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Bátor történelem bátor jelent gerjeszt

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala ingyenes buszjáratot indít a város köztemetőihez
október 30 és november 1 között. A busz indulási időpontja megtalálható az érintett megállóhelyeknél, valamint a www.berettyoujfalu.hu
honlap főoldalán.
A buszjárat útvonala:
Honvéd u. - Földesi u. - gimnázium - autóbuszállomás - Bessenyei
ABC – Csendes temető – Bessenyei ABC - autóbuszállomás – kórház Lakberendezési áruház - Széchenyi u. – Téglaparti temető – Puskin u.
– Szentmárton tér - Berettyószentmártoni temető - Széchenyi u. - piac –
kórház - autóbuszállomás.
				
Berettyóújfalu Város
				
Polgármesteri Hivatala

Halottak-napi emlékező
istentiszteletek a temetőkben
november 1-jén, hétfőn
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forradalmakra, világtörténelmi győzelmekre emlékeznek. Mi, magyarok október
hónapban két, világra szóló, és a leveretésben is győztes forradalmunkra tekintünk
vissza. 6-án az 1848-as forradalomra,
szabadságharcra, 23-án pedig az 1956-os
forradalomra.
Amikor az ’56-os Budapestre és a vidék Magyarországára gondolunk, akkor
Kolozsvárra, Temesvárra és Erdélyre is
gondolnunk kell, kegyelettel hajtva meg
fejünket az áldozatok emléke előtt. Mert
a magyar forradalmat itt is ezrek és ezrek
éltették, hogy aztán megbüntesse őket is a
hatalom megfélemlítő ereje.
A történelem ritkán ismétli önmagát.
Vannak azonban események, amelyeknek
ugyanaz a jelentése történelmi távlatból
tekintve. 1848/49 és 1956 forradalma és
szabadságharca között is sok különbség
van, több mindenben mégis hasonlítanak.
Abban mindenképpen, hogy azt üzenték a
világnak: egy kis európai nép a döntő történelmi pillanatokban méltósággal kezébe
vette a sorsát, és „megbűnhődve múltat és
jövendőt” véráldozat árán kivívta szabadságát. Felkiálthatnánk, hogy valójában
nem vívta ki: mindkettőt leverték! Csakhogy az igazságos forradalmak mindig
győznek; olykor levertükben még inkább
– mert megváltoztatják a jövőt, megreformálják a társadalom életét, olykor intézményrendszerét, öntudatát, erkölcsét
is. „Bátor történelem bátor jelent, gyáva
történelem gyáva jelent gerjeszt.”
1956 utóéletét kiemelve Muraközi
István úgy fogalmazott: „Sokan próbálták
valódi jelentőségétől megfosztani, félreértelmezni és félreértetni ezt az ünnepet,
főleg azok, akik még ma sem értik, hogy
nem ünnepelhet a hóhér az áldozattal. Az
elmúlt esztendők vezetői azt próbálták belénk sulykolni, hogy nem kell eltúlozni az
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Közlemény

- emlékezés 1956 forradalmára -

A hagyományokhoz híven ünnepi
istentisztelettel vette kezdetét az október
23-i emlékezések sora Berettyóújfaluban.
Orosz Béláné Farkas Réka, református
lelkész hirdetett igét, mellyel emlékeztetett, hogy bő fél évszázaddal ezelőtt, ezen
a napon, együtt, egy szívdobbanással tudott cselekedni a nemzet, amiért az utókor
kimondhatatlan nagy hálával tartozik. –
Sokféle érzés kavarog a mai emlékezők lelkében, hiszen az elmúlt évtizedekben sokan sokféleképpen próbálták magyarázni
és láttatni ezt az eseményt. A közelmúltra
vetítve felhívta a figyelmet a gazdasági élet
visszáságaira, a nemzeti érdekek és értékek újbóli háttérbe szorítására, és egyben
figyelmeztetett, most is összefogásra, egy
„közös szívdobbanásra” van szükség.
11 órakor az Oláh Zsigmond utcai
’56-os emlékműnél gyülekeztek a város
polgárai, vezetői, szervezeteinek képviselői. „Emlékezni és tiszteletet leróni gyűltünk ma itt össze, apáink és nagyapáink
nemzedéke előtt, akik több mint fél évszázada felkeltek egy zsarnoki rendszer ellen,
amelyik elvette tőlük még a gondolkodás
szabadságát is. Ők voltak az elsők, akik
nyíltan szembefordultak a Szovjetunió
néven ismert, erőszakkal összetákolt államalakulattal, a Kelet-Európát gúzsba
kötő hatalommal, és az első komoly sebet
ütötték rajta.” – kezdte ünnepi beszédét
Muraközi István polgármester. Főhajtásra intett mindazok előtt, akik valamilyen
módon részesei voltak az eseményeknek,
és sok esetben vérüket áldozták a nemzet
függetlenségéért és egységéért. Egyben
köszönte mindazoknak, akik jelen vannak, és segítik a ma nemzedékét a méltó
emlékezésben.
Albert Camus sokat idézett sorait kiemelve emlékeztetett: „A magára maradt
Európában csak úgy maradhatunk hívek
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem
áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat” .
A forradalom bukása után, a magyarországi meghurcoltakkal és üldözöttekkel,
a határainkon túli magyarok ezrei kerültek
börtönbe vagy bitófára. Ők voltak azok,
akik az aradi vértanúk áldozatához méltóan tették hozzá a magukét nemzetünk lelki felemelkedéséhez. Mert ők sem hősnek
születtek, csak reménytelenül szabadnak,
akikre a hősi napok múltával lesből csapott le a szabadságtól rettegő hatalom.
Felhívta a figyelmet arra a tényre,
hogy a nagy nyugati nemzetek győztes

A lap megtekinthető a város honlapján:
www.berettyoujfalu.hu
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ünnepi megemlékezést, a „magyarkodást”,
ugyanis az ifjabb nemzedéket meg kell
óvni a frusztrációtól, hogy a múlt helyett
a jelenbe és a jövőbe nézzünk, és ha lehet, kezeljük tabuként a történelmünket.
Bő másfél évszázaddal ezelőtt Petőfi azt
mondta: >>Itt az idő<<. S ha itt van, talpra
tudunk-e állni hosszú rabiga után? – hos�szú balsorsok, viszályok közepette fenn
tudunk-e maradni, meg tudjuk-e őrizni
anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat, és
hogy a legkétségbeejtőbb pillanatokban
is fognak támadni új példaképeink. Tanuljunk végre meg egy dolgot: a nemzeti
ünnep soha nem önmagáért való. Ha legalább ilyenkor háttérbe szorulnának a hatalmi ambíciók, és felülkerekednének azon
értékek, melyek összekötnek és megerősítik bennünk az együvé tartozás nagyszerű
érzését. Mikor lenne erre a legnagyobb
szükség, ha nem most, a nagy nemzetközi
kihívások pillanatában.”
2010-et a „Talpra magyar” évének
nevezve a polgármester elmondta, hogy
nemzeti összetartozásunk, az egységre
való figyelemfelkeltés, nyelvünk védelme
törvényi erőre emelkedett. Kihirdetésre
került a Nemzeti együttműködés programja, elindult „Trinaon gyógyítása”, a
XXI. század első évtizedében visszaköszönő belső terror kivizsgálása és igazságtétele. A közelmúlt eseményei kapcsán
kiemelte: a tavaszi árvizek és a közelmúlt
ipari katasztrófája nyomán soha nem látott összefogás valósult meg, melynek a
kormány az élére állt, a nemzet pedig –
határoktól függetlenül – egy emberként

követte. Ezt a morált, ezt az alapvető normát üzenik nekünk nemzeti ünnepeink.
„Ez az az út, amelyről nem szabad többé
visszanézni és meghátrálni. És ez az az út,
amelyiken nem állhatunk meg, mondván,
hogy elfáradtunk. ’56 öröksége ezt nem
engedi. És ha tiszta szívvel és tekintettel
haladunk lépésről lépésre, akkor nyugodtan mondhatjuk: nem félünk a holnaptól,
mert látjuk a tegnapot, és szeretjük a mát.”
– zárta gondolatait Muraközi István.
Az ünnepi beszédet az Eötvös József
Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
tanárainak és diákjainak ,,Fegyverek és
virágok” című ünnepi műsora követte,
melyben 1956-ról szóló irodalmi alkotások és a kor, illetve a XX. század gondolkodóinak megállapításai, a forradalmat és
szabadságharcot méltató gondolatai hangzottak el. A résztvevők jó érzékkel vonták
be az előadás koreográfiájába magát az
emlékművet, egyben felvezetve annak
megkoszorúzását, a hősök előtti főhajtást.
Az ünnepség végén a résztvevő szervezetek és polgárok elhelyezték az emlékezés
virágait és koszorúit az emlékműnél, majd
az Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével, a Szózat közös eléneklésével zárult a
megemlékezés.
Városunk vezetői, Muraközi István
polgármester és Pálfi Anikó alpolgármester, valamint a berettyóújfalui mártírok
hozzátartozói közösen felkeresték és megkoszorúzták Gaál János emléktábláját az
Ady Endre utcai ház falán, valamint a hősök sírjait a város temetőiben.
Kolozsvári István

Téglaparti temető:
Délelőtt 11 óra
Ökumenikus istentisztelet,
Márku János, római katolikus plébános
Domahidi Nelli, református lelkész,
Papp Dániel, baptista lelkész
Csendes temető:
Délután 15 óra
Majláth József, református lelkész
Berettyószentmártoni ravatalozó:
Délután 16 óra
Dr. Ferencz Árpád, református lelkész
„Jézus Krisztus mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is él„
(János Evangéliuma 11. rész 25. verse)

Október 6-án a berettyóújfalui tűzoltóság munkatársai debreceni kollégáik
segítségével, mert életveszélyessé vált, megpróbálták levenni a
református templom csillag alatt lévő több, mint egy méter átmérőjű gömbjét.
A sikertelen kísérlet után október 8-án ipari alpinisták közreműködésével sikerült leemelni a református templom tornyát díszítő gömböt. A megyeszékhelyi
ipari alpinistákkal Majláth József lelkész vette fel a kapcsolatot.

