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Advent: a várakozás megszentelése
Fotó: Kari

Rokona annak a gyönyörű
gondolatnak, hogy ,,meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami
a miénk”.
Gyermekkorunkban éltünk így.
Vágyakoztunk arra - ami biztosan
megjött. Télen: az első hóesésre. És
várakozásunk ettől semmivel sem volt
kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs
nagyobb kaland, mint hazaérkezni,
hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni

azt, ami a miénk. És nincs gyengédebb és ,,jogosabb” birtoklás se, mint
szeretnünk azt, akit szeretünk, és aki
szeret minket. Csak a szeretetben, csak
az ismerősben születhet valódi ,,meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül
várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul
hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden
egyéb megismerés és minden egyéb vá-

rakozás véges és kérdéses. Így értem azt,
hogy a karácsony a szeretet és advent a
várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre
vár - jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az,
aki hazakészül, már készülődésében
otthon van.
Az, aki szeretni tudja azt, ami
az övé - szabad és mentes a birtoklás
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik,
az időből épp azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a
hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni,
abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál, amire vár.
(Pilinszky János, 1974.)
Még hasában hordott édesanyám,
mikor Pilinszky gondolatai megjelentek 1974 decemberében, de úgy
gondolom, máig érvényes tanításnak
vehetjük.
Türelemre tanít, a várakozás
türelmére s az elmélyülésre. Megbe-

csülni mindent, amit kapunk, s amit
elérünk. Megbecsülni a sokszor természetesnek tűnőt is.
Becsüljük hát meg – ne csak
anyagi javainkat – hanem emberi
kapcsolatainkat s ünnepeinket is.
A hagyományokban, ünnepekben
- legyen ez csak egy családé vagy egy
nagyobb közösségé – az a csodálatos,
hogy bizonyos események, szertartások az idő haladtának kérlelhetetlen
bizonyosságával vissza-visszatérnek.
Nem kell már feltalálni őket. Évszázadok bölcsessége elénk rakja a lehetőséget. Csak élni kell vele. Advent
egy csöndes kopogtatás életünkön.
Az advent különösen alkalmas
idő arra, hogy meglássuk egymásban
az ígéretet, a lehetőséget a jóra. Forduljunk hát így egymás felé az ünnepek alatt s azok elmúltával is.
Ebben a hitben kívánok minden helyi polgárnak szeretettel
teli, békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog újévet a
magam és Berettyóújfalu Önkormányzata nevében.
Pálfi Anikó

Karácsonyi vásárt rendezett
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Fotó: Kari

„Karácsonyi ajándék-ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet”
(Oren Arnold)

Immáron másfél évtizedes múltra
tekint vissza a Nadányi Zoltán Művelődési Központ karácsonyi vására
az adventi várakozás időszakában,
amely idén december 9-11. között
került megrendezésre.
A hagyományoknak megfelelően főleg népművészeti és különböző kézműves termékeket kínáltak
az árusok a betérő látogatóknak,

vásárlóknak. December 9-én csütörtökön, ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét a vásár. Muraközi István polgármester köszöntőbeszédét
követően a Szivárvány Református
Óvoda óvodásai léptek színpadra
egy nagyon kedves, meghitt, karácsonyi hangulatot idéző kis műsorral. Délután 3 órától pedig a Piruett
Táncstúdió növendékei szórakoztatták a közönséget, dinamikus és
látványos tánckoreográfiáikkal.
A vásár második napján a Széchenyi István Tagóvoda ovisai adták
elő karácsonyi műsorukat. Délután
a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalköre
egy népdalcsokorral kedveskedett a
vásározóknak, majd a Berettyóújfalui Pávák dalcsokra következett,
akiket a Bihar Néptáncegyüttes
Kökény csoportja követett, szilágysági táncot adva elő.
Szombaton, a vásár utolsó napján, délelőtt a Toldi Miklós Re-

formátus Általános Iskola tanulói
varázsoltak ünnepi hangulatot a
nagyterembe, zenés-verses műsorukkal.
A rendezvény záróeseménye pedig a tombolasorsolás volt, amelyen
az árusok által felajánlott ajándékok
találtak gazdára.
A vásár ideje alatt a Művelődési
Központ épülete előtt látványkovácsolással várta Oppenauer Péter
kovácsmester az érdeklődőket: lehetett szerencsepatkót készíttetni,
vagy akár kipróbálni az igazi kovácsmesterséget.
Örömünkre szolgál, ha bárkinek
sikerült ajándékozási ötletet kínálni
vásárunkkal, és ezúton szeretnénk
megköszönni az árusoknak és a fellépőknek is a szíves közreműködést.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog
újesztendőt!
Szatmári Kinga

És eljött hozzánk ismét a Mikulás is
„Itt van már a Télapó,
Tele van a zsákja,
Mosolyog az arca
Örömünket látva”
(Donászy Magda)
December 6-án, hétfőn, délután
5 órakor izgatott gyerekzsivajtól volt
hangos a Nadányi Zoltán Művelődési Központ. Az ősz szakállú Mikulás apó ugyanis bejelentette érkezését, a gyerekek pedig nagyon várták
Őt és segítőtársait, a huncut, ám
mégis szeretetreméltó hómanókat.
Hogy biztosan odataláljon a
művelődési központ nagytermébe, a
szervezők segítségül hívták a Debreceni Zenetheatrum végzős színinövendékeit, akik zenés Mikulásváró
műsorukban ismert mesék betét-

dalait adták elő, megteremtve ezzel
az alaphangulatot az ünnepséghez.
Ezután lépett színpadra az Abakusz
Gyermek Színjátszókör, akik egy
díjnyertes pantomim műsort hoztak
ajándékba a berettyóújfalui gyerekeknek, családoknak.
Végül aztán felcsendült a várvavárt csengettyűszó, és betoppant a jó
öreg Mikulás, körbejárt a gyerekek
között, együtt énekelt és játszott a
csillogó tekintetű apróságokkal, és
mivel úgy tűnik, idén nagyon jók
voltak a gyerekek, néhány szem
szaloncukorral ajándékozta meg
mindnyájukat abban a reményben
búcsúzva tőlük, hogy a következő
esztendőben is jól viselik majd magukat.
Szatmári Kinga
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Többszörös véradókat
tüntettek ki Újfaluban
Fotó: Kari

Szőke László százszoros véradó

A Magyar Vöröskereszt HajdúBihar megyei igazgatója, Újvárosi
Andrásné, valamint Illés Tóth József, a Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezetének elnöke
meghitt ünnepségen köszöntötte
november 26-án délután a térség
többszörös véradóit, akik önként,
önzetlenül, semmivel nem pótolható
módon vérüket adják a rászorulóknak.
A volt megyeháza dísztermében
egybegyűlteket dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő köszöntötte,
aki elmondta: sokan, sokféleképpen
adakoznak, ám ő a legnagyobb adakozóknak a véradókat tartja, mert
névtelenül, térítésmentesen segítenek embertársaikon.
Muraközi István polgármester
akként fogalmazott, aki vért ad,
életet ad. A legszebb karitatív tevékenységnek tartja a véradást, ő maga
is kétszer adott vért az idén – legyőz-

ve félelmét. A jelenlévők megtudhatták, hogy Magyarországon 1987 óta
november 27-ét a Véradók napjaként
ünneplik meg.
A helyi néptáncos csoportok,
valamint a Berettyó-parti nyugdíjasok műsora után Újvárosi Andrásné
és Illés Tóth József emléklapot és
ajándéktárgyat adott át a 10, 20,
25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 és
100-szoros véradóknak. Mint kiderült, a Gróf Tisza István Kórházban
található Vérellátó Központhoz tartozó 31 településről 173-an jubiláltak az idén, akik közül 51 véradót
hívtak meg az ünnepségre.
A rendezvény vendéglátással zárult, melyen Újvárosi Andrásné pohárköszöntőjében elmondta: az idei
karácsonyi ajándékok nézegetésekor
gondoljanak arra a kitüntetettek,
hogy mindennél drágább ajándékot,
az életet ajándékozták valakiknek.
Nyírő Gizella

A szeretet ösvényét barangolva
– Gondolatok karácsony előtt –
„A hit soha nem tudja, merre vezetik, De ismeri és szereti azt, Aki vezeti.”
(Oswald J. Chambers)
Eljött, eljöttél végre. S ahogy a feslett cipőtalpak a mindennapok lázas
metronómját kopogják utószor, fény
szökik az aszfalt csonttá dermedt testén.
Karácsony közeleg. Itt van, itt vagy,
megérkeztél. Ha tudnád, mennyire
vártunk! Mennyi láz, mennyi fájdalom
kiáltott Érted, mily sok vágyban keserédes gyermeki sóvárgással születtél meg!
Mosolyban táncol a lámpák fénye,
elhagyatottak az utcák. Csak a csukott
kapuk és az üzletek előtt felejtett kósza
fenyőágak nézik mélázva az ablakok
lüktető, színes fényoszlopait. Csendes
szívdobbanással sóhajt az összes ház
a Mindenség felé. Beköszönt a boldog
együttlét.
Ember! Tedd félre lelket roppantó
terheidet egy pillanatra! Hallgasd a szót
legbelül, s tán megérted, mit kér Tőled.
Mert eljönnek a napok, mikre annyit
vártál egész évben. Csendesedj, s mosakodj ki végre a dekádok duzzasztotta könnyzuhatagból! Mert az élet nem
háború, bármily sokan hiszik ezt manapság. Ember! A legbelső jóra vágytál,
s ezt szomjazod most is. Ezért fekszel,
ezért kelsz, miatta múlik létedből néhány százezernyi huszonnégy óra. Fogadd hát áhítattal, s megtalálod végre
Önmagad, mit annyit rejtegettél vacogó
félelmeid mögé.

A hit nem árucikk. Sose válik csilingelő forintok földi másává. Más. Nem
gépek szülte plasztik ajándék-torzó,
nem vasalják égető billogként tarkójára
a pénzzé züllött világ vonalkódját. A
hit az anyag nélküli remény teste, mit
a szeretet varázsol lélegző csodává. Az
ember és az emberség legnagyobb csodájává. Mindannyiunk legféltettebb
közös kincsévé. Tegyünk hát érte, és ne
csak most, közeledvén a szent ünnephez.
Rejtélyes ösvény az emberi lét, min
barangolunk mindannyian egymást
keresve. Zsákutcák, hóförgetegek,
hőség, zivatar rongyolja utunkat oly
sokszor. Az ember megáll ilyenkor, és
reszketni kezd. Nem ezt ígérték neki
a csalfa fények az égen, mikor társául
szegődtek. De mindig felcsillan a remény. Az egy, az igaz vezércsillag. A
legnagyobb megváltó. S elvezet minket. Lélektől lélekig. Ahogy a költő is
énekelte egykoron…
Az Isten nélküli világ markában
szűkölünk mindannyian. Hazudunk
egymásnak gazdagságot, békét, szépet
és jót. S mi lesz a vége? Nincs válasz.
Még nincs…
Karácsony közeleg. Az ujjaim
között lassan tétovázik a toll. Majd
megáll. Békére vágyik és csöndre. Mert
eljön az a három nap hamarosan. S
ehhez tán még a szavak se kellenek segítségül.
Kiss Tamás

A Bihari Hírlap szerkesztősége szép karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván valamennyi Olvasójának!
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November 25-én tartotta soros
ülését Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete. A testületi ülés után
pedig Berettyóújfalu lakosai számára közmeghallgatást tartottak. A
tanácskozás Muraközi István polgármester jelentésével indult, aki
beszámolt a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről. Elsőként, hogy
hiánypótlás nélkül befogadásra került a Berettyóújfalu és Nagyvárad
közötti kerékpárút építésére benyújtott pályázatuk, a döntés az év végére
várható. November 22-én, a Megye
napján Berettyóújfalu Város önkormányzata javaslatára a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a helyi civil társadalom épülése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapítványnak az „Az év civil szervezete díjat” adományozta. Nem
támogatta viszont azt az ugyancsak
újfalui önkormányzati javaslatot,
miszerint ifjú Kovács Zsigmond
részére az Arany Sándor-díjat, Papp
János részére a Bocskai István-díjat
és L. Ritók Nóra részére a Maróti
György-díjat adományozzák. Várhatóan 2011 tavaszán kezdik el az
Orbán Balázs tér közlekedési létesítményei fejlesztésének beruházását. A Bocskai utca felújítási és
szélesítési munkálatai elkezdődtek,
a várható befejezés ez év december
31-e lesz. Jelenleg folyamatban van
a közbeszerzési eljárás a „Kerékpárút
építése Berettyóújfalu József Attila,
Népliget, Toldi és Dózsa György
utcáján” című beruházás kivitelezési
munkálataihoz. A „Berettyóújfalu
az egészséges város” című projekthez
kapcsolódó nyilvánosság biztosítása
és városmarketing stratégia készítése
érdekében is közbeszerzési eljárást
indítottak. Az ajánlatok 2010. november 23-án kerültek bontásra. A
polgármester írásos jelentését szóban
kiegészítve gratulált az Igazgyöngy
Alapítványnak és vezetőjének, L.
Ritók Nórának, aki a megyei közgyűlés kitüntetését november 23-án
a közgyűlés kihelyezett ülésén, Püspökladányban vette át.

Költségvetési
rendeletmódosítás, harmadik
negyedévi beszámoló
A polgármesteri jelentés elfogadását követően a költségvetési
rendeletet módosították, melyben a
III. negyedév végéig bekövetkezett
változásokat jelenítették meg. A következő napirendi pont a város 3. negyedévi gazdálkodásáról szólt, ami
Tisóczki József, a pénzügyi bizottság elnöke szerint összhangban van
azzal a tájékoztatóval, amelyet az
előző testületi ülésen tártak a képviselők elé. A napirendi pontból kiderül, a harmadik negyedév végéig az
önkormányzat bevételei 69,6%-ban
teljesültek, ám az önkormányzati
szinten elért kedvező teljesítések bevételi forrásonkénti alakulásánál jelentős szóródás mutatkozik. A helyi
adóknál összességében jelentősebb
bevétel-elmaradás nem keletkezett,
viszont az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel összege csupán 30.411
ezer forint, ami 16,2%-os teljesítésnek felel meg. A központi működési
támogatások időarányos ütemezésben folytak be, a fejlesztési célú támogatások pedig 100%-ban teljesültek. A felhalmozásra átvett bevételek
tervezett előirányzata az évközben
beadott új pályázatok támogatási
összegével módosult, illetve a pályázaton támogatást nem nyert beruházások az eredeti költségvetésbe
beállított előirányzataival csökkent.
A 2010-es költségvetésbe betervezett
egymilliárd forint összegű kötvény
kibocsátása július hónapban történt meg, mely kizárólag fejlesztési
célokra használható fel. Az óvadéki
számlán elhelyezett összegből au-

Önkormányzati

hírek

2010. december 17.

