó 3 fő a tűzoltók kiérkezésére 
elhagyta az épületet, az egységek 

a tüzet megfékezték. A tüzet vél-
hetően a kazánból kipattanó szik-
ra okozta. Ebben az időszakban 
a megszokottnál jóval magasabb 
számú műszaki mentést kellett 
végrehajtani. Kiemelkedő nap 
volt október 13-a, amikor a viha-
ros erejű szél több fát kidöntött, 
tetőszerkezeteket rongált meg. A 
tűzoltók a nap folyamán 19 kár-
esethez vonultak. A keletkezett 
károk felszámolása a következő 
napon is tartott. Október 12-
én éjszaka Ártándnál kamion 
ütközött személyautóval és 2 
mikrobusszal, a személygépjármű 
vezetője a helyszínen életét vesz-
tette, 2 fő könnyebb sérüléseket 
szenvedett. A baleset felszámolása 
idején teljes útzár volt, ami 4 órán 
keresztül tartott.  

A fűtési szezon ideje alatt kér-
jük a lakosságot, hogy saját biz-
tonságuk érdekében a tüzelésre, 
fűtésre vonatkozó szabályokat 
tartsák be. Fűtéshez csak megfe-
lelő állapotú tüzelő- és fűtőberen-
dezés használható, ezért javasoljuk 
a fűtőberendezés szakember általi 
felülvizsgálatát. A kémények meg-
felelő műszaki állapota is alapvető 
fontosságú, mert az eldugult, rosz-
szul szellőző kémény szénmonoxid 
mérgezés forrása lehet. Ügyelni 
kell arra is, hogy szilárd tüzelő-
anyaggal üzemelő fűtőberende-
zésből kipattanó szikra, illetve az 
eltávolított égéstermékek (salak, 
hamu) ne okozzanak tüzet. 

Karancsi Zoltán tü. szds.

Ajándékozzon könyvet szeretteinek!
A sinka István Városi könyvtár gyermekkönyvtárában

vásárolni lehet a könyvtár nyitva tartási idejében.
A Sinka István Városi Könyvtár köszönetet fejezi ki a berettyóújfalui 

polgárőrségnek az Információs Központban végzett munkájáért. 
A szentmártoni városrészben folytatott rendszeres ellenőrzésükkel 

biztosítják a zavartalan működést.

Felhívás!

A Berettyó munkás Horgász 
egyesület 

tájékoztatja a tisztelt horgásztagokat, 
hogy átköltözött a 

Kossuth u. 6. szám alá, az ÁNTSZ 
mellé, a földszintre. A fogási naplókat 

a folyosón elhelyezett gyűjtőbe 
kérjük bedobni.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 2008-ban felajánlották 

személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
egyesületünknek. A befolyt összeget 

működési kiadásokra fordítottuk. 
Ez évben is szeretettel várjuk 

támogatásaikat. Számlaszámunk: 
61100082-19202365 Pocsaj és 

Vidéke takarékszövetkezet.

Tisztelettel: a vezetőség

FÉNYLÁNC 2009!

IMA MAGYARORSZÁGÉRT, 
IMA A MAGYAR LELKEKÉRT, 

ÁLDÁS KÉRÉSE A NEMZETÉRT

Idén 2. alkalommal gyújtjuk meg 
őrtüzeinket, amely egy Magyar-
országot átfogó és a határokon 
is átnyúló kezdeményezés, a 

fény születésének tiszteletére és a 
magyar nemzet megújulásának 

reményében.
A helyszín: 

Berettyóújfalu, Csonkatorony
A tűzgyújtás időpontja: 

2009. december 21., 18.00 óra
Kapcsolattartó: 

nagy Csaba: 30/518-0098, 
akibacsgyan@freemail.hu

A szervezők szeretettel várnak 
minden tavaly megjelent 

és új érdeklődőt!