„Az év alpolgármestere” cím után a választók akaratából
polgármesterként is bizonyíthat

- beszélgetés Muraközi Istvánnal, Berettyóújfalu város polgármesterével Fotó: Kari

Az önkormányzatiság napján, szeptember 30-án idén is
kiosztották „Az év polgármestere”, „Az év alpolgármestere”,
„Az év jegyzője” díjakat. A kitüntetettek igen rangos társaságában az év alpolgármestere
Muraközi István lett, aki négy
évig tevékenykedett e tisztségben. Három nappal később városunk polgárainak akaratából
Berettyóújfalu
polgármesterének választották. Hosszú évek
kitartó, céltudatos munkájának
eredményei ezek.
– A közéleti munkába Pálfi Ist-

ván – a fiatalon elhunyt európai
parlamenti képviselő – biztatására
kapcsolódtam be. 1998-2002 között az önkormányzat pénzügyi
bizottságában külsős tagként,
2002-től önkormányzati képviselőként dolgoztam. 2006-2010 között képviselői munkám mellett
a város alpolgármestere voltam.
2008-tól megválasztottak a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének tagjává, ahol a
2010. évi önkormányzati választást követően is dolgozom.
Megtiszteltetésnek érzem „Az
év alpolgármestere” kitüntetést,

azonban városomnak ajánlottam,
mert nem egyéni érdememnek
tekintem, sokkal inkább annak
a négyéves kitartó csapatmunka
elismerésének, melynek aktív részese voltam. Az alpolgármesteri
feladatkör sok „apró” részmunkából áll, sokkal kevésbé látványos,
mint egy polgármesteré, de ezek
szerint nem volt láthatatlan városunk határain kívül sem mindaz,
amit működésünk fenntartásáért,
a fejlesztések terén pedig Beret�tyóújfalu előrelépéséért tettünk.
Ezt a berettyóújfaluiak az október
3-i önkormányzati választásokon

74,26%-os szavazattal a város irányítására vonatkozó felhatalmazásommal értékelték. Mint mondtam, a kitüntetést megtisztelőnek,
a polgármesterré választásomat
pedig a megtiszteltetés mellett
hatalmas felelősségnek érzem,
már csak azért is, mert az emberek egyértelmű és világos felhatalmazást adtak a valós helyzetet
felmérő és arra adekvát válaszokat
adó programunk végrehajtására,
elutasítva a csak negatívumokat,
hibákat kereső ellenfelemet és
folyt. a 2. oldalon
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hírek

A következő ciklus legfőbb jellemzője a párbeszéd
és a konszenzus kell legyen
- alakuló testületi ülés az önkormányzatnál nak, akik éltek a lehetőséggel és elmentek szavazni, majd gratulált az
újonnan megválasztott képviselőknek. Kifejtette, korszakváltás történt az országban és városunkban is,
a tavasszal megválasztott kormány
ígéreteihez híven egy takarékosabb
államigazgatás érdekében módosította a választójogi törvényt, ami
városunkban azt jelentette, hogy a
korábbi 17 helyett, most 11 képviselő került a testületbe. Leszögezte, az
elmúlt húsz esztendő Berettyóújfalu
történelmének része, eredményeivel
és hibáival együtt is. Ezt követően
az előttük álló ciklus legfőbb feladatait és munkastílusát vázolta. Kijelentette, ennek legfőbb jellemzője
a párbeszéd és a konszenzus kell legyen, széleskörű nyilvánossággal
annak érdekében, hogy a döntéselőkészítések, döntések a lakosság
számára is átláthatók legyenek.
Majd a város pénzügyi helyzetét elemezte, megállapította, a város komoly anyagi gondokkal küzd, egyértelműen változásért kiált az ország
önkormányzatainak támogatása. Az
eladósodás nem a pazarló gazdálkodás miatt van, egyre kevesebb a
központi normatíva, ezért akadozik
a működtetés és a fejlesztések önrészének biztosítása. Nem mehet így
tovább, hogy ne tudják a beszállítók
számláit fizetni, és egyre nagyobb
adósság-állományt halmozzanak fel
az önkormányzatok. A fejlesztések
fontosak, de csak ha megvan a pénz
rájuk.
A polgármesteri köszöntő és
bevezető után titkos szavazással,
egyhangú döntéssel választották a
polgármester javaslatára Pálfi Anikót alpolgármesterré, aki szintén
letette hivatali esküjét. Muraközi
István átnyújtotta számára az alpolgármesteri iroda kulcsát, és jó
munkát kívánt. Pálfi Anikó megköszönte a bizalmat, és ő is ígéretet
tett, hogy legjobb tudása szerint
látja majd el feladatát. Egyet értett
azzal, hogy elsődleges lesz a város
közintézményeinek
fenntartása,
ehhez ő szakemberként egy energiahatékonysági program végrehajtását
tartja szükségesnek, ami a közintézmények, illetve a panellakások
takarékosabb fenntartását segíti elő,
és hozzájárulhat az önkormányzat
pénzügyi stabilizálásához is. Végül
mindenki számára jó munkát és
kompromisszum kész hozzáállást

képviselőjelöltjeiket. Itt szeretnék
köszönetet mondani a városnak a
bizalomért, ígérem, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy
megszolgáljam ezt.
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kívánt. Ezek után az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát
módosították, majd sor került a bizottsági tagok megválasztására. A
polgármester elmondta, a választójogi törvény módosításának következtében a hét fővel kisebb létszámú
testület bizottsági szerkezetén nem
kívánnak változtatni, de a bizottsági
tagok számát a korábbiakhoz képest
tíz fővel csökkentik a takarékosabb
gazdálkodás jegyében. Így az alábbiak szerint alakul:
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága
Elnök: Tisóczki József
Képviselő-testületi tagjai:
Bónácz János, Gyula Ferencné,
Király Sándor
Nem képviselő-testületi tagjai:
Kiss Márta Enikő, Riczkó István,
Tikász Ferenc
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága
Elnök: Nagy László Csaba
Képviselő-testületi tagjai:
Szabó Katalin, Dr. Vitányi István
Nem képviselő-testületi tagjai:
Kiss Imre, Nagy-Monzéger István
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
Elnök: Bónácz János
Képviselő-testületi tagjai:

Nagy Istvánné, Tisóczki József
Nem képviselő-testületi tagjai:
Bazsó Sándorné, Pete Judit
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Településfejlesztési Bizottsága
Elnök: Király Sándor
Képviselő-testületi tagjai:
Balázs József, Boruzs Imre
Nem képviselő-testületi tagjai:
Fekete István, Kovács Károlyné
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottsága
Elnök: Balázs József
Képviselő-testületi tagjai:
Boruzs Imre, Nagy László Csaba
Nem képviselő-testületi tagjai:
Nagy Istvánné, Pásztor Károly
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága
Elnök: Nagy Istvánné
Képviselő-testületi tagjai:
Gyula Ferencné, Szabó Katalin
Nem képviselő-testületi tagjai:
Kovács Zoltán, Szilágyi Péter
A bizottsági tagok eskütétele
után Balázs József, az ügyrendi bizottság elnöke a képviselők számára vagyonnyilatkozati adatlapokat
osztott szét az ünnepi alakuló ülés
befejezéseként.
L. M.

Az év alpolgármestere címet is
Muraközi István kapta

Az önkormányzatiság napján,
szeptember 30-án tartották a városi polgármesterek randevúját
Debrecenben, a megyeháza Árpádtermében. Ezen a rendezvényen adták át Az év polgármestere, Az év
alpolgármestere és Az év jegyzője
díjakat, Melocco Miklós szobrászművész alkotását.
A rendező cég ügyvezetője,
Oltványi Tamás elmondta: közel
tízezer szavazat érkezett a megyei
és országos napilapokban közzétett
voksolási felhívásukra, melynek
eredményeként az év polgármestere
Borkai Zsolt, Győr első számú vezetője, alpolgármestere a berettyóújfalui Muraközi István, míg az év
jegyzője Szekeres Antal, Debrecen
Megyei Jogú Város jegyzője lett.
Muraközi István, városunk díjazott alpolgármestere a kitüntetés
után elmondta:
- Az elismerésben bizonyára
benne van az, hogy a most záruló

ciklusban a városi fejlesztésekért
felelős alpolgármestereként, közel
ötmilliárd forint fejlesztési forrást
sikerült Berettyóújfalunak megszereznünk. A kitüntetést két irányban
szeretném megköszönni. Egyrészt
azoknak, akik rám voksoltak, s szavazataikkal azt a munkát ismerték
el, amit elvégeztünk. Ezt a díjat egy
ember kapta, de egy közösség munkája van benne, hiszen évtizedes
lemaradást sikerült behoznunk a
megvalósult beruházásokkal. A másik köszönet a díj alapítóinak szól,
akik gondoltak az alpolgármesteri
beosztásra is, hiszen egy településen
a nagyobb figyelem és rivaldafény
a polgármesterre irányul, akinek
a munkáját segíteni elsődleges feladat. A mai nap pedig arra példa,
hogy ebből a figyelemből és rivaldafényből az alpolgármesterre is jut,
amelyből most én részesültem.
Gratulálunk
alpolgármester
úrnak, hiszen a megyében Debre-

„Az év alpolgármestere” cím
után a választók akaratából
polgármesterként is bizonyíthat
- beszélgetés Muraközi Istvánnal,
Berettyóújfalu város polgármesterével -

Fotó: Kari

Október 14-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését Berettyóújfalu
város újonnan megválasztott képviselő-testülete. Korelnökként először
Király Sándor köszöntötte a polgármesteri hivatal tanácskozótermében szép számmal egybegyűlteket,
majd átadta a szót dr. Horváthné dr.
Nagy Ibolyának, a helyi választási
bizottság elnökének, hogy ismertesse az október 3-i önkormányzati választások eredményeit. A választási
bizottság elnöke elmondta, Beret�tyóújfaluban október 3-án minden
rendben zajlott, kifogás egyáltalán
nem érkezett, ezért a választás eredménye jogerős. Majd egyenként
ismertette az eredményeket: Beret�tyóújfalu polgármestere: Muraközi
István (74,26%). Egyéni képviselői:
1. sz. választókörzet: Szabó Marianna Katalin (Fidesz, 44,1%), 2. sz.
választókörzet: Király Sándor (Fidesz, 45,6%), 3. sz. választókörzet:
Balázs József (független, 46%), 4.
sz. választókörzet: Nagy László Csaba (Fidesz, 60,75%), 5. sz. választókörzet: Tisóczki József (független,
48,43%), 6. sz. választókörzet:
Nagy Istvánné (Fidesz, 52,67%), 7.
sz. választókörzet: Pálfi Anikó (Fidesz, 63,8%), 8. sz. választókörzet:
Bónácz János (Fidesz, 42,42%).
A kompenzációs listáról: Boruzs
Imre (Jobbik), Gyula Ferencné
(MSZP), dr. Vitányi István (Fidesz)
jutottak be a testületbe.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői: Mészáros Károly (MCF, 55 szavazat), Balog Antal
(MCF, 54 szavazat), Mező Tibor
(MCF, 53 szavazat), Szilágyiné Aradi Mária (RPT, 27 szavazat).
A választási bizottsági elnök végül köszönetet mondott mindenkinek, akik a választás előkészítésében
és sikeres lebonyolításában részt
vettek. Ezután a megbízólevelek
átadása következett, elsőként Muraközi István polgármesternek, majd
a képviselő-testület 11 tagjának,
akik esküt tettek arra, hogy legjobb
tudásuk szerint fogják országunkat
és Berettyóújfalu várost szolgálni az
elkövetkező négy esztendőben.
Az eskütétel után Berettyóújfalu
polgármestere szólt a jelenlévőkhöz,
hangsúlyozta, az első szó a köszöneté
kell legyen mindazoknak a munkájáért, akik hozzájárultak a választás
eredményességéhez, és köszönetét
fejezte ki a város választópolgárai-