- Közélet

Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata
gusztus hónapban 259,8 millió forintot, szeptemberben 94,5 millió
forintot hívott le az önkormányzat.
A harmadik negyedévi működési és
fejlesztési – tényleges pénzforgalmi
- kiadásokat 55%-ra teljesítették.
A hitelforgalommal és a kisebbségi
önkormányzat kiadásaival a kiadási
főösszeg felhasználása a harmadik
negyedév végéig 69,3% volt. A város
összesített kiadásaiból 24,81%-ot a
működési hitelforgalom képviselt.

növelésével és egyéb források feltárásával kell kiegészíteni a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat. A
működési kiadások csökkentése érdekében törekedni kell a hatékony
energiafelhasználásra.
5. A működőképesség megtartása érdekében át kell tekinteni az
önként vállalt feladatokat (alapfokú
művészetoktatás, középfokú iskolai
oktatás, kulturális és sportfeladatok), felül kell vizsgálni az oktatási
struktúrát.
Fotó: Kari

A 2011. év költségvetési
koncepciója
A harmadik negyedévi gazdálkodás tudomásulvétele után a 2011. évi
költségvetési koncepcióról tárgyalt
a testület. Muraközi István polgármester bevezetésként elmondta, mivel a központi költségvetés számai
jelenleg nem ismertek, az általuk
megfogalmazottak csupán irányelvek. Az elmúlt húsz év jellemzője volt, hogy az önkormányzatok
költségvetése évről évre csökkent. A
településekre jellemző eladósodást
városunkban felgyorsította az erőltetett fejlesztés. Ez az út nem jó irányba vezet, a kiadásokat csökkenteni
kell a bevételek fokozása mellett.
Növelni kell a működési tartalékot
is, és az ÖNHIKI-s feltételeknek
meg kell próbálni megfelelni. Nem
tartható az sem, hogy az intézmények számára évente 700 milliós
kiegészítést kell az önkormányzatnak a saját bevételeiből mellé tenni.
Gyula Ferencné képviselő asszony
elmondta, a koncepcióban csak a
normatív támogatás a biztos, mint
az előző beszámolóból is látszott, az
ingatlan-eladás kismértékű, és nem
jelent stabil bevételt. A fejlesztéseket
korlátok közé kell zárni, hogy ne
borítsa fel a város pénzügyi egyensúlyát, de ne mondjanak le teljes
mértékben róluk. A képviselők mellett Kusai Tamás, az önkormányzat
könyvvizsgálója is hozzászólt. Kifejtette, az előttük álló koncepció szigorú, szükséges, de nem elégséges.
Csupán az első lépés lehet, ami az
egyensúly felé visz, de nem éri el.
Strukturális változásra is szükség
lesz, illetve arra, hogy az évközi döntésekben is szigorúak és következetesek legyenek a költségvetésben
meghatározottakhoz.
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011. évi költségvetés tervezési
koncepcióját és az általánosan alkalmazandó irányelveit a következők
szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat által fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal éves szintű működési
feltételeinek biztosítása az előző évi
racionalizálási intézkedések kiadást
csökkentő hatásának figyelembevételével.
2. Az eddiginél hatékonyabb
feladatellátással a működési hiány
fokozatos csökkentését kell 2011.
évben elérni. A működési hiány nem
haladhatja meg a 2010. évi mértéket.
3. Az önkormányzat 2011. évben
újabb hitelt nem vesz fel.
4. A kiadások takarékos felhasználása mellett a működési bevételek

6. Az önkormányzat fenntartása
alatt működő intézmények és a polgármesteri hivatal vonatkozásában
az állami normatíván felüli önkormányzati kiegészítés 20%-os mértékű csökkentését kell elérni.
7. Az anyagi lehetőségekhez és
a feladatokhoz fokozottan igazodó
létszámgazdálkodást kell megvalósítani.
8. A mezőőri szolgálat költséghatékonyabb működtetése érdekében
be kell vezetni a mezőőri járulékot.
9. A hitelfelvételből és a kötvénykibocsátásból származó fizetési
kötelezettségek teljesítését a költségvetés tervezése során elsődleges
szempontként kell figyelembe venni.
10. A 2011. évben az önkormányzat kizárólag konkrét gazdasági előnnyel járó – költségcsökkentést
eredményező, foglalkoztatást elősegítő, energiahatékonyságot előirányzó – új fejlesztést indít, illetve
működést elősegítő pályázatokat
nyújt be. Elsődlegesen a folyamatban lévő beruházások, valamint pályázaton támogatást nyert projektek
megvalósítását kell célul kitűzni:
városközpont rehabilitációja, Bocskai utca útfelújítás, kórházfejlesztés
tömbösítés, külterületi csatornák rehabilitációja, IKT eszközök központi beszerzése a Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézményekben, Orbán
Balázs tér közlekedési létesítményeinek fejlesztése.
11. Az esetlegesen felmerülő,
nem várt kiadások, valamint bevétel-kiesések fedezetére 50 millió Ft
összegű működési tartalékot kell
képezni.
12. A működési hiány csökkentésére ÖNHIKI pályázatot kell
benyújtani a kiegészítő támogatás
elnyerésére.
A képviselők támogatták a koncepciót, majd sort kerítettek a berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok
és Pszichiátriai Betegek Otthona
Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítására, valamint felügyelő bizottsága tagjainak megválasztására.

A Herpály-Team Kft.
átszervezése
Hosszasan tárgyaltak a Herpály
Team Kft. átszervezéséről. A polgármester elöljáróban hangsúlyozta,
a 2008. november 1-jei átszervezés
vezérlő elve az volt, hogy bevétel
orientáltabban, piaci alapokon hatékonyabban lehet működtetni a
kft-hez rendelt közfeladat-ellátást, a
közművelődési és sportfeladatokat.
El kell ismerniük, hogy nem valósultak meg az akkori elképzeléseik,

tehát ezek működtetésére más koncepciót kell kidolgozniuk. Ez a felállás veszélyezteti a gazdasági társaság
biztonságos működését. Ezért a kft-t
a 2008-as átszervezés előtti feladatokkal bízzák meg csak a jövőben.
A közfeladat ellátási szerződésben a
kft-hez utalt intézményi takarítást
már visszaszervezték, most pedig
a karbantartást szervezik vissza az
intézményekhez. A közművelődést
pedig nonprofit szervezetté alakítják
át. Kapornai Judit intézményi irodavezető hozzáfűzte, jelenleg az egyeztetések folynak a koncepció kidolgozására, érvényes döntés ez ügyben
azonban csak a minisztériumi vélemény megérkezése után születhet
meg. A képviselők ezek után elfogadták, hogy a Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában működő Herpály-Team
Kft. sportdivízióját megszüntessék,
és a kft. kezelésében álló Kabos Endre Városi Sportcsarnok irányítását
december 1-jétől a Közintézmények
Szolgáltató Irodája végezze. Eszerint
módosították a KÖSZI alapító okiratát is. Támogatták és megbízták a
polgármestert, hogy a karbantartási
feladatok ellátásához szükséges intézményi dolgozói létszámok meghatározására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület decemberi
ülésére készítse elő, emellett hogy a
város által kötelező feladatként ellátandó közművelődés, valamint a
Bihari Hírlap és a Berettyó Televízió egy nonprofit kft. keretein belül
működtetését a testületnek terjessze
elő. Ezt követően megválasztották a
Herpály-Team Kft. felügyelő bizottságának tagjait: Csörszné Bagdi Ildikó, Fekete István és Nagy Sándor
személyében.
Majd meghatározták egy önkormányzati biztos kijelölésének
feltételeit Berettyóújfalu város gazdálkodásának ellenőrzésére. Erre
azért volt szükség, mert az államháztartási törvény szerint, ha egy helyi
önkormányzati költségvetési szerv
30 napon túli elismert tartozás-állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át
vagy egyébként a 150 millió forintot,
akkor szükség van önkormányzati
biztos kirendelésére. Önkormányzati biztosnak jelölhető az a magyar
állampolgár, aki felsőfokú pénzügyi
számviteli főiskolai végzettséggel és
a kijelölés évét megelőző tíz évben
legalább ötéves költségvetési gyakorlattal rendelkezik, vagy az a jogi
személyiséggel rendelkező gazdasági
társaság, amelynek ágazati besorolása megfelel az önkormányzati biztosi
tevékenység jellegének, költségvetési
szervnél referenciával rendelkezik.

Az önkormányzat és
intézményei takarékossági
intézkedéseiről határoztak:
– Az önkormányzat oktatási és
kulturális bizottsága, valamint az
ifjúsági és sportbizottság által megítélt támogatások, továbbá a HajdúBihar Megyei Múzeumok Igazgatósága részére fizetendő működési
hozzájárulás előirányzatból még ki
nem fizetett összegek november 25ei hatállyal történő zárolása, az átutalás 2011. évre való átütemezése, a
támogatással való elszámolás határidejének 2011. május 31-ig történő
meghosszabbításával, valamint azon
előirányzatok végleges elvonása,
amelyek esetében a támogatásban
részesülő intézmény, szervezet az
összeg felhasználására 2010. november 10-ig kötelezettséget nem vállalt.
– Az önkormányzat a 2010. évi
költségvetésben betervezett 30 millió Ft összegű kulturális és sportcélú
támogatásból még át nem utalt ös�szeg kifizetését 2011. március 31-ig

teljesíti a feladatot ellátó HerpályTeam Kft. részére.
– Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételek
növelése, lehetőségének megvizsgálása.
– Az önkormányzat által megkötött átalánydíjas szerződések
felülvizsgálata és 20%-os mértékű
csökkentés végrehajtása a költséghatékonyabb feladatmegvalósítás
érdekében.
– Az önkormányzat szövetségekben (Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Városok, Falvak Szövetsége)
meglévő tagságainak felülvizsgálata.
– A készpénzforgalom csökkentése érdekében a házipénztári kifizetések visszaszorítása.
– A számviteli programok használati díjának csökkentése érdekében integrált rendszer bevezetése.
– A telefon és az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó üzemeltetési
szerződések felülvizsgálata.
– A hivatali tulajdonú mobiltelefon használati díj havi összegének
maximalizálása.
– Az irodaszerek és a tisztítószerek beszerzésénél mennyiségi korlát
meghatározása.
– A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó üzemanyag- és eszközvásárlásra fordítható kiadások esetében
havi felső korlát bevezetése.
– A kiugróan magas összegű
postaköltségek csökkentése az önkormányzat által megszervezett levélkihordással.
– A hivatali parkoló külső igénybevevők által történő használata esetén parkolási díj alkalmazása.
– Az intézményi karbantartási,
udvarosi feladatok közfoglalkoztatottak bevonásával való ellátása.
– Az Eötvös József Szakképző
Intézet esetében a 2010. évi túlórák
kifizetésének 2011. évre történő átütemezése.
– 2010. november 25-től csak
az alapvető működéshez szükséges
kötelezettségvállalásokra kerülhet
sor, egyéb területekre vonatkozóan a
kötelezettségvállalás felfüggesztésre
kerül.
A takarékoskodási intézkedések
elfogadását követően jóváhagyták
a képviselők a 2010-ben felvett
egymilliárd forint összegű kötvény
fejlesztési célú felhasználását. Az
előterjesztés részletesen kifejti az
egyes beruházások önrészének fedezetére eddig lehívott összegeket,

ami 354.348 ezer forint volt, míg a
második ütemben összesen 59.262
ezer forintot kívánnak lehívni a
Bocskai utca felújítása és szélesítésére, a TISZK TIOP pályázat önerejére, illetve a Berettyóújfalu Lakosaiért Alapítvány támogatására.
A képviselők támogatták a javaslatot. Ezek után az önkormányzat és
intézményei belső ellenőrzési tervéről, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési
megállapodásról, ingatlan-eladásáról és a kórházi tömbösítési beruházás tervellenőri feladatainak ellátásához megindítandó közbeszerzési
eljárásokban az ajánlattételre meghívandó személyek és cégekről
döntöttek. Az egyebek napirendi
pontjában aktuális problémákat
vetettek fel a testület tagjai.

Közmeghallgatás
11 órakor közmeghallgatáson fogadták a mintegy 20 berettyóújfalui
állampolgárt, akik számos kérdést,
sérelmet, problémát tártak a testület
elé. Egyebek között szóba került a
berettyóújfalui utak, járdák állapota, a szemétszállítás anomáliái, a sírmegváltási díjak, illetve temetkezési
szolgáltatások problémái, a kihívással élő gyerekekről való gondoskodás megoldatlansága, a közvilágítás
és közbiztonság témája, kérték a
város állattartási rendeletének felülvizsgálatát, a külterületi utak és
vízelvezető csatornák rendbetételét,
valamint hogy a Berettyólapos az
eddigi számos ígéret ellenére nincs
rákötve a szennyvízhálózatra.
A polgármester valamennyi kérést és probléma-felvetést jogosnak
ítélt, de kijelentette, nincs módjában megígérni minden esetre a közeli megoldásokat, mert nem kíván
felelőtlenül ígérgetni. Jövőre is lesz
ugyan fejlesztési keret, de tudomásul
kell venni, hogy nem jut mindenre
pénz.
Pálfi Anikó alpolgármester as�szony kiegészítésként hozzáfűzte,
tudják, hogy Berettyóújfaluban csupán 39%-os a szilárd útburkolat, és
103 utcában hiányzik jelenleg, de az
Európai Uniótól pályázat útján csak
gyűjtőutakra kaphatnak forrásokat.
Bíznak abban, hogy hazai forrásokból később a kisebbekre is lesznek
majd pályázati kiírások.

A berettyóújfalui
háziorvosok rendelési ideje

– 2011. január 1-jétől az alábbiak szerint módosul Dr. Cséki János
Hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig
Kedd, csütörtök: 8-12 óráig
Telefon: (54) 404-205

Dr. Kertész Balázs
Hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig
Kedd, csütörtök: 8-12 óráig.
Telefon: (54) 402-217

Dr. Papp-Majoros László
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Telefon: (54) 400-902

Dr. Schwanner István
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Telefon: (54) 402-217

Dr. Szeszák Ferenc
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-18 óráig
Telefon: (54) 402-143

Dr. Baglé Magdolna
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 13-17 óráig
Telefon: (54) 402-284

A rendelések között (12-14 óráig) a sürgős esetek ellátása készenlét
formájában történik.
A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el, az ellátó
orvos az alábbi telefonszámon érhető el:
06-30/341-4978
Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.
Hétköznapi ügyeleti telefonszám, ami hétfőtől péntekig, este 18 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap 24 órában hívható:
06-30/528-3252.

2010. december 17.