A berettyójfalui uszodában a szAUnA
minden pénteken, 15 órátólés hétvégén 10 órától

folyamatos üzemű.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS AZ USZODÁBAN!

 2009. december 24. ZÁRVA
 2009. december 25-26. NYITVA 8.00-20.00 óra
 2009. december 31. ZÁRVA
 2010. január 1. NYITVA 14.00-20.00 óra

Békés karácsonyt és noldog új évet kívánunk!
Herpály-Team Kft.

Sporteredmények

Futsal NB I. 
Gödöllő – MVFC  1:5
MVFC – Dunavarsány  15:0
Csömör – MVFC  1:6
Magyar kupa a 8 közé jutásért
Hajdúdorog – MVFC  3:7
laBdarúgás NB III.
Nagyecsed – BUSE  5:2
BUSE – Kótaj  2:3
U-19
BUSE – Nagyecsed  5:0
Kótaj – BUSE  1:0
U-16
BUSE – Nagyecsed  0:1
Kótaj – BUSE  10:1
KézIladBa

Férfi nB II.
BMSE – Rákóczifalva  28:29
Mezőtúr – BMSE  22:40
Ifi
BMSE – Rákóczifalva  37:21
Mezőtúr – BMSE  38:29

A Berettyóújfalui Református Egyházközség a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola és 

a Szivárvány Református Óvoda 
karácsonyi hírei

December 18-án, pénteken, délután 4 órakor lesz a Szivárvány Re-
formátus Óvoda karácsonyi ünnepsége a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban.
December 18-án, pénteken este, fél 6 órakor a Toldi Miklós Reformá-
tus Általános Iskola karácsonyi ünnepsége a megyeháza dísztermében.
December 22-én, kedden ajándéknap az iskolában (áhítat, osztályka-
rácsony).
December 21-től 23-ig, hétfőtől – szerdáig bűnbánati istentiszteletek 
lesznek 4 órai kezdettel az imaházban, 5 órai kezdettel a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben.
December 22-én, kedden, délután fél 2-kor karácsonyi istentisztelet a 
Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
December 24-én, csütörtökön, KARÁCSONY SZENTESTI ÜNNE-
PI ISTENTISZTELET 3 órai kezdettel a templomban gyermekeink, 
hittanosaink, fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda és a Toldi 
Miklós Református Általános Iskola szolgálatával. 
karácsony első napján, pénteken, délelőtt 10 órakor úrvacsorás is-
tentisztelet lesz a templomban és az imaházban is. Ugyanezen a napon 
délután 3 órakor istentisztelet a Kálvin téri gyülekezeti teremben és az 
imaházban.
karácsony másnapján, szombaton, délelőtt 10 órakor lesz az ünnepzá-
ró istentisztelet a templomban és az imaházban.
December 27-én, vasárnap, délután 14 órakor karácsonyi úrvacsorás 
istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgá-
latával.
Az esztendő utolsó napján, csütörtök este, 5 órakor tartunk hálaadó 
istentiszteletet a templomban és az imaházban.
Újév napján, pénteken, délelőtt 10 órakor hálaadó istentisztelet a 
templomban és az imaházban.
Megvásárolható a 2010-es Bibliaolvasó kalauz, kálvin kalendári-
um és falinaptár. A Reformátusok Lapja és a Kálvin Kiadó kiadványai 
egész évben vásárolhatók. 
Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesz-
nek. 

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk 
kedves mindnyájuknak!

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
2009 adventjén: a Berettyóújfalui Református Egyházközség.

10 alkalmas bérletek:
Felnőtt:  6.400 Ft
Nyugdíjas:  4.200 Ft
Gyermek:  3.700 Ft
Szauna:  7.000 Ft

Havi bérlet:
Felnőtt: 11.700 Ft
Nyugdíjas:  10.200 Ft
Gyermek:  7.900 Ft

Fotó: Kari

Ajándékozzon 
Karácsonyra fürdőbérletet! Hirdessen a 

Bihari 
Hírlapban!