folyt. az 1. oldalról

- Polgármester Úr! Ön az utóbbi időben egészen látványos eredményeket is felmutatni képes, de az
ország más településeihez hasonlóan
igen nehéz pénzügyi helyzetben
lévő város vezetésére vállalkozott.
Mondhatnánk úgy is: „nem dicsekvésre méltó a menyasszony kelengyéje”. Hogyan ítéli ezt meg Ön, és mit
kíván tenni a város boldogulásáért
- az előző hasonlatnál maradva - a
hosszú, gyümölcsöző, sikeres „házasság” érdekében?
- Valóban szegényes, de ígéretes. Jó és megfontolt irányítással
fejlődőképes. Számunkra, mint a
legtöbb önkormányzat számára is
a legnagyobb problémát az állam
által átruházott, de félig sem finanszírozott feladatok megoldása
jelenti. Csak ebben az évben több
mint 700 millió forinttal kellett
kiegészítenünk az oktatásra juttatott állami normatívát, 90 milliót
kellett mellé tennünk a szociális
feladatok ellátásához, és akkor
még a hivatal egyéb működési feladatainak finanszírozásáról nem
is beszéltünk. Városunk eladósodásának okaira számos példát
említhetnék még, melyek rajtunk
kívül álló körülmények miatt, az
előző kormány számlájára írhatók
fel, és változásért kiáltanak. Van
viszont egy úgymond szubjektív
tényező is, nevezetesen, hogy a
város minden alkalmat, minden
adódó európai uniós pályázati
lehetőséget meg akart ragadni a
hátrányok leküzdése, a fejlődés
érdekében. Mintegy 5 milliárd forint értékű pályázati pénz érkezett
utóbbi időben Berettyóújfaluba,
de ennek ára volt, két évvel ezelőtt
egy másfél milliárdos, idén egy
egymilliárdos kötvény kibocsátására kényszerült az önkormányzat
a beruházások önrészének biztosítása érdekében.
- Polgármester Úr! Ön az ünnepi alakulóülésen elmondott beszédében az eddigi városműködtetési módszereket nem bírálva, nem
kárhoztatva, de egy úgynevezett
„fontolva haladás” stratégiájára
szólított fel.
- Legfontosabb feladatként
az önkormányzat és intézményei működésének fenntartását
tartom és a folyamatban lévő
beruházások befejezését. Ezen
felül kizárólag csak a bizonyít-

hatóan több tízes nagyságrendű
munkahelyteremtő vállalkozásra áldozunk közpénzt. A térség
geopolitikai helyzetét figyelembe
véve lobbizni szeretnénk a közlekedési infrastruktúra bővítéséért,
nevezetesen az M35-ös autópálya
továbbépítéséért Berettyóújfalu,
illetve a határ irányába. Helyben a strandfürdő-beruházással
a város idegenforgalmi, turisztikai vonzáserejét akarjuk növelni.
Már a következő testületi ülés
legfőbb témája a pénzügyi helyzet
részletes áttekintése lesz, melyben egy takarékossági csomagot
is tárgyalni fognak a képviselők,
egyebek között, hogy hogyan
csökkenthetők az intézmények és
a polgármesteri hivatal működésének napi kiadásai. A takarékos
gazdálkodásra való törekvésünket már az is mutatja, hogy csak
egy alpolgármestert választottunk
Pálfi Anikó személyében, és a bizottságok tagjainak létszámát is
csökkentettük összességében tíz
fővel. Ez a ciklusban 52 millió
forint megtakarítást jelent majd.
Rákényszerülünk ezekre a lépésekre, hiszen csak a tavalyi évben
310 millió forinttal csökkent az
önkormányzat normatív bevétele,
jelenleg nem kapjuk meg a havi
nettó bérek ellenértéket sem. Van
olyan hónap, amikor 40-50 millió forint hiányzik a rendszerből.
Legfontosabb feladatunk tehát a
működés biztonságának a megteremtése, a számlák rendszeres
kifizetése lesz. Fejlesztésekre csak
ezek után lehet gondolnunk. Szeretnénk a fejlesztési kiadások tekintetében a saját bevételeinken
belül maradni, vagyis csak addig
nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.
- Az országgyűlési választások
után Orbán Viktor miniszterelnök
nemzeti együttműködést hirdetett
az országban. Ön hogyan képzeli el
ezt a mi városunkban?
- Nagyon fontosnak tartom az
együttműködést minden városlakóval. Bizonyíték erre az, hogy
az önkormányzat hat bizottságából kettőnek is nem Fideszes
elnököt választottunk. A bizottsági tagokat is paritásos alapon
jelöltük ki, mert az volt a szándékunk, hogy mennél szélesebb
összefogással próbáljuk a város
problémáit megoldani, hiszen
ezek nem pártfüggőek, közösek,
valamennyiünket egyaránt érintenek.

Akik a szépet,
jót nem becsülik

cenen kívül az elmúlt 16 év alatt
senki nem részesült hasonló kitüntetésben. A megyeszékhely az
összes díjat megszerezte eddig, hiszen Kósa Lajos 2001-ben lett Az év
polgármestere, Pajna Zoltán tavaly
Az év alpolgármestere, idén pedig

Szekeres Antal Az év jegyzője.
A kitüntetetteket a Csík zenekar népszerű dalával – Most múlik
pontosan – köszöntötte a Szeredás
népzenei együttes.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Tavaly ősszel és idén tavas�szal a Kossuth utcán a kerékpárút mellett az önkormányzat
díszfákat ültetett. Ismeretlen
garázdák időközben 10 díszfát
kitörtek.
Az október 3-i választás előtti napon ismét legalább 10 díszfát törtek ketté. Ezek az illetők
a jót, a szépet, a természetet és a
természetes dolgokat nem értékelik, érdemtelenek és alkalmatlanok a békés együttélésre.
P. h.

L. M.

2010. október 29.

Kiemelt cél az egészségügyi
ellátás színvonalának fejlesztése

Kultúrházak éjjel-nappal
Fotó: Kari

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ tartalmas és színes programelemekkel várta a képzőművészet és
komolyzene iránt érdeklődő vendégeket szeptember 18-án, csatlakozva a
Kulturális örökség napjai idei tematikájához. Este 18 órától nyitotta meg
kapuit és egészen éjjel 11 óráig lehetett
válogatni az ingyen kínált kulturális
programok között.
Elsőként a „Csillaglegenda” címmel, Nadányi Zoltán halálának 55.
évfordulója alkalmából meghirdetett
gyermekrajzpályázatra szép számmal
beérkezett alkotásokból összeállt kiállítás megnyitójára és ünnepélyes
eredményhirdetésére került sor. A kiállítást Kovacsóczy Katalin, Nadányi
Zoltán unokája nyitotta meg, akinek a
zsűrizésben dr. Hamvas Lászlóné volt
a segítségére. A megnyitót a berettyóújfalui Pávák népdalcsokra, valamint
Porkoláb Lili, a József Attila Általános
Iskola kisdiákja tette színesebbé, aki
Nadányi Zoltán Titok című versét szavalta el.
Ezt követte a nagyteremben megrendezett kiállításmegnyitó, amely a
városban élő hivatásos és amatőr alkotók számára kiírt képzőművészeti
alkotáspályázat munkáiból tevődött
össze. A Szederinda énekegyüttes közreműködésével lezajlott ünnepélyes
megnyitón szép számmal vettek részt
a kiállítók, valamint családtagjaik, rokonaik.
A hideg, esős idő ugyan nem tette
lehetővé, hogy az eredetileg a Népligetbe tervezett Berettyó P’ART-i túrát a

szabadban bonyolítsák le a szervezők,
de a művelődési központ épületében
elrejtett állomásokat végigjárók próbára tehették, illetve elmélyíthették
tudásukat, amennyiben vállalkoztak
egy izgalmas kalandtúrára a képzőművészet és a komolyzene ösvényein. Ennek keretében, a post-mail art jegyében
készült egy óriás levelezőlap, lehetett
Nadányi-verseket illusztrálni, elmerülni a „művész táskájában” és megismerkedni az alapvető eszközökkel, melyeket egy művész használ alkotómunkája
során, csak hogy néhányat említsek a
változatos feladatok közül.
Itt illeti köszönet a feladatok lebonyolításában állomásvezetőkként
résztvevő önkéntes segítőket: a Bihari Múzeum dolgozóit, a Bajnóca
néptáncegyüttes tagjait, az Igazgyöngy
Művészeti Iskola tanárait.
Az est zárásaként 21 órától a Miskolc Dixieland Band lépett színpadra, akik kétszer 50 perces koncerttel
kápráztatták el az igényes zenére vevő
közönséget.
Aki eljött, jól szórakozott, aki
otthon maradt, reméljük, jövőre nem
hagyja ki a kulturált szórakozás eme
könnyen hozzáférhető lehetőségét.
A rendezvény a „Berettyóújfalu
az egészséges város” ÉAOP – 5.1.1./
D-2f-2009-0005 projekt keretében,
az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Szatmári Kinga

Egyperces néma főhajtásra szólította
dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István
Kórház főigazgatója a kórház-fejlesztési
program nyitókonferencián megjelenteket
október 15-én. Így kívánta tiszteletét kifejezni elődjének, az október 11-én elhunyt
dr. Bulyovszky István emléke előtt, aki
korábban sokat tett a fejlesztési program
végrehajtásához beadott pályázat sikere
érdekében. Berettyóújfalu, mint a megye
egyetlen vidéki kórházával rendelkező városa az egészségügy területén kiemelkedő
szerepet tölt be, vonzáskörzete túlnyúlik a
Bihari térségen. Az egészségügy minőségének fejlesztése infrastrukturális- és eszközberuházások megvalósítását, valamint térségi szintű együttműködések megteremtését
igényli a hatékony feladatellátás érdekében,
ezért Berettyóújfalu Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program támogatási rendszeréhez
a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázati kiírásra. A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése
című projekt sikeres elbírálásban részesült.
A beruházás teljes elszámolható költsége
2.444,6 millió forint, melyből az elnyert
támogatás összege 90%-os támogatási intenzitás mellett 2.200,2 millió forint. A
pályázati konstrukció alapvető célja a magas
színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való
hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló
társadalmi esélykülönbségek csökkentése.
A pályázat jól illeszkedik Berettyóújfalu
Város Önkormányzatának helyi településfejlesztési akciótervébe, melyben egyik
legfőbb céljaként tűzte ki, hogy Berettyóújfalu „Egészséges város” mind természeti - és
épített környezetében, mind lakosai, közösségei tekintetében. E koncepció keretében
kiemelt célként kezeli az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartását és fejlesztését
is. A nyitó konferencián dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő is köszöntötte a
résztvevőket, és elsősorban a kórházhoz való
kötődéséről, az emberi tényezőkről beszélt.
Elmondta, a jó szakmai színvonal mellett
ennek a kórháznak mindig az emberközpontúsága volt a legnagyobb előnye, hiszen