Önkormányzati

Újabb lendületet kap
a szakképzés

hírek
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- Kultúra

Az ember- és betegközpontúság mellett
21-dik századi technikai színvonal
1987-ben végeztem a Debreceni Orvostudomány Egyetem általános orvosi szakán, ettől kezdve
a Berettyóújfalu Területi Kórház Belgyógyászati osztályán dolgoztam. 1992-ben belgyógyászati szakvizsgát, 1994-ben gasztroenterológiai szakvizsgát, majd 2007-ben sürgősségi orvostan szakvizsgát szereztem. 2007-ben jogi szakokleveles orvos végzettséget értem el, jelenleg az utolsó szemesztert végzem
az egészségügyi szakmenedzser szakon. 2007 óta kórházunk sürgősségi betegellátó osztályán dolgozom főorvosi beosztásban. 1999 óta foglalkozom a kórház minőségügyi rendszerének működtetésével.
Kezdetben Mag-team tagként, 2004-től belső auditornak, 2005-ben vezető belső auditornak neveztek
ki, 2007. szeptember 1-jétől a kórház minőségügyi vezetője vagyok. Szakértőként KES, majd MEES
auditokon Fehérgyarmaton, Nagykállóban, a debreceni Kenézy-kórházban, Orosházán vettem részt.

Közel 360 millió forintból
készült el a Pálfi István Térségi
Integrált Szakképző Központ
(TISZK) Gépészeti Képző Központja Berettyóújfaluban. Az ünnepélyes átadó november 30-án
délután volt.
Az előzményekről kiderült: a
Pálfi István TISZK – korábban
Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói
TISZK – még 2008-ban nyújtott
be pályázatot a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítására, s nyert is 90 százalékos
európai uniós támogatást. A közel
900 millió forintos beruházásból
mindhárom városban a szakképzés
gyakorlati képzését szolgáló beruházás valósult meg. Berettyóújfaluban mintegy 360 millió forintból a
gépészeti képzés, Püspökladányban
a mezőgazdasági gépszerelő képzés,
míg Hajdúszoboszlón a vendéglátó – és idegenforgalmi képzés központjára 160-160 millió forintból
készült el újonnan vagy átalakítással, bővítéssel a szakképzés XXI.
századi követelményeinek megfelelő tanműhely-komplexum.
Az avató ünnepségen, ahol az
érintett önkormányzatok vezetői,
intézményvezetői vettek részt, dr.
Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője, egykori alma
máterének helyszínén köszöntötte
a megjelenteket. – Manapság gyakran éri kritika a hazai szakképzést
– nem is alaptalanul –, hogy nem
megfelelő a fiatalok gyakorlati
képzése. A most átadandó létesítmény viszont azt bizonyítja, hogy
jó képzettségű fiatalok kerülnek
ki innen, s ezután kiválóan képzett
munkaerő áll majd a vállalkozások,
cégek rendelkezésére – fogalmazott

a honatya. A névadóról elmondta:
Pálfi István évekkel megelőzte a
mai napot, hiszen ő maga is felnőttképzéssel foglalkozott, mert
felismerte: aki az oktatásba fektet
be, az a jövőbe fektet.
Sóvágó László, Hajdúszoboszló
polgármestere, utalt arra a bizonytalanságra, amit az induláskor érzett. – Bízom abban, hogy évek
múlva jó eredményekről fogunk beszámolni, hiszen a megfelelő körülmények rendelkezésre állnak a jövő
szakmunkásai számára. Ezekkel a
létesítményekkel új lendületet kap a
térségben a szakképzés – fejezte ki
reményét a polgármester.
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere felszólalásában
bejelentette: új szereplőként lépett
be a társulásba, hiszen új polgármesterként vehette át az örökséget.
Örömét fejezte ki amiatt, hogy a gépészeti képzési központ Újfaluban
valósul meg. Utalt arra, hogy két
évvel ezelőtt úttörő kezdeményezés
volt a társulás megalakítása, ám az
eredmény már látszik: a három városban közel 900 millió forintból
megvalósuló infrastrukturális beruházás valóban XXI. századi körülményeket teremt a jövő szakemberei
számára. – Nagy kihívás ez, hiszen
a piac követelményeinek kell megfelelni végsősoron – szögezte le.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követő állófogadáson Pálfi Anikó
alpolgármester mondott pohárköszöntőt, melyben köszönettel
illette a három város önkormányzatát azért az összefogásért, amivel
sikerre tudták vinni a pályázatot.
Azt kívánta, legyen még sok ilyen
előrevivő projektátadó.
Nyírő Gizella

Táblától tábláig
kerékpárút Újfaluban

Fotó: Kari

Közel 10 kilométernyi kerékpárút lesz Berettyóújfaluban jövő
májusra, ha elkészül a város József
Attila, Népliget és Dózsa György utcáján a mintegy másfél kilométernyi
kerékpárút – jelentette be Muraközi
István polgármester a városházán.
Több, mint 10 éve kezdődött
el az az infrastrukturális fejlesztési
folyamat, melynek eredményeként
a város próbálja megteremteni a
biztonságos kerékpáros közlekedés
feltételeit – mondta el Muraközi István. Kiderült: jelenleg a városban 8
kilométernyi kerékpárút van. Arra
vonatkozóan, hogy miért szükséges
a további fejlesztés, a polgármester

elmondta: két főútvonal kereszteződésében található Berettyóújfalu,
ahol naponta 4500 diák is megfordul, hiszen a város a kistérség közigazgatási, egészségügyi központja,
ezért minden lehetőséget meg kell
ragadni annak érdekében, hogy
megteremtődjön a biztonságos kerékpáros közlekedés feltétele. A most
elnyert pályázat eredményeként táblától tábláig lehet majd kerékpárral
közlekedni a városban – fogalmazott
a városvezető.
A 3 utcán kialakítandó kerékpárút 122 millió forintból készül el,
melyből 116 millió Ft uniós támogatás, a fennmaradó rész pedig önkormányzati önerő.
Demény Zsolt műszaki főelőadó
elmondta: a beruházás során közel
másfél kilométer hosszú, 2,7 méter
széles, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas út készül el. Jelenleg a kivitelező kiválasztása történik,
s egy igen intenzív munka következtében, jövő év májusában fejeződik
be a beruházás, melynek során közvilágítási lámpákat is áthelyeznek,
illetve megoldják a csapadékvíz elvezetését is az út mellett.
Nyírő Gizella

Ez év őszén a dr. Muraközi Zoltán korábbi főigazgatóvá választása után megújult a Gróf Tisza
István Kórház vezetősége, mai szóval élve teljes menedzsmentje. Dr.
Pete Lászlót orvos-igazgatóvá, dr.
Korcsmárosné Melher Erzsébetet
ápolási igazgatónővé, Kun Józsefet
pedig, aki már egyszer betöltötte
ezt a tisztet a berettyóújfalui kórházban, sőt a főigazgatói pozíciót is, újból gazdasági igazgatóvá
választották.
Szerkesztőségünk
a felsorolás sorrendjében kívánja
megszólaltatni, ,,vallatni” őket az
intézményt irányító elképzeléseikről, szakmai koncepciójukról.
– Ez év július 1-jétől dr. Muraközi
Zoltán főigazgató úr felkérésére megbízott orvos-igazgatóként dolgoztam
a sokéves együttmunkálkodásunk,
az általa rólam alkotott kép, a 24 éve
ebben a kórházban kifejtett szakmai
tevékenységem után irányomban
kialakult bizalom eredményeként.
Természetesen az ilyenkor szokásos,
kötelező pályázati előírásoknak megfelelően különböző fórumokon való
egyeztetéseknek kellett követnie az
előzetes megkeresést, melyek után
megkaptam az 5 évre szóló orvosigazgatói kinevezést.
– Egy négytagú vezetőség egyikeként
milyen felelősséggel, konkrét napi feladatellátásokkal jár ez a kinevezés?
– Gyakorlatilag a kórház összes
orvosának szakmai munkájáért nekem kell felelősséget vállalnom, illetve a munkáltatói jogkört felettük
nekem kell gyakorolnom, beleértve
az osztályvezetőket is, akik korábban
közvetlenül a főigazgató hatáskörébe
tartoztak. De, mert a betegellátás egy
szerves egységet alkot, bele kell látnom az ápolási, gazdasági vonatkozásokba is, ezért minden nagyobb horderejű kérdésben egyeztetünk a fő-,
az ápolási- és a gazdasági igazgatóval.
Az a törekvésünk és meggyőződé-
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A Bihari Hírlap október 29-i
számában adtunk hírt arról,
„Akik a szépet jót nem becsülik”
címmel, hogy az önkormányzat
által a Kossuth utcai kerékpárút
mellett ültetett díszfákat ismeretlen garázdák kitörték. Majd az
október 3-i választás előtti napon
további díszfákat törtek ketté.
A díszfák pótlásához szükséges
fákat a Biharkeresztesi Takarékszövetkezet biztosította az önkormányzat számára, amiket december 2-án ültettek el, melyért
köszönetet mondanak és bíznak
abban, hogy ezek már nem lesznek újabb vandálság áldozatai.

sünk, ha eredményt akarunk elérni,
egyirányba kell ,,húznunk a szekeret”.
Ehhez nagyon fontosnak tartjuk a
korrekt, napi szintű információáramlást, ezért a korábbi, heti egy vezetőtestületi egyeztetés helyett, minden
reggel megbeszélést tartunk, sőt ha a
helyzet úgy kívánja, délutánonként is
összejövünk a napi történések egyeztetésére. Közös meggyőződésünk az,
hogy jó döntésekhez elegendő, megfelelő információk szükségesek. A főorvosi karral, az ápolási tanáccsal is havi
rendszerességgel egyeztetünk.
– Orvos Igazgató Úr! Ön
belgyógyász-gasztroenteorológus főorvos, mennyire érzi úgymond kompetensnek magát egy Öntől távolabb eső
terület, pl. sebészet, ideggyógyászat…
szakmai felügyeletére. Ugyanis a polihisztorok kora lejárt, és köztudott, hogy
az orvostudomány a leggyorsabban
fejlődő tudományágak egyike, mind a
tudományos kutatások, mind az orvostechnika tekintetében…
– Hasonlóképpen a főigazgató
úrhoz, szüleim által gyerekségem
minden egyes mozzanata ehhez
az intézményhez köt, szándékosan
nem akarom részletezni a kórházhoz fűződő személyes érzéseimet,
de ismerem az orvosok, ápolónők,
beteghordók, takarítónők nagy részét személyesen is, és ez jó. 24 éve
dolgozom ebben a kórházban orvosként, előbb belgyógyászként, majd
gasztroenteorológusként, és 3 és fél
éve a sürgősségi osztályon, ahol gyakorlatilag mindenféle betegséget,
ráadásul akut eseteket vagyunk kötelesek ellátni. Ezért elég széleskörű
rálátásom van valamennyi betegségtípusra. Ennek ellenére nem kívánok
az osztályok konkrét szakmai munkájába belefolyni. Az egyes részterületeken dogozó fő- és szakorvosok
azonban problémáikat, fejlesztési elképzeléseiket, diagnosztikai, terápiás
terveiket megosztják velem, és közösen döntünk a kérdésekben.

Dr. Pete László orvos-igazgató
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– Hogyan ítéli meg a kórház jelenlegi orvos-szakmai ellátottságát?
– Jelen pillanatban 78 orvost és
22 rezidenst foglalkoztatunk, ami
egy ekkora méretű kórháznál igen
jó aránynak számít. A debreceni
Kenézy-kórházban történt átszervezések után, az azzal való egyet nem
értés miatt sok, számos magasan kvalifikált orvos választotta kórházunkat
munkahelyül, így elmondható, üres
orvosi állásunk egyáltalán nincs, és
szinte valamennyi területet a legjobb
szakembergárda látja el. Nálunk a
,,nagy” kórházakkal ellentétben nincsenek várólisták, csupán kis százalékban fordul elő az, hogy egy-egy
vizsgálat vagy beavatkozás előzetes
időpont-egyeztetés után történik. A
jó színvonalú szakmai ellátás mellett talán ezért is – valamint, hogy
az intézménynek évek óta ember- és
betegközpontúságát tarják legfőbb
erényének - választanak egyre többen
bennünket az ellátási területünkről kívülről is, ez jelenleg mintegy
12-13%. A 2007-ben bevezetett ún.
volumenkorlát egyáltalán nem ,,díjazza” ezt plussz pénzekkel, de mert
a betegek iránti elkötelezettségünk,
eskünk, az Alkotmányban is rögzített szabad orvosválasztásban való
hitünk, valamint az abbéli bizakodásunk, hogy addig is - míg a kormányzat ezt felismerve és kiküszöbölendő
valódi intézkedéseket hoz, melyre az
első lépések már megtörténtek – népszerűsíti, jó hírnevét kelti az intézménynek és a városnak egyaránt.
– Orvos Igazgató Úr! Bizonyára
vannak arra is számadataik, akiket a
jó szakmai működés ellenére, kapacitás hiányában úgymond tovább kell
küldeniük. Ez mekkora nagyságrendet
képvisel, s mely területeket érint, s fog-e
ezen változtatni a következő év márciusában elkezdődő, nagyívű és volumenű,
mintegy 2,5 milliárd forint értékű kórházfejlesztési beruházás? Hogyan fogja
ez érinteni a betegellátást, illetve men�-

nyiben jelent majd plussz feladatokat
az Önök számára?
– Számunkra minden tekintetben örvendetes, és annak megfelelő
hozzáállást jelent, hogy valóban 21dik századi körülményeket idéző,
eredményeket hozó intézmény jöhet
létre a nagyértékű beruházás révén.
Az ezzel járó plussz feladatoknak természetesen állunk elébe. Talán szerencsésnek mondhatjuk, hogy nem
belső átalakításokról, mintegy 2700
m2-es hozzáépítésről lesz szó, ami
nyilvánvalóan minimális mértékben,
minden igyekezetünk ellenére is zavarni fogja, de alapvetően nem akadályozza a normális működést. Én
nem kívánom itt elmondani, hiszen
előttem számosan részletezték már,
és a Bihari Hírlap hasábjain is többször megjelent, hogy milyen alapvető
változásokon fog keresztülmenni az
intézmény. Mindazonáltal ezek után
is lesznek majd olyan területek, pl. a
kardiológiai diagnosztikai és kezelési
ellátás, az agyi katasztrófák (strokeok) vagy egyéb ritkának nevezhető
betegségek ellátása tekintetében,
amikor az erre specializálódott centrumok, nevezetesen a Debreceni Klinika vagy egyes diagnosztikus szempontból a Kenézy-kórház segítségét
kell majd kérjük. De meggyőződésem az, hogy jelenleg is, és a 2,5 milliárdos beruházást követően a ránk
bízott betegellátási terület abszolút
21-dik századi ellátására leszünk
képesek orvosi, orvostechnolgiai és,
ami eddig is erősségünk volt, emberés beteg-centrikusság tekintetében.
Hiszünk abban, hogy ezek után sem
országosan, sem szűkebb környezetünkben, megyei szinten sem kérdőjelezheti meg majd az intézmény
létjogosultságát, szükségességességét
senki, és minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy mindezeket
elősegítsük, egyértelművé tehessük
majd.
L. M.