Bánk bán a könyvtárban

Yehudi Menuhin, a világhírű
hegedűművész találta ki a zene világünnepét. A Berettyóújfalui Zeneiskola növendékei koncertjeikkel
évente megünnepelték a neves dátumot. Az idén elgondolkoztak, és
rájöttek, hogy „egyedül” nem tudnak méltón megemlékezni a magyar zenefejedelem – Erkel Ferenc
– születésének 100. évfordulójáról.
Külső segítséggel, a Sinka István
Városi Könyvtár támogatásával sikerült naggyá tenni az évfordulót.
Ebben segítettek a debreceni Csokonai Színház művészei is.
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Szilágyi Péter igazgató-karnagy
mondta el ezeket a gondolatokat,
majd átadta a szót Baliga Ádámnak,
az Erkel-délután szóvivőjének.
A narrátor sok érdekes adatot és
unikumot mondott el Erkelről és az
operáról. Szinte napi aktualitásról
szólt Tiborc, hogy segélyre lenne
szüksége. Elmondta azt is, hogy
Katona József korában a királynőgyilkosság csak a színfalak mögött
történhetett meg. Megtudhattuk,
hogy az első felvonásban franciás és
olaszos elemek érvényesültek, majd
következtek a magyaros motívu-

Klubhírek
Állástalálók Klubja

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
2010 májusában indította el az Állástalálók Klubját. A Leonardo-projekt keretében meghirdetett és megvalósításra került 45 éven felüli,

mok. A kor értelmiségei – főleg az
írók - felesleges fényűzésnek tekintették az operát, támogatónak csak
Egressy Béni maradt. Örök anekdota az érsek állásfoglalása: „A királynőt megölni nem kell…”, melyben
az írásjelekkel lehet megváltoztatni
a szöveg mondanivalóját.
Az opera rövid keresztmetszete jól megszerkesztett és csattanós
volt. Sorrendben hallhattuk Bánk
bán és Tiborc kettősét, Melinda
áriáját /’Ölj meg engem Bánk…/,
Petur bordalát, a folyóparti jelenetet, Endre király áriáját és zárásul a
második magyar himnuszként számon tartott „Hazám, hazám”-ot.
A közreműködő operaénekesek
erénye az volt, hogy fiatalok, tehetségesek voltak. Anducska Katalin
zongorakíséretével az olvasóterem
közönségétől gyakran kaptak vastapsot.
A férfiak, Cselóczki Tamás és
Lakatos Gergely megfeleltek a hősi
korszak követelményeinek. Rendes
Ágnes pedig az utóbbi egy-két évtized Bánk bán előadásai közül a legszebb és legcsinosabb Melinda volt,
kiváló hanggal.
H.Cs.

a szakemberek apáról fiúra adták át tudásukat. Utalt dr. Nagy Gábor volt főigazgató
a Bihari Hírlapban nemrégiben megjelent
cikkére, miszerint a kórház most megválasztott menedzsmentje is szinte születésétől
fogva kötődik az intézményhez. Szeretné,
ha a strukturális- és eszközfejlesztés mellett
továbbra is az emberközpontúság maradna
a legfőbb erény. Az országgyűlési képviselő
után Muraközi István, Berettyóújfalu város
polgármestere a beruházás által megvalósuló fejlesztéseket részletezte annak költség
vonzataival együtt.
Elmondta, a megvalósítandó cél egy
új, háromszintes (kétemeletes) technológiai tömb építése a jelenlegi (68-as) főépület
folytatásában, azzal folyosókkal összekötve.
Ebben a második emeleten egy 4 műtőhelyiséges központi műtőegység kialakítása, egy
4 ágyas ébredő egységgel. Az első emeleten
a központi intenzív osztály (8 ágy), illetve a
központi sterilizáló, a földszinten a központi
laboratórium és a kórházi belső gyógyszertár
kerül elhelyezésre. A beruházási költségen
belül a műszer- és gépbeszerzésre fordítható
összeg 600 millió forint.
A beruházás további előnyei, hogy az
eddig szétszórtan, több helyszínen üzemeltetett műtőszolgálatot egy minden igényt
kielégítő, jobban szervezhető, központi
egységben hozzák létre. A belmagasság,
a légtechnika, a közlekedők kialakítása a
legmodernebb elvek mentén történik. Javul
a műtők kihasználtsága, egyszerűsödik és
számításaink szerint olcsóbbá válik a logisztika. Egy eddig nem létező szeptikus műtőt
is kialakítanak. A nagyobb betegbiztonság érdekében a műtőhelységek közvetlen
közelébe helyezik el a négy ágyas ébredő
egységet, ahol szakszemélyzet és megfelelő
felszerelés biztosítható az altatott, műtéten
átesett betegek rövid idejű, de intenzív poszt
operatív megfigyelésére. Emellett a teljes
műtőfelszerelés megújul, 3 új műtőasztal, 4
műtőlámpa, endoszkópos tornyok, lélegeztető- és altatógépek, számtalan kézi műszert
vásárolnak. (A központi műtő és ébredőegység műszerbeszerzésének értéke kb: 230
millió forint.)
A jelenlegi helyzetben a központi műtőből az intenzív osztályra a beteg áthelyezése

igen hosszú úton, több lift felhasználásával
történhetett. Ennek az áldatlan helyzetnek
a megszüntetése céljából is, közvetlenül a
műtőegység alatt alakítják ki a központi
intenzív osztályt. A nyolc ágy elhelyezése
szintén a legmodernebb elvek alapján történik majd. Új ágyak, lélegeztető-gépek, egységesített és központosított monitorrendszer
kerül beszerzésre, több mint 90 millió forint
értékben.
A jelenleg elavult berendezéseket használó, a műtőtől szintén igen messze elhelyezkedő központi steril szintén közvetlenül
a műtőegység alá kerül elhelyezésre. Lehetővé válik, hogy a műtői eszközöket külön
liften, mindentől elkülönítve juttassák el a
sterilbe, illetve onnan vissza a műtőbe, itt
3 új sterilizáló készüléket, műszermosókat,
kézi eszközöket szerznek be, 95 millió forint
értékben.
A betegellátó egységektől ugyancsak
távol eső központi laboratórium is a technológiai tömbbe kerül majd a földszinten.
Az anyagok ide juttatása lényegesen egy-

szerűbb lesz. A járóbeteg szakellátást kiszolgáló labor-mintavételi egység a jelenlegi
helyén marad, így ez a szolgáltatás továbbra
is változatlan formában és helyen lesz elérhető. Könnyebbséget fog jelenteni, hogy a
vérvételi hely és a laboratórium között egy
csőposta rendszert építenek be, ami automatikusan szállítja a mintákat a feldolgozási
helyre. Ugyanezen rendszert kiterjesztik a
fekvőbeteg ellátó egységek felé is. A kórházi
belső gyógyszertár ide helyezése szintén a
szolgáltatási színvonal emelését célozza. A
diagnosztika fejlesztése céljából emellett a
központi radiológia, patológia részére vásárolnak műszereket, és informatikai fejlesztéseket hajtanak végre.
A labor és egyéb diagnosztika, valamint
a csőposta és a gyógyszertár műszerköltsége
mintegy 127 millió forint lesz – sorolta a
tervezett fejlesztéseket a polgármester.
A projektnyitó sajtótájékoztatóval és állófogadással zárult.

Könyvbemutatót tartanak a Gróf
Tisza István Kórház dr. Böszörményi
Nagy Géza termében november 8-án,
délután fél háromkor, melyen Váradi
Péter Pál –Lőwey Lilla: Erdély – Szé-

kelyföld album-sorozatának újabb alkotásaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Egyebek között az Alsó-Nyárád
vidéke, a Székelyföld képi anatómiája,
valamint a Tamási Áront és szülőfaluját

bemutató Törzsében székely volt munkákat. A PéterPál Könyvkiadó ebből az
alkalomból 40-50%-os kedvezményt
biztosít a fenti, illetve a sorozat korábban napvilágot látott albumaiból.

Fotó: Kari

L. M.

„Uram Te voltál nékünk hajlékunk,
nemzedékről nemzedékre”
(Zsoltárok könyve 90. rész 1. verse)

A Bihari Múzeum, a Berettyóújfalui Református Egyházközség és a Toldi Miklós Református Általános Iskola
szeretettel meghívja Önt és szeretteit
az egyházközség fennállásának 420.
évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatra.
Október 31-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet a
templomban. Igét hirdet: Derencsényi
István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Az egyházközség 420 éves történetéről Görbedi András presbiter, egyházmegyei
tanácsos tart előadást. Az istentisztelet
előtt megtekinthető Magyar László
István Biblia-kiállítása, mely a későbbiekben a Toldi Miklós Református
Általános Iskolában lesz látható.
Az istentiszteletet követően a Bihari
Múzeumban az egyházközség történetét bemutató időszaki kiállítás megnyi-

tartósan munkanélküli klienseknek szóló programba 15 főt vontunk
be. A résztvevők saját elhatározásból jelentek meg heti két alkalommal
a tanfolyamon.
Szakemberek segítségével fejleszthették önismeretüket, motivációjukat, intraperszonális és interperszonális kapcsolataikat, kommunikációjukat. Álláskeresési technikákkal ismerkedhettek meg, és betekintést nyerhettek a számítógépes ismeretekbe.

tójára kerül sor. A kiállítást megnyitja:
Derencsényi István főjegyző.
November 2-től 5-ig, keddtől –
péntekig bűnbánati alkalmak lesznek
az imaházban 4 órai kezdettel, a Kálvin
téri gyülekezeti teremben 5 órakor.
November, 3-án, szerdán este, 5
órakor Gyülekezeti találkozó a templomban. Igét hirdet: Tóth József, a
Gáborján–Szentpéterszegi Egyházközségek lelkipásztora.
November 6-án, 14-16-ig a Bihari
Múzeumtól a református templomtoronyig. Akadályverseny, egyháztörténeti,
iskolatörténeti kérdések, feladatok a
Múzeumok őszi fesztiválja keretében.
November 7-én, vasárnap Úrvacsorás istentiszteletet tartunk az Új bor
ünnepe alkalmából az imaházban 9
órai, a templomban 10 órai kezdettel.
November 11-én, csütörtökön
este, 5 órakor dr. Ferencz Árpád lel-

kipásztor előadása a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban. Címe: A református reformáció.
November 12-én, pénteken este,
5 órakor ünnepi hangverseny és
Reményik Sándor emlékműsor a költő
születésének 120. évfordulója alkalmából a templomban. Közreműködik a
Toldi Miklós Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda kórusa, valamint a debreceni Déri
Múzeum Baráti Köre.
November 14-én, vasárnap délelőtt, 10 órai kezdettel lesz a templomban a Toldi Miklós Református
Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatása. Igét hirdet: Nagy
Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese.
Az ünnepségsorozat fővédnöke:
dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke.

A 25 alkalmat magában foglaló tréning szeptemberben befejeződött, sikeresnek bizonyult programunk. A résztvevők kérésére tervezzük a további foglalkozásokat.
Januárban ismét elindul a klub. Tervezett létszám: 15 fő. Várjuk az
érdeklődők jelentkezését.
Goronné Ondré Katalin, Pete Judit
csoportvezetők
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XIII. Bihari számadó napok a falugazdász szemével
Fotó: Kari

2010. október 29.

Törődés napja a Vass
Jenő Bölcsődében

- önkéntes munkával segíttek a berettyóújfalui
Budapest Bank fiók munkatársai -

Fotó: Kari

Október elején már meg sem lepődöm azon, hogy városszerte hatalmas
molinók hirdetik: „XIII. Bihari számadó napok kiállítás és vásár”. A meglepő
ebben az, hogy már tizenharmadik ez
a mostani. Anno, még jómagam is ott
bábáskodtam a „születésénél”, amikor a
nevét több javaslat közül megszavaztuk.
A kiállítást Balogh Sándor, a HajdúBihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: HBKIK) Beret�tyóújfalui Szervezetének elnöke nyitotta
meg most is, amikor köszöntötte a vendégeket:
Pálfi Anikót, Berettyóújfalu város
újonnan megválasztott alpolgármesterét, dr. Skultéti Évát, a HBKIK főtitkárát, dr. Vitányi István országgyűlési
képviselőt, dr. Ángyán József államtitkárt a Vidékfejlesztési Minisztériumból,
Miklóssy Ferencet, a HBKIK elnökét,
Kocsis Imrét, a HMB Területi Agrárkamara munkatársát.
Ezek után Miklóssy Ferenc is üdvözölte a megjelenteket, és elmondta,
hogy a 13-as ugyan nem szerencsés
szám, de jelenleg optimistább gazdasági jövő elé tekintünk, és bízunk abban,
hogy be tudunk törni a piacokra egy jó
támogatási rendszerrel. Reménykedik
abban is, hogy Bihar élvezője lesz ennek
az új támogatási rendszernek. A kamara
szorgalmazza, hogy 2011-től a kisvállalkozók is hozzájuthassanak a Széchenyiterv, illetve Széchenyi-kártya nyújtotta
előnyökhöz.
Majd a szokásos díjátadások következtek:
Nyíri István-díj: Tóth László, az Express Fűtéstechnikai Kft. ügyvezetője

Vásárdíj 1. hely:
Bihari Népművészeti Egyesület
Vásárdíj 2. hely:
Porcia, Berettyóújfalu testvérvárosa
Vásárdíj 3. hely:
Balázs József és neje fafaragók
Termékdíj 1. hely:
Jónás László kovácsmester
Termékdíj 2. hely: Eötvös József Szakközépiskola cukrásztermékei
Termékdíj 3. hely:
Kisikán Tibor égetett termékei
Az Agrárkamara díja:
Eötvös József Szakközépiskola
A díjazottakat köszöntő gratulációkat követően Pálfi Anikó, Berettyóújfalu város újonnan megválasztott alpolgármestere mondott üdvözlőbeszédet.
Hangsúlyozta, hogy mint alpolgármester első alkalommal köszöntheti a kiállítókat, a szervezőket és a vendégeket.
Kiemelte, hogy Bihar felemelkedése a
vállalkozások sikerén múlik. Öröm az is,
hogy a kiállítás már átnyúlik a határokon is, hiszen megjelent Berettyóújfalu
két testvérvárosa is, a romániai Margitta
és az olasz Porcia. Mindenkinek kívánta,
hogy élvezzék a kiállítást és vásárt.
Végül Balogh Sándor köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítettek
megszervezni a Számadó napokat, és
megjelentek mint kiállítók vagy előadók.
A megnyitó után a szakmai nap a
meghívóban meghirdetett előadásain
vehettek részt az érdeklődők.
Én – falugazdászként – természetesen dr. Ángyán József államtitkár úr
előadását követtem legnagyobb figye-

lemmel, aki kifejtette: Az ország rendkívül rossz anyagi helyzetben van, úgy
az önkormányzatok, mint az iskolák és
egyéb intézmények, hiszen az állam sok
feladatot osztott le, pénzt viszont nem
rendelt hozzá.
Az elemi károk értéke – árvíz, belvíz
- mintegy 200 milliárd forint, ebben a
vörös iszap tragédia okozta károk még
nincsenek benne. Nagyon nehéz ettől
a helyzettől elrugaszkodni, hiszen 180
fokos fordulatra van szükség, hogy a változtatásokat végre tudjuk hajtani. Egy
egészen más, közösséget védő államot
kell kialakítani, csak akkor van esélyünk
kilábalni ebből.
Mindezt „vidékre lefordítva”: a városnak és a vidéknek közös sorson kell
osztoznia. Régen szerves kapcsolatban
állt a város a maga vidékével, ezt kell
most helyreállítani.
Már is megalkották a kistermelői
rendeletet, így helyben is el tudja adni az
őstermelő megtermelt terményét, gyümölcsét, mivel a közétkeztetést kivették a
közbeszerzés alól. Sajnos az elmúlt években saját helyi piacát vesztette el a gazda,
ezt most a multikkal szemben vissza kell
szerezni, és akkor a helyben megtermelt
élelmiszereinket is fogyaszthatjuk. Arra
ösztönzik a gazdálkodókat, hogy tömegtermékek helyett a tájra jellemző sajátosságokat állítsanak elő. Alapanyag termelésből sajnos egyre nehezebb, vagy nem
is lehet megélni, de ki kell használni a
helyi táj nyújtotta lehetőségeket, és teljes
vertikumban kell ahhoz tervezni, hogy
versenyképesek tudjunk maradni.
10 éves fejlesztési stratégiában gondolkodnak, készül a „Magyarország

2020” program, melynek legfontosabb
célkitűzései: a vidéki munkahelyek
megőrzése, gyarapítása, a vidéki életminőség javítása, népesség-megtartás, a demográfiai folyamatok javítása, az állami
földek visszavétele, a családi gazdaságok
megerősítése, az állami elővásárlási jog
biztosítása a földpiacon, piaci viszonyok
kialakítása a földbérleti rendszerben,
demográfiai földprogram: a fiatalok
visszahozása vidékre tartós földbérlettel,
versenyképes hitelek a programokhoz.
A változások a vidék számára elfogadhatóak lesznek, de a társadalmi
összefogás nélkül nem sikerülhet a megvalósítás. A patrióta gazdaságpolitikára
még akkor is szükség van, ha bizonyos
érdekkörök sérülnek. A kormány akarata kevés, fontos az emberek segítsége,
hiszen a vidék talpraállítása csak közösen sikerülhet.
A jelenlévők kérdéseire is próbált
felelni az államtitkár úr, de ígérte, mindenkinek személyesen is meg fog válaszolni.
Ezután még két érdekes előadás
hangzott el igen szakavatott előadóktól,
először a „Hátrányos helyzetű térségek
kis- és középvállalkozásainak esélyeiről,
lehetőségeiről”, majd „Üzleti kapcsolatok, piacbővítés a kamarával” címmel.
A szakmai programot kulturális bemutatók egészítették ki, volt vásári totó és
több alaklommal tombolasorsolás is.
Aki látogatóként, hallgatóként részt
vett a Számadó napok rendezvényein,
ebben az évben sem csalódott, és biztosan megfogadja, hogy jövőre is visszatér.

A Budapest Bank berettyóújfalui fiókjának munkatársai
október 2-án, szombaton a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményébe látogattak, hogy önkéntes munkájukkal szépítsék
meg az intézmény udvarát. Az
akcióra a Törődés napja önkéntes rendezvénysorozat keretében került sor, amely idén ős�szel országszerte 10 helyszínen
zajlott a Budapest Bank szervezésében.
A rendezvénysorozat keretében a bankcsoport több száz
munkatársa vesz részt családtagjaival évente kétszer a helyi civil
társadalom támogatását célzó akciókban, hogy szociális és oktatási
intézmények épületeinek felújításával, játszóterek építésével, helyreállításával és parkok kialakításával járuljanak hozzá sok száz,
többségében hátrányos helyzetű
gyermek lakókörnyezetének és
életkörülményeinek javításához.
Emellett a bank a rászoruló
intézmények alapítványait több
millió forinttal is támogatja.
A Budapest Bank berettyóújfalui fiókjának munkatársai is
évek óta aktív szerepet vállalnak a
helyi közösségek életében, évente
más-más oktatási és nevelési in-

tézményt támogatnak önkéntes
munkájukkal. A szombati akció
során a bankfiók önkéntesei parkosították a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde udvarát, és a gyermekbalesetek megelőzése érdekében
felújították és lefestették az udvari játékokat. A bank az önkéntes
munka mellett 100 ezer forinttal
járult hozzá a szükséges eszközök,
anyagok beszerzéséhez.
„Számunkra, a berettyóújfalui fiók munkatársai számára sem
újdonság az önkéntes segítségnyújtás, hiszen családtagjainkkal
már több éve veszünk részt a helyi
oktatási és szociális intézmények
környezetének szebbé tételében.
Munkatársaink és ügyfeleink egyaránt tagjai ennek a közösségnek,
fontosnak tartjuk, hogy együtt
tegyünk környezetünkért, amelyben élünk és dolgozunk. Büszkeséggel tölt el, hogy kollégáim is
szívügyüknek tekintették, hogy a
bank anyagi hozzájárulása mellett
személyes
közreműködésükkel
is segítsék a bölcsőde udvarának
megszépülését, és részt vettek önkéntes akciónkon” – mondta el
Szabó Judit, a Budapest Bank berettyóújfalui fiókjának vezetője.
K. Z.

Ékes Irén

AZ ŐSZ VESZÉLYEI AZ UTAKON
- rendőrségi közlemény -

Ősszel megváltoznak a közlekedési viszonyok, melyek egyik
természetes velejárója az utak
látási és időjárási viszonyainak
fokozatos vagy ugrásszerű változása. Erre sajnos a járművezetők
többsége nem kellően készül fel. A
különböző fronthatások, a rosszul
megválasztott ruházat, a gépkocsi szellőző-fűtő berendezésének
helytelen üzemeltetése fáradtságot, bágyadtságot okozhat, ami a
reakcióidő megnövekedésével jár
együtt.
A legtöbb problémát a változó
tapadó képességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási
viszonyok okozzák.
Az eső, a betakarítások miatt
az úttestre kerülő sárfelhordás fokozottan körültekintő és előrelátó
vezetési stílust, a kormány és a pedálok lágyabb kezelését igényelné, melyet sokszor nem vesznek
figyelembe, és a sebességet nem az
út- és látási viszonyoknak megfelelően választják meg.
A járművek műszaki állapota is több esetben kifogásolható,
mely ebben az időszakban jelentős
baleseti veszélyforrást jelenthet.
A gumiabroncsok kopott futófelülete növeli az ún. „vízen futás”
jelenségének létrejöttét, a kopott
ablaktörlő gumik és rosszul beállított fényszórók a látást, míg az