„Engedjétek hozzám jönni
a kisgyermekeket…”
November 14-én, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében került
sor a Toldi Miklós Református
Általános Iskola első osztályos- és
újonnan érkező felsőbb évfolyamos
tanulóinak iskolapolgárrá avatására. Az ünnepség zárása volt annak
a rendezvénysorozatnak, mely a
reformáció napjával indult, s a
Berettyóújfalui Református Egyházközség fennállásának 420 éves
évfordulójáról emlékezett meg.
Október 31-én a múltra tekinthettünk vissza, az elődökre,
akik ragaszkodtak vallásukhoz,
hitükhöz, s akiknek köszönhetjük, hogy áll a város, aminek lakói lehetünk. A novemberi vasárnap délelőtt a jelenről és a jövőről
szólt. Hiszen a templomban megjelenő gyermekek, fiatalok – az
ünnepeltek és a már felavatottak
– lesznek a jövő gyülekezeti tagjai
és a jövő berettyóújfalui polgárai.
A szülők, nagyszülők, rokonok, érdeklődők és az iskola tanulói csaknem teljesen megtöltötték
a református templomot.
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A Himnusz eléneklése után az
igehirdetés szolgálatát Nagy Zsolt,
a Bihari Egyházmegye esperese
végezte. Ezt követően versösszeállítás, valamint az iskola énekkarának műsora köszöntötte az avatásra váró kisdiákokat. Ezután Váradi
Sándornénak, az iskola igazgatójának köszöntőbeszéde hangzott
el. Az igazgatónő kiemelte, hogy
az idei már a nyolcadik tanév,

amelyben sor kerül a Toldi Miklós Református Általános Iskola
iskolapolgár-avató ünnepségére.
A mostani 8. osztályosok voltak
az elsők, akiket annak idején ilyen
ünnepélyes módon is az iskola
tagjaivá, „polgáraivá” fogadtunk.
Hangsúlyozta a közösség – család,
iskola, egyház – szerepét, fontosságát a nevelésben, az alapvető
emberi értékek továbbadásában.
Majd bensőséges szavakkal idézte
az avatás előtt álló elsősök véleményét egy-egy mondatban: ők
milyennek látják az iskolai életet
az itt töltött két és fél hónap után.
Mondanivalóját az idén 120 éve
született Reményik Sándor verséből vett idézettel zárta: „Mögöttem robajlik az ifjúság/elér, elhagy,
a fáklyát elragadja./Isten add,
hogy száguldjon cél felé/s a futó
tüzet fennen lobogtassa.”
Az ünnepi beszéd után következett a tanulók fogadalomtétele,
valamint az iskolai nyakkendő
ünnepélyes felkötése.
Siteri Róbert
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„Az év civil szervezete” lett
az Igazgyöngy Alapítvány
gulásukért dolgoznak – hangsúlyozta Rácz Róbert.
Az ünnepségen adta át Rácz Róbert a Bocskai István-díjat, a Kölcsey Ferenc-díjat, Maróthi Györgydíjat, Kovács Pál-díjat, Arany
Sándor-díjat, Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatának Kisebbségi Díját, a Civilek Támogatásáért Díjat,
valamint az Év Civil Szervezetének
Díját. Utóbbit az Igazgyöngy Alapítvány kapta, a művészetoktatás,
a művészeti nevelés, módszertani
kutatás és képzés területén végzett
tevékenységéért. A méltatásban elhangzott még, hogy az alapítvány
elősegíti a hátrányos helyzetű gyerekek integrációját, de folyamatosan
szerveznek képzéseket a határon túli
pedagógusok körében is. A díjat L.
Ritók Nóra vette át.
Nyírő Gizella

Postaládánkba érkezett

Kemenceavató volt a Gyermekkert-tagóvodában

Október 8-án a Gyermekkert
Tagóvodában, mint minden évben,
szüreti mulatságot tartottunk – és
egyben kemenceavatót is.
A nagylányom 2 éve óvodás.
Miután megismerkedtem az óvoda
hagyományőrző szemléletével, úgy
éreztem, segítenem-segítenünk kell
ennek építésében és tovább vitelében. A férjemmel mi magunk is
érdeklődünk az egyszerű, de igen
sokrétű múltunk iránt.
Fontosnak tartjuk megmutatni
a gyermekeinknek a múltunkban
rejlő lehetőségeket. Tulajdonképpen
úgy is mondhatnám „idejében elvetni a magot”.
A ma embere (többek között mi
is) rohanó, kizsákmányoló, szen�-

nyező, egészségtelen életet él. Szerintem olykor-olykor mindenki érzi,
tapasztalja, ez így nem helyes.
A szülők többsége biztosan hallott meséket, történeteket a kemence tüzeléséről, étkeiről, finomságairól. Talán egy-kettő látott is ilyet.
Mostanában ismét kezd „divatba
jönni” a kemencerakás. De mi lesz
ötven év múlva? Ezek a gyerekek
már csak a modern dolgokat fogják
ismernie.
Így született meg az a gondolat,
hogy mi lenne, ha épülne egy kemence az óvoda udvarán.
Akkor nagyon egyszerű gondolatnak tűnt, de megvalósítása nem
volt ilyen könnyű. Körülbelül egy
év eltelte után a legnagyobb meg-

lepetésünkre szülőtársaink is nagy
érdeklődéssel kezdtek a „munkába”. Szép lassan kigyűltek az építőanyagok (szülői adományokból és az
óvodát támogató alapítvány segítségével), s mire az építésre került a sor,
már a szabadidőt sem sajnálva egyre több édesapa ajánlkozott (akadt
olyan is, akinek gyermeke már elballagott az óvodából) a munkára.
Eljött az első sütés napja, édesanyák és óvodai dolgozók együtt
lázas tüsténkedésbe kezdtek, hogy
pici kis szájacskák hada kóstolhassa meg az óvoda kemencéjében sült
kenyérlángost, és ihassa hozzá az
édes mustot. Fantasztikus volt látni,
hogy egy ilyen pici kis gondolatból,
igen hatalmas összefogás és egy csodálatos nap kerekedett.
Remélem, még több követi.
Hagy fejezzem be egy rövid gondolattal: Ha csak annyira volt jó ez a
sok-sok adomány, emberi fáradság,
szülői összefogás, hogy mondjuk,
száz gyerekből kettő emlékezni fog
e csöppnyi kis múltra (az óvodai
kemencés napokra), azt hiszem,
akkor már megérte. Gondolom, a
szülőtársaim is osztoznak a véleményemben.
Magyari Anikó, szülő

Jótékonysági
koncert
A Babtista Imaház
újjáépítéséért
Sárosi Dániel orgonál,
Lachegyi Anna gordonkán
játszik

2010. december 18.,
(szombat), 17 óra

Református templom
Mindenkit szeretettel várunk!

A fenntartó megyei önkormányzat 40 millió forint összeget különített el a berettyóújfalui
Arany János Gyermekotthon műemlék jellegű épületének megújítására. A bő két hónap alatt
elvégzett munkálatok után az ünnepélyes átadóra november 25-én
került sor.
Fodor István igazgató elmondta: emberemlékezet óta nem
végeztek felújítást az épületen,
pedig ő maga 30 éve dolgozik az
intézményben, az utóbbi tíz évben igazgatóként. Az 1927-ben
épült, eredetileg honvédségi laktanyaként funkcionáló épületet
1957-ben adták át nemesebb,
gyermekvédelmi célok szolgálatára. Az elodázhatatlan felújítást a
megyei önkormányzat – a nehéz

gazdasági helyzet ellenére is – támogatta. A szeptemberben kezdődött munkálatok során a főépület
teljes tetőszerkezetét kicserélték,
pala helyett cserépfedést kapott.
Elvégezték a homlokzatszigetelést, a színezést is. Az intézményhez tartozó három lakásotthon
– Újfaluban kettő, Zsákán egy –
nyílászáróit is kicserélték, továbbá
a homlokzat- és padlásszigetelést
is megújították.
A főépület állaga miatt szükséges volt a körbebetonozás is 220
négyzetméteren, mivel az alacsonyabb volt az úttestnél, s a csapadékvíz állandóan az épület lábazatát mosta. Ennél az épületnél
mindkét bejárat fölé új előtetőt is
felszereltek. A felújítás után nemcsak szebb, hanem takarékosabb

is lett a fenntartása – szögezte
le Fodor István, aki köszönetet
mondott a megyei önkormányzatnak az elvégzett munkálatokért.
A határidőre és jó minőségben
elvégzett munkát az otthonlakók
Szabó Lőrinc, Petőfi Sándor és
Ady Endre egy-egy versének elmondásával köszönték meg.
Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnöke emlékezetes napnak nevezte a november 25-ét,
hiszen kívül-belül megszépült az
épület. – Nem volt pedig könnyű
az idei év, hiszen a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásának csak felét biztosítja az állam,
a másik felét a megyei önkormányzatnak kell előteremtenie. A
gyermekvédelem viszont mindig
elsőbbséget élvez a feladatok finanszírozásában – hangsúlyozta
Kocsis Róbert, hozzátéve, hogy a
felújított otthon segít feldolgozni
azokat a problémákat, amikkel
nap, mint nap szembesülnek az itt
élők. A szebb környezet remélem,
jobb kedvre is hangol – fejezte be
köszöntőjét az alelnök.
Az ünnepélyes szalagátvágás
után a vendégek megtekintették
az otthonlakóknak az ősz terméseiből készült kiállítását.
Nyírő Gizella

Átalakul a kiállítóterem a Bihari
Múzeumban
Fotó: Kari

Immár negyedik alkalommal
rendezte meg a Megye napját a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
debreceni székhelyén kívül. Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu és
Balmazújváros után Püspökladány
adott otthont az ünnepi közgyűlés
helyszínének.
1698. november 22. a hajdúkerület megalakulásának napja. A
megyei önkormányzat 2003 óta ünnepli ezt a napot a megye napjaként.
Az idei ünnepi közgyűlésen, melyet

a püspökladányi Dorogi Márton
Művelődési Központban rendeztek
meg, városunkból Muraközi István
polgármester, Pálfi Anikó alpolgármester és Kovács Zoltán, a megyei
közgyűlés tagja vett részt.
Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében Veres
Péter szavait idézte: Mi nem mehetünk el innen soha, sehová. Az elnök kiemelte: a megyerendszernek
évszázados hagyományai vannak, s a
közigazgatás különböző szintjei – települési, megyei és állami – beleívódtak a magyar társadalomba, ezért
megváltoztatásuk kudarcra van ítélve. – Az Európai Unió sem követeli
meg a megyék megszüntetését, még
ha a korábbi kormányok a régiókat
preferálták is. A magyar emberek
identitása a megyékhez kötődik, és
az önkormányzat tagjai az ő boldo-

Megújult az Arany János
Gyermekotthon épülete

Ha minden az elképzeléseknek
megfelelően alakul, akkor a tervezettnél korábban, már a jövő évi városnapi ünnepségekre elkészül a Bihari
Múzeum többfunkciós oktatótere a
hozzá tartozó múzeumi informatikai
pontokkal – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a projekt részleteit ismertették a szakemberek.
Muraközi István polgármester
köszöntőjében üdvözölte az infrastrukturális fejlesztés bejelentését, hiszen mint fogalmazott, olyan időket
élünk, amikor már-már a fenntartás,
működtetés kerül veszélybe. A megyei

közgyűlés tagjaként azzal is tisztában
van, hogy a fenntartó önkormányzat
nem dúskál anyagiakban. – Ám az
egymás után folyó projektek azt vetítik előre, hogy sikerül kinevelni egy
olyan utódnemzedéket, amely nemcsak megismeri, hanem kutatja is a
jövőben a helytörténetet. Az is örvendetes dolog, hogy most is a Megyei
Múzeumok Igazgatósága pályázott,
ám a megvalósítás helyszíne a Bihari
Múzeum. Szintén pozitívuma a projektnek, hogy nem külső cég, hanem
a múzeum dolgozói készítették el a
pályázatot – méltatta a polgármester.

Hajdú Zsigmond muzeológus
arra a kettősségre hívta fel a figyelmet, ami az európai uniós pályázatok
gazdag tárháza és a közművelődési
intézmények fenntartása, működése között tapasztalható. Az október
1-jén indult beruházás magas színvonalú technikai fejlesztésre ad lehetőséget, ami egyúttal kapaszkodó
a jövőbe – fogalmazott a szakember.
Kállai Irén, a Bihari Múzeum
igazgatója bejelentette: az átalakítandó termet 2003-ban hozták létre
kétosztatúként: egyrészt állandó kiállítás található benne, másrészt előadások, konferenciák tartására alkalmas. A többfunkciós oktatóteremmé
való átalakítás, valamint a múzeumi
informatikai pontok elhelyezése
önerő nélkül, 100 százalékos támogatásból, nettó 34 millió forintból
valósul meg. A projekt célcsoportjai
a berettyóújfalui és bihari kistérség
gyermekei, az ötéves óvodásoktól a
középiskolásokig – mondta el Kállai
Irén.
Nyírő Gizella

Sikeres tehetséggondozó program
a József Attila Általános Iskolában
Az Oktatásért Közalapítvány
által kiírt pályázatot 2010 tavaszán sikeresen megnyerte a József
Attila Általános Iskola. Ezáltal
lehetővé vált, hogy az addig is
sikeres, sok eredményt hozó tehetséggondozás még magasabb
színvonalúvá váljon, ezzel segítse
azoknak a tanulóknak a tanulását, akiknek komoly céljaik vannak a továbbtanulás terén.
Az elnyert pályázat révén iskolánk 21 kiemelkedő képességű tanulója természettudományos (biológia és földrajz), illetve műszaki
(matematika) területen magas
szakköri óraszámban részesült;
szakmai terepgyakorlaton, tanulmányi kiránduláson vettek részt;

emellett számukra külsős szakemberek tartottak előadást (Dr. Csatári Bálint a földrajztudományok
kandidátusa, az MTA tagja; Deli
Lajos matematika szaktanácsadó,
országos versenyszervező; Ungvári Imre, a Kossuth Lajos Gimnázium tanára, tankönyvíró).
A pályázat megvalósulása révén diákjaink megyei és országos
tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezéseket értek el, a program sikerességét mutatja, hogy
még 100%-os versenyeredményt
is produkált egyikük.
Azonkívül, hogy a tehetséges,
érdeklődő és fogékony gyermekek
számára kiváló lehetőség nyílt a
pályázat megvalósulása révén egy

magasabb szintű ismeretátadásra,
végre elmondható, hogy a pályázatkiírók erre a tanulni akaró rétegre is figyelmet fordítanak.
Mind a pályázat sikeres megvalósulása, mind a kiváló versenyeredmények hűen mutatják, hogy
a József Attila Általános Iskolában odafigyelnek a tanulni akaró,
tehetséges gyermekekre is.
Kurtán Mónika
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denképp a klasszikus balett. Egy
jó koreográfia alapja az ötlet, a jól
megválasztott zene és a versenyző
képességeire, testfelépítésére, egyéniségére, tudására, kisugárzására
épülő mozgásformák. Ugrások, forgások, hajlékonysági és egyensúlyi
elemek növelik az előadás értékét.
A show tánc értékelésénél fontos
szempont, hogy az előadás men�nyire tudja átadni azt a történetet,
melyre a koreográfia készült.
Az idei versenyre kategóriánként
25-30 induló nevezett, közel 17 országból.
A Piruett Táncstúdió 32 fővel
képviselte Magyarországot a nem-

zetközi megmérettetésen, több korosztályban és kategóriában. A legkiemelkedőbb eredményt a gyerek
show csoport kategóriában érték el:
világbajnoki ezüstérmet akasztottak a gyerekek nyakába. 26 csoport
közül, világkupagyőztesként, ez
igen nagyszerű eredmény. Ezúton
is szeretnénk gratulálni a szép teljesítményért és városunk hírnevének öregbítéséért a világbajnok 2.
helyezett csapat tagjainak: Barczai
Blankának, Bozsódi Fanninak, Háló
Csengének, Holopovics Zsófiának,
Mokánszki Dórának, Ötvös Eszternek és Pala Boglárkának, valamint
felkészítő tanáruknak, Simonyi
Kittynek.
A többi koreográfiával is nagyon
szépen szerepeltek ugyan a gyerekek, de ezúttal sajnos a döntőig
nem jutottak el. Most újult erővel
készülnek a következő versenyévadra, amely márciusban veszi kezdetét, amikor is újra kvalifikálhatják
magukat a nemzetközi versenyekre
2011-ben.
A felkészüléshez sok sikert, kitartást és természetesen nagyon sok
örömöt kívánunk!
Szatmári Kinga

Nem élhetek meseszó nélkül
kóczi Ferenc Általános Iskola
2. Mező Gilda 7. o. Toldi Miklós
Református Általános Iskola
3. Szabó Máté András 7. o. II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola

„A gyerekek születésüktől fogva
tudják, hogy sárkányok léteznek. A
mesékre azért van szükség, hogy azt
is megtanulják: a sárkányokat le lehet
győzni.”
A gyerekeknek lételemük a mese.
Elképzelhetetlenül sok mindent tanulnak meg a mesékből. Például azt
is, hogy a világon van szegénység,
kihívás, véres harc, félelem, nehézség
még a királyi körökben is. Hogy az
ember akkor is győzhet, ha gyengének
látszik, ha ő a legkisebb és látszólag a
legesélytelenebb. Hogy nem mindig a
puszta erő a leghatékonyabb fegyver.
Hogy vannak barátok, akikre nehéz
helyzetekben is számíthatunk. Felsorolni sem tudnánk, mi mindent még.
A gyerekek mesevilágban élnek.
Amit hallanak, átélik: a mese ívén
keresztül képzeletük segítségével ők
maguk is hosszú utat járnak be, átélik a szorongató helyzeteket, majd
a végén a feloldozást, a vigasztalást,
megkönnyebbülést, a jó győzelmét,
a „nehézségek után minden jóra fordul” érzését.
Ezen az úton nem csak a mesében hallott képeket, helyzeteket dolgozzák fel, de fantáziájuk és a mese
képzeletbeli képei segítségével megtanulják értelmezni saját érzelmeiket,
félelmeiket, szorongásaikat is. A mese
még a felnőttekre is jótékony hatással lehet, hát még a gyerekekre, akik
„nem élhetnek meseszó nélkül”.
A Magyar népmese napját szeptember 30-án ünnepeljük. Könyvtárunk immár hagyományosan, ebben
az évben is mesemondó versennyel
és rajzpályázattal tisztelgett Benedek
Elek emlékének. Október 2-án délelőtt az általános iskola alsó és felső
tagozatosai versengtek, október 10-én
pedig a legkisebbek, az óvodások, varázsoltak el bennünket tehetségükkel,
bátorságukkal, kedvességükkel.

Ezúton is köszönjük a részvételüket, szüleiknek, tanáraiknak, óvónőiknek a felkészítő munkát, s végül, de
nem utolsó sorban, köszönjük a zsűri
tagok munkáját is.
Az eredmények:
Mesemondás
Óvodások
1. Frank Ráhel Szivárvány Református Óvoda
2. Magdus Edit Szivárvány Református Óvoda
3. Tóth Fanni Ágnes Eszterlánctagóvoda
Általános iskola alsó tagozat
1.Kiss Boglárka 2. o. II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
2. Balogh Benjámin 4. o. József
Attila Általános Iskola
3. Kocsis Balázs Sándor 1. o. József Attila Általános Iskola
Általános iskola felső tagozat
1. Hajdu Krisztina 6. o. II. Rá-

Rajzpályázat
Óvodások
1. Bagdi Hanna Gyermekkerttagóvoda
2. Ferencz Lilla Szivárvány Református Óvoda
3. Balla Tamás Rákóczi-tagóvoda
Különdíjasok:
Fülöp Zsófia Rákóczi-tagóvoda
Magdus Edit Szivárvány Református Óvoda
Fent Norman Gyermekkert-tagóvoda
Általános iskola alsó tagozat
1. Balla Emese 4. o. József Attila
Általános Iskola
2. Baranyó Bálint 2. o. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3. Bohács István 3.o. II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
Általános iskola felső tagozat
1. Mező Antal 5. o. Toldi Miklós
Református Általános Iskola
2. Szabó Marianna 8. o. „Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
3. Zálog Edina 8. o. II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola

Virágkö(l)tészet karácsony előtt
- Dr. Csuka Imréné Szabó Boglárka kiállítás megnyitóján -

Fotó: Kari

Már több éve az adventi várakozás idején várják a berettyóújfaluiak
és a bihariak, hogy mikor nyílik Bogi
(ahogy legtöbben nevezik) virágkötészeti kiállítása a művelődési központ
galériájában.
Az idén a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Székhely óvodásai teremtették
meg a hangulatot. Az élet jeles napjainak örömteli pillanatait idézték
fel a pólyás kortól a felnőtté válásig,
a rájuk jellemző bájjal, szeretettel és
őszinteséggel.
A megnyitóról szebben nem lehet írni, mint azt megtette meleg
hangú beszédében Török Istvánné,
a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke. Csukáné Boglárka alkotásaival
mindig velünk van pedagógusként,

lélekgyógyászként, ismerősként és
barátként. Egy rövid beszélgetés után
képes a legszemélyreszólóbb, legegyedibb kompozíciókat elkészíteni,
ha valaki erre kéri. Ismeri az emberi
lelket és virágokat. Nem csoda, hiszen a debrecenivé lett kislány minden szünidejét Sopronban töltötte a
nagyszülőknél, ahol a nagyival sétált
sokat erdőn, mezőn, és a növények
szépségét, hasznát megismerhette.
A lelki gazdagsághoz szülei a zene
megszerettetésével járultak hozzá. Az
emberek iránti szeretete fokozódott
pedagógusként is. Lakásuk minden
tárgya, szöglete ehhez csatlakozik,
ahol férje is őszinte, segítő partner
művészetté váló hobbijában. Boglárka három szakaszra osztja művészeti
korszakait. Az első korszakában a mezei és kerti virágokból készített kompozíciókat, hagyományos ikebanákat.

A következőben az általa „polgári díszítésű”-nek nevezett munkákban a
lakásbelsők hangulatát tette meghittebbé. A harmadikban már dominál
a tudatos tervezés, keresi a letisztult
formákat. Látható gótikus ablakforma, nemes formájú körök és gömbök,
a föld színei bordóban, fehérben, barnában és zöldben. A karácsony előtti
kiállításon szerepet kap az ünnepekre
való felkészülés: az adventi koszorúkkal, asztali díszekkel, kopogtatókkal
és angyalkákkal. Mottónak egy Salvador Dali idézetet választott: „ne
féljenek a tökéletestől, sosem érik el.”
A megnyitón szóló Török Istvánné
ezt Shakespeare-rel egészítette ki: „A
gyönyörűt szaporítani vágyunk, hogy
így örökké rózsálljon a szép, s emlékét, ha hull érettebb virágunk, őrizhesse a zsenge ivadék.”
H. Cs.
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Világbajnoki ezüstéremmel
tértek haza a “piruettesek”

Véget ért a pécsi Show Tánc
világ és Európa-bajnokság, amely
október 28-30-a között került megrendezésre az Expo Centerben.
A show táncról elmondható,
hogy rendkívül látványos, változatos és szórakoztató.
Az
International
Dance
Organization (IDO) tánckategóriái közül az egyik legnépszerűbb a
show tánc. Az egyéni, duó, csoportos (3-7 fő) és formációs (8-24 fő)
kategóriák koreográfiáiban megjelenhetnek az afro-tánc, a jazz-tánc,
különböző karakter táncok, a ritmikus sportgimnasztika és a szertorna
különböző elemei is, de alapja min-
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„A szeretet ajándéka megmarad”
Nagy ünnepi készülődésben él
szerte az egész világ. Ki-ki a maga
módján, de készül karácsony ünnepére.
A karácsonyt megelőző négy
hét az ünnepi előkészület, az advent
ideje. Az advent az Úr eljövetelét
váró időszak. Régebben az advent
kezdetét éjféli harangszó jelezte. Az
adventi időszak alatt szerveződtek
a kántáló, betlehemező, ostyahordó és a karácsonyi játékokat előadó
csoportok. Hangulatát az adventi koszorú készítése és a rajtalevő
négy gyertya meggyújtása varázsolja ünneppé. Az adventi koszorú az
örökkévalóságot szimbolizálja. Erre
kerül négy gyertya, hagyományosan
három egyszínű és egy különbözik a
többitől. A gyertyákat, amelyek a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt szimbolizálják, vasárnaponként
gyújtják meg. Mire az utolsó láng is
fellobban, megszületik a Fény, a Világ Világossága, Jézus Krisztus.
A karácsony számomra az öröm,
a befogadás, a család, a közösség ünnepe. Ilyenkor mindenkinek át kell
élnie a „tartozom valahová” érzést,
a „befogadtak” érzést, mert e nélkül képtelenség átélni és megérteni a karácsony lényegét. A legtöbb
embernek mégis karácsony annyit
jelent, mint ajándékozás, vásárlás,
fenyőfadíszítés, sütés-főzés. Sokan

megfosztják a karácsonyt az igazi
tartalmától, hiszen a legnagyobbnak, a szeretetnek az ünnepe. Sajnos a mai világban a legtöbb ember
pontosan karácsonykor van lelkileg
a legmélyebben, mert nem tartozik
igazán senkihez és sehová. Magány,
a külső és belső sötétség, az egész év
terhe nehezedik az emberi lelkekre.
Sokak szívéből hiányzik a szeretet, s
emiatt elszürkülnek a kapcsolatok,
tönkremennek a családok, zátonyra
futnak a gyermeki sorsok és a házasságok, hiszen nem egymásért, hanem csak egymás mellett élnek. Sokan panaszkodnak arra, hogy nincs
idő a másikra a felgyorsult életritmus miatt. Egy felmérés alapján a
szülők egy része naponta átlagosan
öt percet fordít a gyermekükkel való
beszélgetésre, sok esetben nem tudják, hogy mi a kedvenc színe életük
értelmének. Jól van ez így?
A szeretet a legnagyobb erő, s a
legboldogabb az, aki önzetlenül tud
szeretni. Tudunk igazán, szívből
szeretni? Karácsony táján megmozdul valami minden ember szívében.
Másképp mozdul a kéz, a szív. Ott
van a vágy bennünk, hogy meghitt,
békés legyen a karácsonyunk.
A közelgő ünnep előtti készülődésünk ne legyen hiábavaló, hanem
a törődés, az odafigyelés egész évre
szóló legyen. Ha karácsony táján tu-

dunk szeretni, akkor miért ne tudnánk ezt megtenni életünk minden
napján? Boldogabbak lennének a
családok, a gyermeki szívek.
A Szeretethimnusz /1Kor.13/ karácsonyi változatának részletével kívánok Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog, szeretetben bővelkedő új
évet minden Olvasónknak:
„Ha a házamat fenyőágakkal,
gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.............
A szeretet nem csak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik
ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a
gyöngysorok elvesznek, a számítógépek
elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.” /Ismeretlen szerző/
dr. Körtvélyesiné Bokros Eszter

Sikeres volt a Bihari múzeumi tanoda

Fotó: Kari

Közel másfél tanév alatt valósult meg az a projekt, melyet a
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága nyert el, ám a Bihari
Múzeum valósította meg hétmillió
forint összegű európai uniós támogatásból.

A projektzáró rendezvényen
Muraközi István köszöntötte a projekt lebonyolításában résztvevőket.
A polgármester leszögezte: mai,
forrásszegény világunkban nagyon
fontos a külső források bevonása. Az
elnyert pályázat nagy érdeme, hogy

a múzeum dolgozói írták meg, nem
pedig külső szakértő cég. - Szintén
nagyon lényeges, hogy a legfiatalabb korosztályt szólították meg, s
sikerült becsalogatni a gyerekeket,
fiatalokat a múzeumba, akik a későbbiekben akár helytörténettel is
foglalkozhatnak – méltatta Muraközi István az elvégzett munkát, hozzátéve: az önazonosság tudatának
szempontjából is fontos projektet
zárnak most, hiszen sikerült tudatosítani a gyerekekben, hogy Bihar
szülöttei, Bihar értékeinek őrzői és
továbbvivői lettek, s élettel töltötték
meg a múzeumot.
Lakner Lajos, a Déri Múzeum
igazgatója úgy fogalmazott, hogy
a projektek legfontosabb érdeme az

összefogás, melynek révén az általános iskolák 4. osztályától a szakképzés 12. évfolyamáig sikerült behozni
a fiatalokat a múzeumba.
A továbbiakban Kállai Irén és
dr. Krajczárné Sándor Mária ismertette a projekteket. A múzeumi
óra sorozatban a 4. osztályosoknak
Múzeumi daloló címmel tartottak
foglalkozásokat. Az ötödikeseknek
a történelem, technika és életvitel
tantárgy témaköreihez kapcsolódóan vezettek órákat. Az Eötvös József
Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola ruhaipari képzésben résztvevő
diákjai népi textileket – szőtteseket,
viseleteket – díszítő elemeket, hímzéseket ismertek meg. Összességében elmondható: a másfél tanév so-

rán 94 foglalkozáson több mint 300
tanuló vett részt.
Az életen át tartó tanulás jegyében szervezték meg szombatonként
a kétórás családi tematikus foglalkozásokat 10 alkalommal, melyek során a műtárgymásolatokat megfoghatták, kipróbálhatták, felvehették.
A tapasztalatok igen kedvezőek erősítették meg a pedagógusok, akik
szerint a gyerekek a kezdeti idegenkedés után már várták a múzeumi
órákat, melyeknek személyiségformáló ereje is óriási. Maradandó
élményekhez jutottak az időutazás
során, melynek révén megismerték eleink életvitelét, mindennapos
használati tárgyait.
Nyírő Gizella
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Postaládánkba érkeztek