üzemképtelen fényjelző berendezések a láthatóságot csökkentik.
A betakarítás kezdetével az
utakon egyre több munkagéppel, lassú járművel, valamint
állati erővel vontatott járművel
találkozhatunk. A földekről az
útra felhajtó munkagépek vezetői
sokszor az előírásoktól eltérően
nem takarítják meg a járművük
kerekeit a rátapadt sártól, mely
az úttestre kerülve balesetveszélyt
jelent. Az állati erővel vont járművek vezetői többször fényvisszaverő prizma, illetve világítás nélkül
közlekednek szürkület után is az
utakon, emiatt az arra közlekedő
gépjárművek vezetői már csak későn észlelhetik őket.
A betakarított terményeket
szállító járművek vezetői gyakran
nem megfelelően rögzítik rakományukat, így azok az úttestre
hullva, szóródva tovább fokozzák
a csúszásveszélyt.
A fentiek miatt célszerű, ha
olyan útszakaszokon, melyek közelében feltehetően betakarítási
munkák folynak, lassabban, körültekintőbben veszünk részt a
közlekedésben.
A kerékpárosok ellenőrizzék
járművük előírásszerű felszereltségét, hiszen este hamarabb sötétedik, illetve egyre később kel fel
a nap. Az első- és hátsó lámpák, a

hátul piros színű, nem háromszög
alakú prizma, valamint a kerekekre az előírásoknak megfelelően felszerelt küllőprizmák mind a
láthatóságukat segítik elő, fokozzák biztonságukat.
A gyalogosoknak célszerű világosabb öltözetet viselni, valamint
még fokozottabban körülnézni az
úttestre való lelépés előtt, hiszen
az esőtől, reggeli harmattól csúszóssá váló úton a járművezetők
fékútja is jelentősen megnövekedhet.
A gyermekek, különösen az iskolák közelében vannak nagyobb
veszélynek kitéve. A tanítás befejeztével a nap során felgyülemlett
energiát, feszültséget úgy vezetik
le, hogy az iskolából kilépve sokszor a legalapvetőbb szabályokról
is megfeledkeznek. A rendőrség
szeptember hónapban „Az iskola
rendőre” program feladattervében
meghatározottak szerint fokozott
ellenőrzést tartott a nevelési-oktatási intézmények környékén,
ami a korábbi évekhez hasonlóan most is nagyon népszerű volt.
Lassan azonban visszaáll a régi
rend, a reggeli, illetve délutáni
időszakokban megszűnik a folyamatos rendőri jelenlét, melynek
jelentős visszatartó hatása van.
Éppen ezért célszerű, ha fokozott
óvatossággal, csökkentett sebes-

séggel haladunk az iskolák környékén, különösen olyan helyen,
ahol a közelben tömegközlekedési
eszköz megállóhelye is található.
Ősszel többnyire a munkába
menet ideje is nő, ezért fontos,
hogy korábban induljanak el
otthonról. A késéseket soha ne
próbálják nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel
önkéntelenül is veszélybe sodorják
saját maguk, családtagjaik, illetve
más közlekedők testi épségét.
A közlekedés során soha ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak
másokra, valamint mások értékeire, mint ahogy azt másoktól a maguk vonatkozásában is elvárják.
A fenti tanácsokat megfogadva kíván balesetmentes őszi közlekedést: a Hajdú-Bihar Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság.
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

100 m2-es családi ház melléképületekkel eladó!
Zsáka központjában, 600 négyszögöles telken.
Ugyanitt két utcára nyíló beépítésre alkalmas
100 négyszögöles telek is eladó.

Érdeklődni lehet: (06-54) 442-078
MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐRTANFOLYAM
Indul

• Debrecen: okt. 30. • Berettyóújfalu: nov. 4.
• Hajdúszoboszló: nov. 6.
ÁR: 45.000Ft
Részletfizetés, további kedvezmények!
Érdeklődni: (+36-30) 365-7510
Nyilvántartási szám: 14-003206

2010. október 29.

Újfalui „szupersztár” a Madáchban
Szeptember 17-én mutatták be
a Madách Színházban Szirtes Tamás rendezésében a világ leghíresebb rockoperáját, a Jézus Krisztus
Szupersztárt. A bemutatón Pilátus
szerepében Venyige Sándort láthatta a közönség. Az Arany János
Gimnáziumban érettségizett musical színész már az Evitában, a Jézus
Krisztus Szupersztárban és a Jekyll
és Hyde-ban először Békéscsabán,
majd országosan is elismerést szerzett
a fentnevezett három produkcióval.
Európai színpadokon is kipróbálta
magát A noterdame-i toronyőrben.
Érdeklődése később a műsorszervezés
felé fordult, így egy kicsit meglepetésként érte, hogy meghallgatásra hívják
egy szuperprodukcióhoz, amelyben
sikerrel vette az első akadályt. – Az
olvasópróbák május 31-én kezdődtek
– mesélte a kezdetekről –, és június
végéig próbáltunk, majd egy hónap
szünet következett. Július végétől ismét folytattuk a munkát. Gigantikus
produkció ez, élő zenével, nagyszerű
zenekarral. A Madách teljes személy-

zete és technikája csúcsra járatva üzemel. Andrew Lloyd Webber kizárólag
a budapesti előadás számára komponált egy 6 perces tapsrend-zenét.
Engem az a megtiszteltetés ért, hogy
az első bemutatón léphettem színre
abban a szereposztásban, amelyben
Feke Pál alakítja Jézust, Serbán Attila
Júdást, Polyák Lilla Mária Magdolnát
és Szerednyey Béla Heródest. Miután
a darabot hármas szereposztásban
játsszuk, ezért lényegében három bemutató volt három egymást követő

napon. „Venyó”, ahogy a diáktársai
még emlékeznek rá, egy héten 2-3
alkalommal fogja játszani Pilátus szerepét – „váltótársa” Sasvári Sándor és
Posta Victor lesz. A sikeres bemutató
után újabb meglepetésben volt része
Venyige Sándornak, mert korábbi
igazgatója, Verebes István felkérte és ő boldogan mondott igent -, hogy
szerteágazó tevékenysége mellett a
Mikroszkóp Színpad dramaturgjaként is dolgozzon.
Kocsis Csaba

válokon, ifjúsági rendezvényeken
vesznek részt az óvodás, gyermek,
illetve junior csoportok egyaránt.
A versenyzőket heti ötszöri edzésszám mellett edzőtáborokban készítik fel, tematikus edzéstervvel.
Képzésük a balett, a moderntánc, a
ritmikus gimnasztika, a szertorna
mellett az idei évtől a társastánc, a
discotánc és a hiphop elemeivel is
bővül. Jelenleg három helyszínen
folyik az oktatás: Debrecenben,
Biharkeresztesen és Berettyóújfaluban.
A Piruett Táncstúdió évek óta
rendszeres résztvevője különböző
hazai és nemzetközi versenyeknek,
táncosai több országos bajnoki címet szereztek. Eddigi nemzetközi

eredményeik: Show tánc Európa-bajnokság 10. hely, Show tánc
világbajnokság 7. helyezés gyermek show formáció kategóriában.
Legutóbbi nagy sikerük a júniusi
zágrábi Világkupán elért első hely
show csoport kategóriában.
A lányok jelenleg is nagy erővel
készülnek az október 28-30-a közötti Show tánc világbajnokságra,
ami Pécsett kerül megrendezésre.
Szeretnék megvédeni Világkupa
győzelmüket, emellett igen szép
létszámmal képviselik magukat a
versenyen: 20 gyerek-korosztályos,
és 15 junior-korosztályos versenyzővel, show szóló, duó, csoport és
formáció kategóriákban.
A stúdió rendszeresen képviselteti magát különböző fellépéseken mind megyei, mind országos
szinten. Berettyóújfaluban a foglalkozások kedden és csütörtökön
látogathatók a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban, az óvodás korosztálynak folyamatos bekapcsolódási lehetőséget biztosítanak egész évben.
Az egyesület vezetője és felkészítő koreográfusa: Simonyi Kitty,
táncpedagógus.
Szatmári Kinga

Művészetek találkozása az őszi tárlaton
Ezzel a címmel nyílt meg dr. Hamvas Lászlóné önálló kiállítása a Bihari
Múzeumban október 11-én, hétfőn
délután, a Múzeumok őszi fesztiválja
rendezvénysorozat keretében. A sokunk
által jól ismert, szeretett és nagyra becsült Márti néni munkáiban többször
volt alkalmunk gyönyörködni az elmúlt
évben, először a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola galériaavató csoportos
tárlatán, majd a Nadányi Zoltán Művelődési Központ berettyóújfalui alkotókat bemutató együttes kiállításán.
Ez a hétfői délután több volt, mint
kiállítás-megnyitó. Már a meghívó is
sokat sejtetett abból, hogy különleges
élményben lehet része az odalátogatónak. Kanalasné Harasztosi Judit köszöntő-nyitó gondolataiban is kitért az
alkalom különlegességére. Személyes
benyomásait, élményeit osztotta meg a
közönséggel, mind a kiállító művésszel,
mind az alkotásokkal, mind pedig a
művészet lényegével kapcsolatban. Ezt
követően a zsúfolásig megtelt időszaki
kiállítóterem vendégei a zene szárnyán
kelhettek útra. Márti néni élőszóban,

„Halálommal is szolgálni fogok”
- az aradi vértanúkra gyertyagyújtással és a József Attila Általános Iskola ünnepi
műsorával emlékeztek Berettyóújfaluban október 6-án -

Világbajnokságra készül a
Piruett Táncstúdió

A 2007 őszén megalakult debreceni székhelyű egyesület a modern és show tánc területén végez
képzést. A nevelés már óvodás
korban megkezdődik, rendszeres,
heti két edzésszámmal, és folytatódik általános iskolában az edzések gyakoriságának emelésével. A
gyermekekkel egy moderntáncpedagógus, egy klasszikus balett
tanár és két akrobatika edző is
foglalkozik.
Óvodás korban a rendszeres
edzések mellett biztosítják a fellépési lehetőségeket is, ezzel felkészítve a gyerekeket az általános iskolában kezdődő versenyeken való
részvételre. A város által szervezett
óvodai és iskolai bálokon, feszti-
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Ezek voltak a kivégzés előtti utolsó szavai Aulich Lajosnak, az 18481849-es forradalom és szabadságharc
tábornokának és hadügyminiszterének.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését véres megtorlás
követte. A szabadságharc foglyul
ejtett tábornokait 1849. augusztus
25-én az aradi várba szállították. A
tábornokok pere Haynau utasítására
gyorsított eljárás keretében tanúkihallgatások nélkül zajlott le. A tábornokok védekezésük során joggal
hivatkozták rá, hogy ők nem átálltak
egy lázadó hadsereg oldalára, hanem
felsőbb utasításra, kinevezéssel kerültek a törvényes magyar hadsereghez,
és esküt tettek a magyar alkotmányra.
Ez a józan és értelmes védekezés józan
és értelmes bíróság előtt megmenthette volna őket. Az ő ítéletük azonban
előre meg volt írva. A birodalom példát akart statuálni a magyar honvédség legvitézebb tábornokaival.
Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt,
Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost golyó általi halálra, Poeltenberg
Ernőt, Török Ignácot, Láhner Györgyöt, Knezich Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Leiningen–Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és Vécsey Károlyt pedig kötél
általi halálra ítélték.
A kivégzésekre 1849. október 6-án
a reggeli órákban került sor.
Először az agyonlövetésre ítélteket
vezették elő. A féltérdre ereszkedett
tábornokokat egyszerre érte a lövés.
Hárman azonnal arcra buktak, Kiss
Ernőnek csak a vállát érte a golyó,
ezért három katona közvetlen közelről
lőtte le. A bitófára ítélt kilenc fogoly