Tisztelt Szerkesztőség!
Kérjük, hogy az alábbi cikket
a „Postaládánkba érkezett” rovatban megjelentetni szíveskedjenek.
Köszönettel:
Dr. Kiss László, a városi bíróság elnöke
Dr. Birizdó Katalin, a városi bíróság
elnök-helyettese
Dr. Füredi László, városi vezető ügyész
Faragóné dr. Takács Katalin, városi vezető-helyettes ügyész
*
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tu-

domásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.” (Sütő András)
Immár harmadik alkalommal
került megrendezésre november 12én, délután a Berettyóújfalui Városi
Bíróság épületében a nyugdíjas igazságügyi dolgozók találkozója.
Az új nyugdíjas köszöntése után
az idén februárban ugyanazon héten
elhunyt egyik legidősebb, és egyik
legfiatalabb bírósági dolgozóról emlékeztünk meg.
A három 80 éves nyugdíjas közül
a jelenlévő dr. Bagossy Sándor ügyvéd és dr. Varga József, volt bírósági

elnök részére a Városi Bíróság elnöke
és a városi ügyészség vezetője virágcsokrot adott át, míg a Budapesten
lakó Dr. Engi Istvánnak minden
résztvevő üdvözlőlapot írt alá. Ezután
Lisztes Annamária moldvai népdalcsokorral kedveskedett a rangidős
nyugdíjasoknak.
Az élet értéke az igazság keresése
- írta Márai Sándor, kinek remekbe
szabott sorait Birizdó Katalin elnökhelyettes asszony tolmácsolta. Majd
Kocsis Csaba megzenésített verseket
adott elő. A színvonalas műsort a
nyugdíjasok emlékirataiból, képeiből,
okirataiból összeállított emlékkönyv
átadása követte. A megyei főügyész
pohárköszöntője után vendéglátásra,
majd az Id. Barcsay László. volt járásbírósági elnök hagyatékával kibővített relikvia-kiállítás megtekintésére
került sor dr. Krajczárné Sándor Mária múzeológus segítségével.
A kellemes eltöltött délután emlékezetes marad valamennyi résztvevő
számára.
Köszönet a Szűcs cukrászüzemnek a felajánlott tortáért.
A szervezők

Egy szekérnyi boldogság, avagy
szüret a Rákóczi-tagóvodában

Mi lehetne szívmelengetőbb egy
csípősen simogató őszi napon kisvárosunk lakóinak, mint egy szekérnyi
óvodás. Gyermeki zsibongás és patkódobogás tette kicsit zajosabbá a reggelt
a Rákóczi-tagóvoda környékén lakóknak.
Hogy mi is történt? Őszköszöntés,
óvodai vigadalom, szüret az udvaron és
pár óra önfeledt kikapcsolódás a szülőknek.
Anyukaként írom e sorokat. Már
napok óta készítettem gyermekemet
az óvodai szüretre. Szőlőt kellett szereznem, na de milyet? Amiből jó bor
készül? Bor az oviban? Csak nem!?
Amiből jó must készül? Bizony-bizony.
A tanyán lévő szőlőmet, azt az 1 darab

tövet megette 3 seregély. Ezért irány a
zöldséges!
Az óvoda udvarán már várt minket két tagbaszakadt, marcona paci és
a szekér.
Egy egész csoport anyukástul,
apukástul, óvónénistül fölfért rá, igaz,
a zötyögéstől aprócska kék foltok sokasága lepte el puhasággal kevésbé
fedett testrészeimet, de a csöppségek
huncutul csillogó szempárjai minden
„megpróbáltatásomat”
feledtették.
Vágtattak a paripák a lovaskocsinyi
óvodással akár a „felhőlovas szélszekér”
a Rákóczi utcán, az Arany János utcán,
a Tompa Mihály utcán át. A kacaj
pedig vidáman szállt a sárgán zizegő
falevelek között, bekúszott a kerítések

rácsain, és az utca lakói egy diszkrét intéssel és meleg mosollyal hálálták meg
a pillanatnyi boldogságot.
Visszakocsikázva az óvodában indult a szüret. A szőlőket szemezgetni,
tálba tenni is izgalmas lehetett, de a
nap csúcspontja a préselés volt. Ádáz
harc dúlt a présgép előtt, de a sor mindenkire rákerült. Színes papírszalagok
lengedeztek a mászókákon, szőlőszemeket majszolt kicsi és nagy, mustot
ivott még a marcona paci is. Szólt a
zene, mulatott a gyereksereg.
A karácsonyi lista e remek nap után
módosult: - Anya, karácsonyra szeretnék egy présgépet, egy lovas szekeret
és egy óvónénit - jelentette ki halálos
komolysággal 4 éves fiam.
- Rendben, elintézzük, az utolsó
nehéz lesz, de megoldjuk - válaszoltam
határozottan, meglepetésemet titkolva.
Kellemes, bizsergető élmény volt ez
a nap nekünk. Egy csöppnyi őszi boldogság. Köszönet érte az óvoda összes
dolgozójának, az ötletgazdának, a szülőknek, a visszaintegető embereknek
és a mosolyt önzetlenül adó gyermekeinknek.
„Aludjál hát, szép természet, csak
aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedved telik.” (Petőfi
Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…)
Dr. Rusland-Hudák Viktória

Az átmenetet és a minőségi oktatást
segítik a Bihari kistérségben

Két pályázaton több tízmillió
forintot nyert a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása az átmenet problémájának szakszerű kezelésére, illetve a minőségi
oktatás fejlesztésére – hangzott el
azon a projektindító rendezvényen,
melyet a berettyóújfalui II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola konferenciatermében tartottak a kistérség
polgármesterei, intézményvezetői
számára.

Az
iskola
igazgatója, Kovács Zoltán köszöntötte a megjelenteket, majd
bemutatta a 25
éves intézményt.
Mint fogalmazott, a megújított
iskola az értékek
felkarolásának,
továbbvitelének
motorja kíván
lenni a jövőben,
hiszen vannak olyan pedagógiai
értékek, melyeket nem szabad megszüntetni.
Muraközi István polgármester,
a kistérségi társulás elnökeként
szólt a jelenlévőkhöz. Azon örömének adott hangot, miszerint az
infrastrukturális fejlesztések után a
pedagógiai megújulásra is gondolhatnak, s a mostani projektindító
rendezvény azért is nagyszerű, mert
a program önerő nélkül, száz szá-

zalékban európai uniós támogatásból valósul meg. Külön köszönetet
mondott azért, hogy a pályázatot
nem külső céggel íratták, hanem
a kistérség dolgozói készítették el.
Modellértékű a kezdeményezés, hiszen 29,9, illetve 100 millió forintból valósul meg a tanév során a két
projekt.
A továbbiakban Csörszné Bagdi
Ildikó oktatási referens ismertette
a projekt részleteit. A megvalósítás során megújul a pedagógusok
szemlélete, módszertana, amiből a
gyerekek, szülők, illetve az intézmények profitálnak leginkább, miközben segítik az átmenetet a térség
óvodáiban, alap- és középfokú intézményeiben. A minőségi oktatás
fejlesztése során pedig elméletimódszertani segítséget nyújtanak,
és terjesztenek már bevált, jól működő gyakorlatokat a kistérség közoktatási intézményei számára.
Nyírő Gizella

Itthon hallj csodát!
Fotó: Kari

Remélem nem baj, hogy a turizmus világából aktualizáltam a címet,
de ezt éreztem a legtalálóbbnak. Aki
teheti, elutazik egy jó koncertért
Debrecenbe, Szegedre, Budapestre
vagy akár a határon túlra is. El kellett
volna jönnie ide is, a Kossuth utca 6.
szám alá péntek este, ahol 13. alkalommal mutatkozott be a Városi Zeneiskola tantestülete, vállalva, hogy
a tanítványok, a volt növendékek
és a zenebarátok előtt bemutassák a
kedvenc vagy választott darabjaikat,
hogy ismerjék és tudják az érdeklődők, kik ők egyéni hangszeresként
vagy éppen a tanári kórusban.
Kíváncsian vártam az újakat, de
biztos voltam abban is, hogy a „régiek” közül most is lesz, aki elvarázsol
kiemelkedő játékával. Tévedtem. Az a
kb. 90 perc műsoridő maga volt a dinamika, a pezsgés, a finomság, a lélek
cirógatása.
Egyszóval varázslat, ami képes

megszüntetni a kinti világ zaját, ami
képes elfeledtetni az egyéni gondokat,
a fáradságot, s csak a szíved felgyorsult dobogására figyelsz és a békességre, mely elönti lelkedet.
Már csak az érdekel, hogy mi lesz
a következő darab és dúdolsz és önfeledten tapsolsz, mert van miért, és
van kinek.
Chopin nevét mindenki ismeri,
tőle választott darabot Anducska Katalin, és olyan izzó hangulatot teremtett, hogy szűnni nem akart a taps.
De írhatnám Ködöböcz Katinka
zongorajátékának nagyszerűségét, finomságát vagy Herczegfalvi Zoltán
bensőséges hegedűjátékát.
Bevallom, hogy Kupferman nevét
még a Zenei lexikonban sem találtam, de az a 12 perces klarinétszóló,
amit Kolát Attila tőle választott, magával ragadta a közönséget, ahogyan
Sólyom Edit mélyen átélt fuvola
szólója is. Szívesen hallgattuk volna,

még Tóth Judit Meditációját Frank
Bridge-től, de a gordonka darab en�nyire íródott.
A legnehezebb helyzetben a hazai fellépő, Hegedűs Imre trombitás
volt, akit mindannyian kisgyermek
kora óta ismerünk és elismerünk. Igényes és nehéz darabot választott, és a
megoldás is kiválóra sikerült. Új szint
jelentett a tanári hangverseny repertoárjában a szólóének, amit Czeglédi
Judit vállalt fel, csodálatos tisztasággal, visszafogottsággal és bátor választással, hiszen Webber ismert és igen
kedvelt musicaljéből, Az Operaház
fantomjából énekelte a „Gondolj rám
...” című dalt. Majd egy ének trió is
magával ragadta a közönséget, nem
csak a három hölgy szépségével, hanem a tiszta, belülről jövő éneklésével
is.
A hangversenyt a tanári kórus zárta - aki ismerte Szilágyi Péter igazgató úr szakmai igényességét - tudhatta
csak hibátlan, jól kidolgozott művek
fognak elhangzani úgy, hogy a végén
már a hallgatóság is önfeledten énekelte a „Viva, viva la musica…-t” Éljen, éljen a zene, szépítse meg a szürke
mindennapjainkat!
Csodálatos este volt, utazni sem
kellett, s az adventi előkészületek lelki
ráhangolódását kiválóan megteremtette.
Köszönjük, mi itthon hallhattunk
csodát!
KatiCa

Homo sapiens vagy őrült majom?
Nem lehet kétséges, hogy az emberiség történetének egyik legkritikusabb
szakaszát éli, amely a nem távoli jövőben az ember teljes kipusztulásával
végződhet. A végső kérdés nyilván az,
hogy képes lesz-e az emberiség túlélni
a ma élő emberek mesterkedéseit, akik
– úgy látszik – gyakran inkább őrült
majomként, mint épeszű emberként
cselekszenek.
Az ember igenis elpusztíthatja önmagát!
Története során ugyanis – hatalmas tudása és technikai arzenálja
birtokában – most először képes arra,
hogy egycsapással (atomháború) elpusztítsa önmagát, vagy ökológiai
katasztrófával, népességrobbanással
lakhatatlanná tegye ezt az egyre szűkülő Földet.
Ezek a gondolatok a Nobel-díjas
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom

című könyvében olvashatók. Az emberi találékonyság nem ismer határt, ha
arról van szó, hogyan lehet valamit
rosszul csinálni. Az emberi butaság
határtalan. Ezt már egy másik Nobeldíjas biológus, Konrad Lorenz írta. Az
emberi ostobaság, kapzsiság, a „rossz
kézbe került hatalom” újabb emberi
és ökológiai katasztrófával, Devecser
és Kolontár tragédiájával gyarapította
bűnlajstromát. Ez késztetett arra, hogy
megidézzem az élő természetért és benne utódainkért aggódó két nagyszerű
természettudós (és mások) gondolatait.
Ezek a már idézett műben és Konrad
Lorenz Mentsétek meg a reményt!,
valamint Az emberiség nyolc halálos
bűne című kötetekben találhatók:
Az ember nem szöges ellentétben él
a természettel, hanem társtulajdonosa,
haszonélvezője, része a természet élő
rendszereinek.