Fotó: Kari

közül Damjanichot - mert lába törött
volt - szekéren vitték a vesztőhelyre.
A tábornokok mind civil ruhában
voltak, csak Leiningenen volt honvédtábornoki atilla. A tábornokok
egymással beszélgettek, Vécsey gróf
azonban egy szót sem szólt, hanem
minden egyes kivégzést nagy figyelemmel nézett végig. Utolsónak róla
oldották le a láncokat. Neki már nem
volt kitől elbúcsúznia, ezért az előtte
kivégzett Damjanich holttestéhez lépett, és bár személyes ellenségek voltak, megcsókolta a kezét. A kivégzettek elrettentő példaként estig függtek
a bitófán, majd az akasztófák tövébe
ásott gödrökbe temették el a nemzet
halottait.
Családtagok, barátok még a kivégzés éjjelén kiásták, és tisztességgel eltemették Damjanich, Láhner,
Leiningen és Vécsey testét. Kiss Ernő
október 8-áig feküdt jeltelen sírjában,
ekkor unokatestvére megvesztegette
az őröket, és eltemette az aradi temetőben. Dessewffy maradványai
1850-ben kerültek a családi sírboltba. A vesztőhely többi halottja csak
a huszadik század során került végső
nyughelyére.

békét, katartikus élményt nyújt. E zenés délutánon, ahol aztán Márti néni
vendégei lehettünk egy ötórai teára,
halmozottan, fokozottan részesülhettünk ebből az élményből. Utaztunk és
pihentünk, egyszerre voltunk kint és
bent, koncentráltunk és lazítottunk.
Oly feszített mindennapjainkban soksok ilyen élményre, „teadélutánra”
volna szükségünk. Hálásak vagyunk,
és sok-sok köszönettel tartozunk a hölgyeknek. Csókoljuk kezeiket!
Kolozsvári István

Dr. Körtvélyesiné Bokros Eszter

Népmese napja Benedek Elek tiszteletére

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsós munkaközössége
első alkalommal rendezte meg
a Népmese napját. Programunk
két héten át tartott. Minden nap
meseolvasás volt, amit már nagyon vártak a gyerekek. Majd a
legkedvesebb mesét lerajzolták,
és a legjobb alkotások kiállításra
kerültek. A múzeumban megtekintették azokat a régen használt
tárgyakat, eszközöket, amik a
mesében gyakran előfordulnak.
A számítástechnika teremben az
interneten fellelhető mesével kapcsolatos honlapokat böngészték.

Igen élvezték a diafilmvetítést
is. Délutánonként a legügyesebb
mesemondókat hallgatták a tanulók. A program csúcspontja
szeptember 30-án volt. Minden
osztály osztálykeretben megemlékezett Benedek Elekről. A 4. osztály Az ördög és a földesúr című
mesét dramatizálta, játszotta el,
amivel igen nagy sikert arattak.
Végül a legjobb alkotók, rajzosok
átvehették a díjakat, majd megtekintették a kiállítást. Ezután úgy
gondoljuk, folytatni érdemes ezt
a kezdeményezést, ezért minden
évben szeptember 30-át, Benedek

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
Sándor Zeréndné pedig a témákhoz
tökéletesen illő zenei darabokat zongorázva segített minket „több dimenzióban” látni mindazt, ami a vásznakon
szerepelt. Ahogyan a megnyitóban is
elhangzott: a művészet kortalan célja minden esetben az önkifejezés kell,
hogy legyen és nem a manipuláció. A
művészet nem más, mint önkifejező
eszköz, mely mindig mély erkölcsi
tanulságot hordoz önmagában, segít
megtalálni a bennünk, mint szemlélőben létező isteni eredetű jót és lelki

Bár az utókor nem sorolja az aradi
tizenhárom közé, a megemlékezésből nem hagyható ki Lenkey János
tábornok és Kazinczy Lajos ezredes
neve sem. Lenkey is az aradi vár foglya volt, de mivel megőrült, ügyében
nem hoztak ítéletet. 1851 februárjában hunyt el az aradi várbörtönben.
Kazinczy Lajost – Kazinczy Ferenc
legkisebb fiát - 1849. október 25-én
lőtték főbe az aradi vár sáncában. Ő
az egyetlen, akit még nem kutattak
fel, s nem temettek el tisztességesen.
Az aradi vértanúk közül csak egynek a sírja van a mai Magyarország
területén: Lenkey Jánost 1936-ban
áthozták az aradi temetőből szülővárosába, Egerbe.
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig
csak szolgáltam. És halálommal is
szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.” Aulich Lajos
szavaink igazsága 161 év elteltével is
érvényes. Aulich és vértanútársai ma
is szolgálnak, hiszen a rájuk való megemlékezés összeköti a határon inneni
és a határon túl élő magyarokat.

a

Jézus beszélgetése…

		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

október
november
november
november
november
december
december
december

című bibliai előadássorozatra

Részletes program – 2010.

27.		… Nikodémussal.
3.		… a samáriai asszonnyal.
10. - Fórum-beszélgetés
17.		… Keresztelő János követeivel.
24.		… a kananeus asszonnyal.
1.		– Fórum-beszélgetés
8.		… a vakon szülöttel.
15.		… a gazdag ifjúval.
Minden

Elek születésnapját valódi élményekben gazdag, gyerekeknek,
felnőtteknek egyaránt emlékezetes nappá, a népmese ünnepévé
tesszük.
Dobai Imréné
munkaközösség-vezető
Mesét mondtak:
1.a Lisztes Szabolcs
1.b Szabó Zoltán
2.a Balogh Kinga
2.b Kiss Boglárka Emma
3.a Kovács Marcell
3.b Kácsor Viktória
4.a Garamvölgyi Petra
4.b Tikos Valéria
A „Legkedvesebb meséim”
díjazottjai:
1.a Lisztes Szabolcs 1. helyezett
1.b Tóth Gergő 2. helyezett
Árgyellán Boglárka 3. helyezett,
2.a Baczai Bianka 1. helyezett
2.b Kiss Boglárka 3. helyezett
Balogh Lili 2. helyezett
3.a Tóth Tamás 1. helyezett
3.b Tahóczi Réka 2. helyezett
Nagy Dániel 3. helyezett
4.a Nagy Alex 1. helyezett
4.b Erdélyi Nóra 2. helyezett
Balogh Sára 3. helyezett
Helyszín: Berettyóújfalu,
Bajcsy Zsilinszky u. 27.
Nadányi Zoltán Művelődési
Központ
Kezdés: szerda, 17 óra
Előadók:
Dózsa Judit – Bibliaoktató
Kovács Tiborné – Bibliaoktató
Minden előadás után beszélgetésre, a témával kapcsolatos kérdések felvetésére van lehetőség!
Terembérleti hozzájárulás alkalmanként: 100 Ft

dőt szeretettel
kedves érdeklő
várunk!
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Sport - Hatodik

Futsal NB. II-ben a női focistáink
A hosszú évtizedek alatt számos
sikerét kísérhettük figyelemmel a berettyóújfalui női focicsapatnak. Büszkék vagyunk az országos kupa- és
tornagyőzelmeikre, a magyar bajnoki
címre, a több mint három évtizedes
kiemelkedő szerepléseikre. Külföldre
is elvitték városunk hírnevét a lányok, hisz sokszor „meghódították”
Olaszországot és Szardíniát, elhozva
a kupákat a neves külföldi csapatok
elől. Több éven át a városi férfi bajnokságban is üde színfoltot jelentett a
női focicsapat részvétele.
Az idén is hallatnak magukról a
lányok, hisz gondolva egy merészet,
a Mezei-Vill Futsal Club elnökének,
Mezei Józsefnek a segítségével beneveztek a magyar női futsal bajnokságba. A csapat edzője Pallai Gábor,
a férfi futsal csapatunk, a Mezei-Vill
FC válogatott kapusa. Az NB. II-es
női csapatunk nagyon sok saját nevelésű, fiatal játékosból áll, őket egészíti
ki néhány rutinosabb játékos, akit a
Bihari Női Futball Klub csapatunk
révén már régóta ismerhetünk. (Füredi Andrea, Pozsgai Melinda, Tóth
Tamara, Ugrai Csilla.)
A 2010/2011. évben a női futsal
NB. II-ben játszanak a lányok, ahová
12 női csapat nevezett. A csapatokat
az alapszakaszban két csoportra osztották. Természetesen mi a Keleti
csoportba kerültünk, ahol a következő csapatokkal kell az alapszakaszban megmérkőznünk: Miskolc-Vénusz, Szentes FC., Kiskuhalas FC.,
Gyöngyösi-FBSK-Amazon SE., Salgótarjáni Vadmacskák. Láthatjuk,
hogy igen neves klubok közt szerepel
a berettyóújfalui egyesület, ennek ellenére reményeink szerint az alapsza-

2.,
3.,
4.,

Még mindig padlón a
BUSE

mindkét mérkőzésen, ahogy ez egy
mezeis futballistától elvárható, ennek
eredménye volt a két győzelmünk.
Bízunk benne, hogy a játékunk a
jövőben rohamos javulásnak indul, s
nemcsak eredményesek tudunk lenni,
hanem futsalra hasonlító játékkal tudunk majd előrukkolni.
A lányok benevezetek a Női Futsal
Magyar Kupa versenysorozatába is,
ahol az NB. I-es Szeged-AK Boszorkányok lesz az ellenfelük.
A hazai mérkőzések időpontjáról
értesíteni fogjuk a szurkolókat, reméljük, hogy biztatásuk erőt fog adni a
lányoknak az NB. II-es magyar bajnokságban!
A jelenlegi NB. II-es csapat tagjai: Füredi Andrea, Ugrai Csilla,
Tóth Tamara, Pozsgai Melinda, Roza
Viktória, Erős Zsanett, Heidt Edina,
Gadus Ágnes, Dancs Rebeka, Deczki
Vanda, Kocsán Petra, Málik Bettina,
Edző: Pallai Gábor.
MVFC

Sporteredmények
Futsal NB I.
Újpest - MVFC 1:7
Magyar Kupa
Újszeged - MVFC 3:10
Edzőmérkőzés
MVFC - Kassa 9:3
Futball NB III.
BUSE - Püspökladány 0:3
Balkány – BUSE 3:0
BUSE - Tiszakanyár 2:6