Az ember, ahol csak kapcsolatba
kerül a természettel, pusztítással fenyegeti azt, pedig benne és belőle él (környezetpusztítás, önpusztítás).
Minden élő rendszer annál stabilabb, minél több faj él benne (erdők,
élővizek, stb.). Ezért egy állat vagy
növényfaj kipusztulása nem olyan ártatlan dolog, mint ahogy azt egyesek
gondolják. Ellenkezőleg: a legtragikusabb események egyike, mert a kipusztult fajt, fajokat soha többé nem lehet
pótolni.
A legtöbb ember abban a tévedésben él, hogyha a természet elpusztul
is, ő még tovább élhet. Az erdők pusztulása (pusztítása) napjaink egyik fő
problémája. A fákkal együtt a jövőnk
is odavész! Az erdők pusztulását a sivatag követi. Hogy kivágják, vagy a savas
esők teszik tönkre, teljesen mindegy.
Az emberiség egyik fő bűne a mo-

nokultúra, az iparszerű, nagyüzemi
gazdálkodás, amely nemcsak a termőföldet teszi tönkre (okozója pl. a vadkender világméretű térhódításának).
Tévedés azt hinni, hogy az édesvíz
és az oxigén korlátlanul áll rendelkezésünkre. Ebbe a tévedésébe könnyen
belepusztulhat az emberiség.
Tudatosítani kellene, hogy a
vízszennyezés (folyók, tavak, tengerek, talajvíz) jóvátehetetlen vagy
nehezen helyrehozható folyamat,
mivel a vizek élőrendszereit pusztítja el (olaj, detergensek, műtrágya,
növényvédőszerek, ipari szennyezések,
cián, vörösiszap).
D.C. Korten neves amerikai közgazdász hasonlata: egy Föld-űrkabinban, tehát zárt rendszerben élünk,
amelyben robbanásszerű a népszaporulat, korlátozottak és drámaian
fogynak az erőforrások (termőföld,

édesvíz, erdők, fosszilis energiahordozók, stb.), az elviselhetőség határa
fölé emelkedett a szennyezés, a hulladék mennyisége (haladásunkat a szemétdombok magasságával mérjük), és
amelyben a gazdasági növekedés energiafelhasználás előbb-utóbb katasztrófával fenyeget.
Amikor a civilizált (?) emberség az
őt körülvevő élő természetet elvakult
és barbár módon pusztítja, ökológiai
összeomlással fenyegeti önmagát, amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi,
valószínűleg felismeri hibáját, de meglehet, hogy akkor már késő lesz. Sajnos
azonban azt fogja utoljára észrevenni,
hogy a barbár folyamat során milyen
lelki sérüléseket szenvedett, hogy kiveszett belőle minden, ami emberi (az
érzelmek fagyhalála). A természettől
való gyors és általános elidegenedés (pl.
urbanizáció) nagyfokban felelős a ci-

vilizált ember etikai és erkölcsi eldurvulásáért, következésképpen a kultúra
rombolásáért.
És végül: csernobilizáció, egy új biológiai fogalom. Jelentése: hogyan vette
birtokába a természet Csernobilban az
ember által elhagyott zónákat. Olyan
lett mint az Éden! Pontos képet ad arról, hogy milyen lehetőségei maradnak
az Életnek, ha majd az ember eltűnik
a Földről (azaz eltünteti önmagát).
Cselekednünk kell tehát, és épeszű emberek módján, ha utódainkra élhető
természeti környezetet kívánunk hagyni. Mentsük meg a reményt, annak
reményét, hogy a „jóra összeesküvők”
idejében le tudják fogni a „beton-szívűek, a pusztítás terroristái” kezét.
(Az idézetek Nagy László: Éljenek
a fák! És Váczi Mihály: Azóta című
verséből valók.)
Dr. Nagy Gábor
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Elismerés pedagógiai munkáért

1997-ben a Magyarországi
Református Egyház Makkai Sándor-díjat alapított „a református
nevelési eszmények átültetéséért a
mindennapi gyakorlatban elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok részére”. Adományozásának
feltételei: több éves óvónői, tanítói
vagy tanári tevékenység magyar
református közoktatási intézményben, kiemelkedő szakmai munka,
valamint példamutató emberi, hitbeli magatartás. A díj évente három
pedagógusnak
adományozható,
akik közül egynek mindig határon
túli pedagógusnak kell lennie. A díj
átadására az országos református
tanévnyitó Istentiszteleten kerül
sor, ezévben Miskolcon, ahol első
alkalommal vettek részt a Kárpát-

medencei református intézmények
képviselői is. Nagy örömünkre a
díjazottak között köszönthettük
óvodánk – ma már nyugdíjas – vezetőjét, Hagymási Gyuláné Emike
óvónénit.
Huszár Pál főgondnok, a Zsinat
világi elnöke így méltatta:
Biharban 42 évig végezte óvónőként a gyermeknevelés szép
feladatát, hivatásában mindvégig
szem előtt tartva a gyermekek nyugodt, szeretetteljes, élménygazdag,
harmonikus személyiségfejlesztését. Vezetői feladatokat – egy intézmény élén – 33 évig látott el,
melyre személyisége prezentálta.
Határozott, őszinte szókimondása,
irányító, vezető szerepe, szervezőkészsége mindvégig garantálta az

egyértelmű, magas színvonalú pedagógiai munkát.
Biharban egyedüliként a 7. Sz.
Óvodában került bevezetésre alternatív programként a keresztyén
szellemű nevelés 1991-ben. Ebben
meggyőződése, hite, szuggesztív
ereje segítette. Így kapott támogatást az önkormányzat, az egyház és
a nevelőtestület részéről. 1993-ban
hitoktatói oklevelet szerzett a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemen. Kiemelkedő munkát
végzett az óvoda új helyre költözésével az új arculat kialakításában. Az
óvoda 1997-ben felvette a Szivárvány nevet, majd a nevelőtestület
és a szülői szervezet támogatásával
1999-től a Tiszántúli Református
Egyházkerület fenntartásában működött tovább az intézmény.
Az óvoda életét mindig szívén
viselte. Munkájának, hitének eredménye, hogy mára az óvoda egyházunk egyik meghatározó intézményévé vált. Tenni akarása mindig
új erőforrás volt a munkatársai
számára.
A díjat Dr. Bölcskei Gusztáv, a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke adta át.
A Szivárvány Református Óvoda
nevelőtestülete

Variációk a vesszőre

Hat éve három írástudó fiatalember gondolt egyet, és megalakították az Oberhauser László Társaságot. Nem lettek „hivatalosan”
bejegyezve, ők hárman adják a vezetőséget és a tagságot, Balogh Gyula,
Bíró Gyula és Kocsis Csaba. Elhatározták, hogy minden év november
7-e táján kiadnak egy-egy füzetet,
amelyekben mind a hárman egy témáról írnak különböző stílusban és
szemlélettel. Írtak már politikáról,
nőről, szerelemről és folyékony kenyérről, no meg az uborkáról és más
egyebekről. A jól szerkesztett kis füzetek csak 300 példányban jelennek

meg és számozottak. Tervezik, hogy
jövőre még megjelenik egy füzet,
majd a nyolcadik évben összefoglaló, vaskosabb kötettel jelentkeznek.
A felolvasóestek Berettyóújfaluban az utóbbi két évben pedig
Nagyrábén is megrendezésre kerülnek. A költőként megismert Balogh
Gyula újabban szatirikus-groteszk
formában közli mondandóját óriási
humorral. Bíró Gyula a filozofikusabb alkat, de egyre közérthetőbb.
Kocsis Csaba táj iránti hűségét bizonyítja folyamatosan írásaiban.
A hatodik könyvfüzet a talányos „A vessző mindig jön…” cí-

met viseli. A felelős kiadóként is
jegyzett Kocsis Csaba az idén megemlékezett a társaság névadójáról,
Oberhauser Lászlóról is, idézve egy
vele készült interjúból.
A kötet címét olvasva egyből a
huncutságokra gondolhatunk, de
ez a vessző nem mindig az a ves�sző. Bíró Gyula az emberek szerelmi kapcsolataiban járatja vesszejét,
annak törvényszerű röppályájáról
írva. Kocsis Csaba a történelmi
igazságtalanságok áldozatává lett
deportáltakról és a sárréti parasztemberek nyomoráról ír megindítóan, akiknél a folyóparton szedett
vessző az életet jelenti. Balogh Gyula groteszkjében a szerkesztői kisördög dolgozik, ahol a hirdetések
ékezetcseréinél sikeres pályára kerül
a tévépásztornak jelentkező tevepásztor. A történetek a három írónál részekre tagozódnak, de együtt
teljességet jelentenek.
Az utolsó nádi betyár, Karányi
Zsolt támogatta a kiadvány megjelenését és Gálfalvi György írt hozzá
kedvcsináló utószót. A nyomdai
munkálatokat az Info Nyomda és
a Betűgyár végezte Hajdú Miklós
felelős vezető irányításával.
H. Cs.

Postaládánkba érkezett:

Lakodalmas hét az Eszterlánc-tagóvodában

Az Eszterlánc Tagóvoda nevelőtestülete nagy hangsúlyt fektet
a hagyományok megismerésére,
őrzésére. Nemrégiben a lakodalomhoz kapcsolódó szokásokkal
ismerkedtek meg a gyerekek. A
csigacsinálástól a lánykérésen át

a búcsúztatásig mindenről esett
szól. Szerdán a szülők, nagymamák segítségével készült a csiga.
A nagycsoportosok egy lakodalmas játékot mutattak be, amire
hetekig készülődtek. Gyönyörűek voltak a szebbnél szebb jel-

mezek, s ügyesek voltak a népi
játék során a gyerekek. Közben
főtt a gyöngyöző húsleves, melyet közösen elfogyasztottunk. A
menyasszonyi tortát is kiosztotta
az „ifjú pár”, ami elfogyott mind
egy szálig. A szülők a gyerekekkel együtt idézhették fel a régi
lakodalmas
hagyományokat,
ahol mindenki jól érezte magát.
Köszönjük.
„Olyan ez az óvoda,/mint egy
mese-palota/ csupa dal, csupa
vers/ csupa játék.
Énekel itt valahány/ kicsi fiú,
kicsi lány./ Ha lehetne, magam is
ide járnék.” (Gazdag Erzsi)
Vargáné Hari Krisztina
szülő

„Irányítsuk mi a cukorbetegséget”
Igen! Ismét eljött a nap, mely
nekünk, cukorbetegeknek nagyon
fontos az életünkben. Ez pedig nem
más, mint a Diabétesz világnap!
Ennek keretében november
17-én tartotta éves közgyűlését és
tudományos ülését az 1993-ban
megalakult Bihari Diabétesz Egyesület Berettyóújfaluban, a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermében.
A rendezvény elsődleges célja,
hogy felhívja a családok figyelmét
az egészséges életmódra. A résztvevők felvilágosítást kaphatnak
az emberek millióit érintő betegségekről, például a diabeteszről, a
vérnyomásproblémákról, a magas
koleszterinszint veszélyeiről, valamint a mozgás és a megfelelő táplálkozás fontosságáról.
A rendezvény bevezetéseként
dr. Szegedi László, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, az egyesület
vezetőségi tagja és egyben a tudományos ülés levezető elnöke
üdvözölte az egyesület tagjait és
vendégeit. Ezt követően dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta a civil szervezetek összefogását, melynek példája volt ez az összejövetel. Nagy
megelégedésének adott hangot,
hogy ilyen sokan eljöttek a világnapi rendezvényre.
Majd Muraközi István, Beret�tyóújfalu polgármestere méltatta az
1993 óta működő Bihari Diabétesz
Egyesület munkáját a cukorbetegek körében. Fontosnak tartotta az
azonos betegséggel küszködők ös�szefogását. Ezt követően a köszöntők folytatásaként a Gróf Tisza
István Kórház vezetése nevében dr.
Muraközi Zoltán főigazgató üdvözölte a megjelenteket. Kiemelve ő
is az egyesület működésének fon-

Fotó: Kari

tosságát, mely a cukorbetegek jobb
életminőségében és hosszabb élettartamában realizálódik. A kórház
továbbra is lehetőségeihez mérten
segíti az egyesület tevékenységét
fejezte be köszöntőjét a főigazgató, mindenkiknek jó egészséget
kívánva.
Ezután Pap Sándor, az egyesület elnöke nyitotta meg az éves
közgyűlést. Üdvözölte a klub tagságát és a megjelent vendégeket.
Beszámolójában ismertette az
edukáció terén végzett munkát, a
klubfoglalkozásokat és az egyéb
rendezvényeken való részvételt.
Kiegészítésében méltatta dr. Nagy
Bertalan diabetológus főorvos
és Balogh Sándorné dietetikus a
betegedukáció terén végzett munkáját, valamint mindazon támogatók segítségét, akik hozzájárultak
a rendezvény sikeres lebonyolításához.
A tudományos rendezvény
szakmai előadásokkal folytatódott.
Dr. Lugosi Anna főorvosnő a
2-es típusú cukorbetegség kezelésének új lehetőségeiről beszélt.
Dr. Nagy Bertalan diabetológus
főorvos a cukorbetegség szív és
érrendszeri vonatkozásairól tartott
előadást.

Ezt követően a Medtornic
Kft. képviseletében Németh Gábor területi képviselő az inzulinpumpáról, mint modern terápiás
eljárásról beszélt a jelenlévőknek.
A tudományos ülés végét a fenti
előadáshoz kapcsolódva Balogh
Sándorné dietetikus diétás tanácsaival zárta. Majd hozzászólások
következtek, melyet aktív részvétel
jellemzett.
A tudományos ülés után kulturális műsor következett, ahol
közreműködött a Berettyóújfalui
Református Egyház kórusa, a Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre, a Magyarhomorogi Kék
Naplement Népdalkör előadása,
valamint Csarkó Sándor citerán
népdalokat adott elő.
A rendezvény ideje alatt a
belgyógyászati osztály dolgozói
vércukorszint-meghatározást, vérnyomásmérést végeztek. A Bihari
Diabétesz Egyesület pedig – tagjai
részére 50%-os árkedvezménnyel
biztosította a diétás termékek vásárlását. Ezúton szeretnénk megköszönni az Ilona ABC dolgozóinak kiárusító munkáját.
Pap Sándor, a Bihar Diabétesz
Egyesület elnöke

Drogprevenciós hét
az Arany János Gimnáziumban

Fotó: Kari

Az Aranyos Szülők Egyesülete drogprevenciós hetet szervezett
szülőknek, diákoknak, osztályfőnököknek és minden érdeklődőnek. A
program célja az volt, hogy elgondolkodtassa a résztvevőket a droghasználat veszélyeiről.
A rendezvény ünnepélyes megnyitójára november 17-én került sor az
iskola aulájában. Az Aranyos Szülők
Egyesülete nevében dr. Zákány Zsolt
elnök köszöntötte a jelenlevőket,
majd Muraközi István polgármester
megnyitó beszéde hangzott el. Hangsúlyozta, hogy szülőként és városvezetőként is fontosnak tartja a megelőzést, hiszen a drog egészségügyi
és társadalmi hatása nem elhanyagolható, s egyre nagyobb problémát
jelent. A drogfüggőséget a diabétes�szel hozta párhuzamba, mivel mind a
kettő súlyos szövődményekkel járhat,
ugyanakkor előbbi a fiatal, utóbbi
pedig az idősebb korosztályt veszélyezteti. Bízik abban, hogy a látottak
és hallottak visszarettentik a fiatalokat a droghasználattól, s reméli, hogy
az egyesület a későbbiekben is szervez
hasonló rendezvényeket.