Mindez idáig nem sikerült kilábalni abból a mélypontból, amelybe
a BUSE felnőtt csapata „belecsúszott”
az utóbbi időben. Egymást követik az
edzők, de nem sikerült egyikőjüknek
sem talpra állítania a gárdát. Balogh
Barna - aki szakosztályvezető és technikai vezető is egyben – is úgy döntött, hogy teret enged másnak a jobb
eredmény érdekében.
- A Balkány elleni idegenbeli mérkőzés után (3:0) benyújtottam a lemondásomat a vezetőedzői tisztségről
az elnökség felé. A soron következő
szerdai ülésen ezt meg is tárgyalták,
és indoklást kértek tőlem, de elfogadták a lemondásomat. Az utóbbi
négy mérkőzésen egy pontot sikerült
szereznünk, és én úgy éreztem, nem
tudok segíteni ennek a fiatal társaságnak a bentmaradás kiharcolásában. Úgy gondolom, egy új edző még
felrázhatja a csapatot. A szakosztályvezetői és technikai vezetői teendő is
túl sok, ehhez még társul az, hogy a
nemrég megszületett kisfiam teljesen
átformálta a családi életemet.
A vezetőséggel közösen egyeztetve
Kártik Józsefet bízták meg a vezetőedzői feladatokkal. Főleg azért, mert
ő az, aki ismeri az itteni társaságot,
viszonyokat, és tudja, milyen problémákkal küszködünk. Szerintem

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
November

kasz után a „Felsőházba” fog jutni az
MVFC női futsal csapata.
A lányok már le is játszották az
első két mérkőzésüket, amelynek ezúttal Kiskunhalas adott otthont. A
bajnokságot tornarendszerben bonyolítják le, egy helyszínen öt mérkőzés
van, ahol egy-egy csapat két meccset
játszik egy nap. Az MVFC remekül
debütált az NB. II-ben, hisz mind a
két mérkőzésüket megnyerték a lányok az első fordulóban!
MVFC Berettyóújfalu - Szentesi
FSC 2-1
Gólszerzőink: Füredi Andrea,
Ugrai Csilla
Miskolci Sz. Vénusz - MVFC Berettyóújfalu 2-4
Gólszerzőink Füredi Andrea /3/,
Tóth Tamara
Pallai Gábor edző így ítélte meg a
lányok teljesítményét:
- Nem játszottunk még igazi
futsalt, ami érthető, hisz ezek voltak
az első futsal mérkőzéseink új csapatunkkal. Szívvel-lélekkel küzdöttünk

a legalapvetőbb gond a nem megfelelő edzés-látogatottság, melyet a
munkahelyi és iskolai elfoglaltságok
mellett sérülések is súlyosbítanak. A
bentmaradás kiharcolása érdekében
az elnökség erősíteni próbál. Visszatért Gál István Erdélyből, Thurzó
József tanulmányi elfoglaltságok után
újra rendelkezésre áll, illetve két-három MVFC játékos támogatására is
számíthatunk a továbbiakban. A cél
most is a bennmaradás kiharcolása,
ami szerintem továbbra is benne van
ebben a fiatal gárdában, van fantázia a fiúk játékában, és egy kis rutin
megszerzésével jó csapattá válhatnak.
Mivel a kieső helyeken (3 kieső) is
nagyon szoros a verseny - nem csak
az élbolyban –, még mindig nem
reménytelen a helyzetünk. Ráadásul most pontosan azok a csapatok
következnek ellenünk, akik hozzánk
hasonló problémákkal küzdenek.
November 27-ig tart az őszi szezon, majd az elnökség értékeli az eltelt
időszakot. Ezután három hónapos
szünet következik, és szezonkezdetre
szeretnénk olyan pozícióba kerülni,
illetve olyan állapotba hozni a gárdát,
hogy esélyünk legyen továbbra is NB
III-as alakulatnak lenni – mondta el a
leköszönő vezetőedző.
R. S.

U-19
Tiszavolán - BUSE 0:2
Püspökladány - BUSE 1:6
BUSE - Cegléd 3:1
U-17
Tiszavolán - BUSE 3:0
Püspökladány - BUSE 6:1
BUSE - Cegléd 2:7
U-13
Báránd - BUSE 6:2
BUSE - Ebes 10:0
Kézilabda
Női megyei
Nádudvar - BMSE II. 25:18
Hajdúszoboszló - BMSE I. 27:28
BMSE I. - Nádudvar 41:14
BMSE II. - DVSC 16:34
Püspökladány - BMSE II. 37:12
BMSE I. - DVSC 23:39
Férfi NB II.
Tiszavasvári - BMSE 36:23
BMSE - Nyírbátor 22:22
DKSE - BMSE 30:28
Ifi
Tiszavasvári - BMSE 22:27
BMSE - Nyírbátor 38:22
DKSE - BMSE 50:40

Bihari Hírlap következő
száma november 19-én
jelenik meg.

2010. október 29.

oldal

14.30
17.00
13.00
17.00
5., 17.00
6.,
9.00
20.00
7., 14.00
9., 13.00
17.00
10., 17.00
11., 13.00
14.00
17.00
12., 17.00
13., 9.00
14., 14.00
16., 13.00
17.00
17., 17.00
18. , 13.00
19. , 14.00

Piruett Táncstúdió foglakozása
Bibliaiskola: Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal
Piruett Táncstúdió foglakozása
Diabetes Klub összejövetele
Arkadas Baranta SE edzése
Bajnóca néptáncegyüttes próba
Koncert Parola Pinceklubban: Abiocore, Stiff Bastart
Arkadas Baranta SE edzése
Piruett Táncstúdió foglakozása
Zenetheatrum Mini Színi Tanoda
Bibliaiskola: Fórum-beszélgetés
Piruett Táncstúdió foglakozása
Együtt-egymásért Klub összejövetele
Zenetheatrum Mini Színi Tanoda
Arkadas Baranta SE edzése
Bajnóca néptáncegyüttes próba
Arkadas Baranta SE edzése
Piruett Táncstúdió foglakozása
Zenetheatrum Mini Színi Tanoda
Bibliaiskola: Jézus beszélgetése Keresztelő János követeivel
Piruett Táncstúdió foglakozása
Arkadas Baranta SE edzése

November 4-én, 18 órakor: gyertyagyújtással emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. Helyszín: a népligeti kopjafa
Gyermekműsor: november 25-én,13.30 órakor: Micimackó
Színházi előadás: november 25-én, 19. órakor: „A vidám kísértet” komédia.
Jegyek válthatók a Nadányi Zoltán Művelődési Központban,
Telefon: 54/500-023
Színházi előadás: november 25-én, 19.00 – órakor „A vidám kísértet”
komédia. Jegyek válthatók a Nadányi Zoltán Művelődési Központban,
Telefon: 54/500-023
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete –
Hagyományőrző népdalkörének összejövetele
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző
gerinctorna

Közlemény
Az 1993 óta törvényesen működő Bihari Diabétesz Egyesület vezetősége
közli az olvasókkal, hogy a közelmúltban megalakult „Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesülettel” sem erkölcsi, sem anyagi kapcsolatban
nem vagyunk. Így az újonnan alakult egyesülettől függetlennek tartjuk magunkat. Jelen sorokat a tisztánlátás érdekében tesszük közzé.
Bihari Diabétesz Egyesület Vezetősége

Anyakönyvi
hírek
Születtek
Szeptember 27.: Tóth Réka
(Tóth Attila – Papp Anita)
Október 4.: Nagy Zsombor László
(Nagy László – Gecse Mária)
Házasságot kötöttek
Október 2.:
Kovács József – Kiss Viola
Október 6.:
Bagdi János – Bak Judit Enikő
Elhunytak
Szeptember 20.:
Vajay Lajos Gyula (1923)
Szeptember 23.: Pálfi Jenő (1927)
Szeptember 25.: Vajay Lajos Gyuláné
Urszán Mária Juliánna (1947)
Szeptember 29.:
Nagy Gézáné Lisztes Róza (1941)
Szeptember 30.:
Ujhelyi Károlyné Bere Julianna (1920)
Október 2.:
Tóth Sándorné Kovács Irma (1914)
Alimán Zoltán (1958)
Erdei Mózesné Szántó Irén (1937)

NYOMTATVÁNYOK
IRODASZEREK
Leporellók, Fénymásoló papírok
Pénztárgép szalagok, Borítékok
Floppy, CD, DVD lemezek
Olcsó tintapatronok,
lézertonerek
2011. évi Asztali, Falinaptárak
Határidőnaplók
Karácsonyi képeslapok
Nagy választékban kaphatók
FÉNYMÁSOLÁS
Spirálozás, laminálás, faxolás
Bélyegző-készítés egy nap alatt
Nyitva: H-P: 7.30 – 17-ig,
Sz: 8 – 10-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (06-54) 401-619,
(06-30) 9688-683

Meghívó!

A Parola Közhasznú Egyesület és a Bihari Múzeum tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját a „Trianontól a II. világháború végéig – Előadások Magyarország, Bihar és Berettyóújfalu 20. századi
történelméből” című konferenciájára
Időpont: 2010. november 4.
Helyszín: Bihari Múzeum, nagyterem
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
Program:
10:30 – 10:40 – Török Péter levezető elnök köszöntője
10:40 – 10:50 – Pálfi Anikó, Berettyóújfalu alpolgármesterének köszöntője
10:50 – 11:15 – Kiss Gábor Ferenc tanársegéd (SZTE JGYPK): Trianoni előzmények, tárgyalások, következmények
11:15 – 11:40 – Dr. Lattmann Tamás
adjunktus (ZMNE, Jogtudományi és
Politikaelméleti Tanszék; ELTE, Nemzetközi Jogi Tanszék): Közjogi változások a
Magyar Királyság területén 1920. június
4. után
11:40 – 11:50 – Kávészünet
11:50 – 12:15 – Dr. Kerepeszki Róbert
tanársegéd (DE, Történelmi Intézet): Berettyóújfalui választások és képviselők a
két világháború között
12:15 – 12:40 – Sándor Mária muzeológus (Bihari Múzeum): Berettyóújfalu
infrastruktúrális változásai a két világháború között
12:40 – 13:05 – Dr. Kaló József tanársegéd (ZMNE, Hadtörténelem Tanszék):
Az 1944 októberében Berettyóújfalu és
környékén lezajlott harci cselekmények
13:05 – 13:30 – Kérdések, vita.

Személyszállítás 2 db 15 fős kisbusszal bel- és
külföldre számlaképesen. Érdeklődni:
Balogh Sándor (06 20) 317-4332 • (06 54) 402-661

Meghívó!
A Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület vezetősége tisztelettel meghív
minden kedves érdeklődőt a
2010. évi november 17-én, délután
14 órakor kezdődő közgyűlésére és
tudományos ülésére.
Helyszín: Berettyóújfalu, Bajcsy
Zsilinszky út 27., Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagyterme.

A rendezvény ideje alatt a Bihari
Diabétesz Egyesület tagjai részére
50%-os árkedvezményt biztosít
diétás termékek vásárlásához, tagsági
könyv és vásárlási kupon bemutatása
ellenében 12 órától a készlet erejéig.
A kedvezményt csak a Bihari Diabétesz Egyesület tagjai vehetik igénybe.
A szakmai program előtt vérnyomás
és vércukorszint meghatározást
végzünk.
Papp Sándor,
a Bihari Diabétesz Egyesület elnöke

Bihari Hírlap
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