Ezt követően dr. Fekete Csaba,
a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság vezetője beszédében kiemelte, hogy a drogkérdés aktuális
és összetett probléma, az egyén, a
család, a közösség problémája. Magyarország az elmúlt húsz évben a
drogkereskedelem célországává vált,
a könnyűdrogok mellett a kemény
drogok is egyre nagyobb mennyiségben találhatók meg a feketepiacon, s
könnyebben jutnak el a fogyasztókig.
A rendőrség feladata a terjesztő hálózatok felszámolása. Mindenkinek
azt tanácsolja, hogy még „buliból”
se próbálja ki a drogot, hiszen nehéz
visszafordulni a lejtőről.
A bevezető gondolatokat Boros
Béla „Ne nyírd ki magad!!” című
karikatúra-kiállításának megtekintése követte. A karikatúrák a morbid
humor eszközével járták körül a függőség témakörét. Az első nap zárásaként az érdeklődők megtekinthették
az iskolai könyvtárban a Rekviem
egy álomért című, a függőség poklát
bemutató felkavaró filmalkotást.
A rendezvény második napján
ismét egy filmet mutattak be a szer-

vezők. Az Egy kosaras naplója című
alkotásban Leonardo DiCaprio az
óceán helyett a droghasználat mélységébe süllyedt.
A drogprevenciós hét záró napján
dr. Hermann József főorvos tartott
előadást. Nem a függőség orvosi
vonatkozását, hanem a tágabb ös�szefüggéseit próbálta bemutatni
statisztikai adatok segítségével. Hazánkban nagy problémát jelent az
alkoholfogyasztás (az Unióban elsők
vagyunk e téren), mely ha függőséggé
válik, minden szervünket, lassan, láthatatlanul, de tönkre tesz. A dohányzás, a nikotinfüggőség miatt 21 ezer
ember hal meg évente Magyarországon. Kevesebbet beszélünk róla, de a
függőségek csoportjába tartozik a játékszenvedély, a vásárlási szenvedély,
internetfüggőség vagy éppen az evészavar (bulémia, anorexia) is. Mindebből láthatjuk, hogy a kábítószertől
való függőség „csak” a jéghegy csúcsa. A különböző függőségekkel
szemben a családnak meghatározó
szerepe van, nagyon fontos a bizalom
és a szoros kapcsolat a családtagok,
barátok között.
A rendezvényt dr. Zákány Zsolt
szavai zárták. Örült, hogy akik részt
vettek a programokon, azok egy
közösséghez tartozónak érezhették
magukat, s a látottakat-halottakat
elvihetik a saját kis közösségeikbe.
A hét legfőbb üzenete az volt, hogy
mindenkinek magának kell felelősséget vállalni a tetteiért, tudni kell
nemet mondani.
Körtvélyesiné Bokros Eszter
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IX. Herpály-kupa
– a 2010/2011. évi országos úszó
diákolimpia városi fordulója
Fotó: Kari

December 4-én került sor immár
9. alkalommal a Városi Uszodában
a Herpály-kupa megrendezésére. A
verseny lehetőséget teremtett arra,
hogy városunk diákjai összemérjék tudásukat úszásban. Örömmel
mondhatjuk el azt is, hogy évről
évre emelkedik azon versenyző gyermekeknek a száma, akik a környező településeken (Földes, Derecske,

Biharkeresztes) élnek, de heti több
alkalommal átjárnak hozzánk úszni. Ezek mellett a jó hírek mellett
ugyanakkor az is elmondható, hogy
a versenyen részt vevő diákok száma
lecsökkent, talán azért, mert a szülők nem tudják vállalni a rendszeres
anyagi terheket, amit az uszodabelépők jelentenek.
A verseny eredményei az iskolák

közötti pontverseny alapján:
1. hely: József Attila Általános
Iskola és tagiskolája, a Széchenyi István Általános Iskola
2. hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tagiskolája, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3. hely: Toldi Miklós Református Általános Iskola
A versenyen mind a 4 úszásnemben és 4x50m-es gyors váltóban
mérhették össze a gyerekek úszótudásukat. Az egyéni számok első
három helyezettjei, illetve a váltó
számok első helyezést elért csapatai
képviselhetik Berettyóújfalut és iskolájukat a 2011. február 11- én Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő
Megyei úszó diákolimpián.
A megyei első helyezettek az országos döntőbe jutnak, melyet Budapesten és Hódmezővásárhelyen
fognak megrendezni.
Minden továbbjutó berettyóújfalui úszónak sok sikert kívánunk!
A versenyszervezők

A spanyol képzés lehet a minta
– beszélgetés Mezei Józseffel a futsalakadémia tervekről –
Újsághír: „Futsalakadémia létrehozását tervezi a Mezei-Vill FC
Berettyóújfaluban. Első lépésként
Mezei József, a klub elnöke megvásárolta a korábbi gyermekváros
területét.” /Nemzeti Sport 2010./
A bővebb tervekről érdeklődött
a Bihari Hírlap a klubelnöknél.
Vásárlás, szervezés, bejutás
- A megvásárolt terület kilenc
hektár, amihez az emeleti szintekkel
együtt kb. 2500 négyzetméternyi
épületegyüttes tartozik, a hozzájuk
rendelt közművekkel. Mint ismeretes,
valamikor laktanya volt, és egy csodálatos park övezi az épületeket. Már
látom a lelki szemeim előtt, hogy látványnak is gyönyörű lesz, ha elkészül
– kezdi Mezei József.
- Mennyi időt töltenek el az intézményben az akadémisták?
- A gyerekek a városban járnak
iskolába a tanulási időszakban, és
délután kollégiumrendszerű keretek
között vesznek részt a szakmai oktatásban. Ehhez kialakítjuk a megfelelő
infrastruktúrát az étkeztetéstől az orvosi ellátásig. Tanulmányterv készül
az edzés milyenségéről és az akadémiai jelleg akkor csúcsosodik ki, ha az
oktatás főiskolai vagy egyetemi szinten is folyik.
- Hogyan lehet majd ide bejutni?
- A felvételt megelőzi egy szűrés.
Az iskolákban már kiderül, hogy 7
– 12 évesig kik a tehetséges labdarugók. Persze mindenkinek megadjuk a
lehetőséget. Anyagiaktól függetlenül
nem szabad hagyni, hogy a tehetségek elkallódjanak. A felszerelés mindenkinek egyforma lesz, a minőséget
a játéktudásban szükséges hozni. A
jószemű magyarországi szakemberek
a különböző tornákon is felfedezhetnek tehetségeket. Jó néhány hónap
telik el, mire kialakíthatjuk a csoportokat.
A szakmai munkáról
- Kik lehetnek szakmai vezetők az
akadémián?
- Magyarországon, ha kiöregszik
egy NB I-es játékos, általában kap
munkát képesítés nélkül is. Szemrebbenés nélkül odaküldik edzőnek mondjuk egy U12-es kerethez.
Szakmai alap, ha jól focizott, de ez

A jövő bajnokai

edzőként kevés. Nálam ez a szemlélet
nem elfogadható. Tudni kell edzést is
vezetni jó pedagógiai érzékkel a szakmaiság mellett. Lehet, hogy ötven
edzőből csak néhány tud ismereteket
közvetíteni. Az a siker, amikor öt-hat
év alatt három-négy tehetség kerül ki
az akadémiáról.
Széjjel kell nézni a nagyvilágban.
Európában Spanyolországban művelik a legszakavatottabb focit. Jó ez a
braziloknál is, de ők négyszer annyian vannak. Már meginvitáltam egy
spanyol szakembert, hogy közösen
készítsünk tervet. Ha náluk egy négynapos rendezvény van, ahol nyolc csapat játszik, ott legalább 400 edző vesz
részt konferencián. Nagyon sokat tanulnak egymástól a konzultációkon.
Hogyan lesz erre pénz?
- Mindezek remek elképzelések, de
rengeteg pénzbe kerülnek. Remélhető-e
pályázati vagy állami támogatás az önerőhöz?
- A labda bűvölete minden gyerekben megvan. A régi rendszerben,
amikor én is fiatal voltam, ösztönöztek bennünket a sportolásra, és a
gazdaság óriási pénzekkel támogatta
ezt a legszórakoztatóbb iparágat. Aki
a sportban kitartó, az a munkában is
az. A sport támogatása tehát visszahat
a gazdasági életre is. A jelenlegi kormányzat tervei között a labdarúgás
kiemelt ágazatként van kezelve. A
számviteli törvényben eddig is volt
lehetőség szponzorálásra. Most reméljük, a sport valóban nagyon támogatott lesz.
- Biztosan szinte megválaszolhatatlan kérdés egyelőre, hogy mikorra
várható a kezdés?
- Jelenleg a tervezés időszakát
éljük. Ha az állam segít, tisztelettel

megköszönöm, és igyekszem eleget
tenni az elvárásoknak. Ha ez nem
így történik, akkor sem hagyom magam. Az én vállalkozásomat eddig is a
több lábon állás jellemezte. Szeretnék
itt, Berettyóújfaluban előállítani egy
olyan terméket, ami európai, sőt világpiacra is számíthat, és segítség híján ennek a hasznából megvalósítani
az akadémiát. Ezért jelenleg konkrét
nyitási időpontot nem tudok mondani, de remélem, két éven belül élesedni fog a kép.
Harasztosi Csaba

Sporteredmények
Futsal NB I.
FTC – MVFC 2:3
MVFC – Vasas 4:0
MVFC – Huszárok 10:2
Cső Montage – MVFC 3:4
Aramis – MVFC 3:4
Futsal Magyar Kupa
III. forduló
MVFC – FTC 6×6 Taxi 6:2
Labdarúgás NB III.
BUSE – Újfehértó 0:2
Baktalórántháza – BUSE 6:0
BUSE – Tuzsér 1:2
U-19
Békéscsabai Előre – BUSE 1:1
BUSE – Szolnoki Spartacus 4:0
U-17
Békéscsabai Előre – BUSE 12:0
BUSE – Szolnoki Spartacus 3:2
U-13
BUSE – Sárrétudvari 3:0

2010. december 17.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
December

20.00: Parola Pinceklub koncert: Hope to Believe, Hanoi
9.00: Piruett Táncstúdió foglakozása és karácsonyi ünnepsége
15.30: Gyermek néptánc foglalkozás
14.00: Piruett Táncstúdió foglakozása
17.00: Zenetheatrum Mini Színi Tanoda
22., 8.30: Piruett Táncstúdió foglakozása
23., 9.00: Piruett Táncstúdió foglakozása
Minden héten kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete –
Hagyományőrző Népdalkörének összejövetele
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna
Kiállítások:
„Alkotni jó!” - Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak kiállítása
Megtekinthető:
2010. december 13. – 2011. január 14. között, hétköznapokon: 9.00 –
17.00 óráig

18.,
19.,
20.,
21.,

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség, a Toldi Miklós
Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda
Adventi - karácsonyi hírei
- December 17-én, pénteken, délután fél 5-kor tartja karácsonyi ünnepségét a
Szivárvány Református Óvoda a művelődési házban.
- December 17-én, pénteken, délután 5-kor tartja karácsonyi ünnepségét a Toldi Miklós Református Általános Iskola a volt megyeház dísztermében.
- December 18-án, szombaton, délután 5 órakor jótékonysági hangverseny lesz
a református templomban a baptista imaház újjáépítéséért. Orgonán játszik:
Sárosi Dániel orgonaművész, gordonkán közreműködik: Lachegyi Anna főiskolai hallgató.
- December 20-án, hétfőn, délelőtt a Szivárvány Református Óvoda Hajnalcsillag csoportja karácsonyi műsorral kedveskedik az Árpád utcai Fényes Ház
lakóinak.
- December 20-23-ig, hétfőtől – csütörtökig lesznek bűnbánati alkalmaink.
Az imaházban délután 4 órakor, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 5 órakor.
- December 21-én, kedden, 8-11-ig, ajándéknap lesz az iskolában (áhítat, osztálykarácsony).
- December 21-én, kedden, délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán,
karácsonyi istentisztelet lesz a gyülekezet szolgálatával.
- December 22-én, szerdán, délután fél 2-kor karácsonyi istentisztelet lesz a
Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
- December 24-én, pénteken, szenteste délutánján, KARÁCSONYI ÜNNEPI
ISTENTISZTELET lesz 3 órai kezdettel a templomban, gyermekeink, hittanosaink, fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda kórusának és a Toldi
Miklós Református Általános Iskola kórusának szolgálatával.
- December 25-én, karácsony első napján, szombaton úrvacsorás istentisztelet
lesz az imaházban 9 órakor, a templomban 10 órakor. Ugyanezen a napon,
délután 3 órakor istentisztelet az imaházban.
- December 26-án, karácsony másnapján, vasárnap az imaházban 9 órai kezdettel, a templomban 10 órai kezdettel lesznek ünnepzáró alkalmaink.
- December 26-án, vasárnap, délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.
- Az esztendő utolsó napján, pénteken este, 5 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a templomban és az imaházban.
- Újév napján, szombaton délelőtt, az imaházban 9 órától, a templomban 10
órától tartunk hálaadó istentiszteletet.
- Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk
Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
2010. adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség
Kétnapos erdélyi utazás
1. nap útvonal: Berettyóújfalu – Nagyvárad – Élesd – Feketeerdő – Szilágynagyfalu (Toldi ház) megtekintése – Szilágysomlyó
Magurahegy megmászása vacsora, szállás
2. nap: reggeli a szállodába – Zilah, Ady városa – Rézhegység
Tusza – pisztrángos tavak – Berettyó forrás megtekintése MargittaBerettyóújfalu

Szilveszterezzen a Hargitán,

Székelyudvarhelyen a Gizi Csárdában. Indulás december 30-án, visszaindulás
január 2-án. Érdeklődni T. Balogh Sándor 20 317-4332, 54 402-661
Korlátozott számban lehet jelentkezni. Utazás, szállás, vacsora, reggeli.
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő. Indulás egyeztetés alapján.

Villamossági Kereskedőház

Bosch, Kontavill, Uri lámpa, Massiva, Klökner Müller, Eglo,
Reflekt, Tracon Elektric, Ganz, vezetékek, kábelek ipari kapcsolók, csillárok.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel./fax: (54) 405-009
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 7-től 16.30 óráig,
szombaton 7-től 12 óráig.

Mezei Vill Villamosipari és Kereskedelmi Kft.

Mezei József ügyvezető. Mobil: (30) 9587-416, Fax: (54) 405-009
Érintésvédelmi mérések, villanyszerelés, villámvédelem,
tervezés kivitelezés, energiagazdálkodás, szellőzéstechnika.

Anyakönyvi
hírek
Születettek:
Október
29.: Magdus Bence (Magdus Tibor –
Szilágyi Gabriella)
November
14.: Balogh Eszter (Balogh Tamás –
Veligdán Szilvia)
18.: Vékony Vivien (Vékony Sándor Csaba – Nagy Judit)
24.: Balázs Dóra Viktória (Balázs Tibor –
Kovács Klaudia Magdolna)
29.: Kolozsvári Borbála (KolozsváriDonkó Rebeka - Kolozsvári István)
Házasságot kötöttek:
November
20.: Kahut János – Kiss Angéla
Elhunytak:
November
9.: Reszelő Kálmánné Csatári Erzsébet
(1956)
14.: Kovács József (1937)
18.: Kállai Sándor (1928)
18.: Aranyi Géza (1937)
19.: Jován Józsefné Sall Anna (1936)
20.: Földesi Sándorné Somi Irma (1930)
27.: Győri Lajosné Balázs Juliánna (1924)
27.: Bagoly Lászlóné Vig Erzsébet (1946)
29.: Szabó Gyuláné Balog Erzsébet (1929)
29.: Nagy Imréné Kiss Emma (1937)
December
3.: Lencsés László (1933)

A Tájak Korok Múzeumok
Egyesület bihari tagcsoport
tagjainak boldog karácsonyt,
a 2011-es évben kellemes
kikapcsolódást, jó túrázást,
új ismeretszerzésben gyarapodást
kíván a vezetőség nevében
Jankuly Jánosné tagcsoport vezető.

100 m2-es családi ház
melléképületekkel
eladó! Zsáka
központjában, 600
négyszögöles telken.
Ugyanitt két utcára nyíló
beépítésre alkalmas
1000 négyszögöles
telek is eladó.

Érdeklődni lehet:
(06-52) 787-960

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