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ÖNKORMÁNYZAT

Eladja az önkormányzat a bélapátfalvai tábort

Az idei év első rendkívüli testületi ülését január 14-én tartották képviselőink,
akik 3 napirendi pontban döntöttek.
Az elsőben egyhangúan döntöttek arról, hogy az önkormányzat alapító
tagként belép a Kárpátok Eurórégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulásba. Szóbeli kiegészítésként elhangzott: a
Csoportosulást szlovák és magyar városok és községek hozták létre,
székhelyük Nagyida, s eddig magyar részről 53 település nyújtott be a
tagság jóváhagyása iránti kérelmet. A Csoportosulás feladata a
társfinanszírozásban megvalósuló programok végrehajtása.
Kisebb vitát generált az önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva
0197 hrsz-ú ifjúsági tábor értékesítésének előterjesztése. Az előzményekről Muraközi István polgármester elmondta: az ingatlanon lévő épületeket
a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013. december 16-án jogerőre emelkedett
határozata életveszélyessé nyilvánította, és a tulajdonost 90 napon belül
kötelezte az életveszély elhárítására, vagy az épület lebontására.
Mindkét változat több millió forintos kiadást jelentene az önkormányzat
számára, ezért az értékesítés lehetőségét választották. Felülvizsgáltatták
az értékbecslést, mely 2013 decemberében bruttó 3.900.000 Ft-ot
állapított meg. A korábbi érdeklődő, a Sas és Társa 2002 Kft. ismételten
megkereste az önkormányzatot, s megerősítette korábbi vételi ajánlatát
bruttó 2.500.000 Ft-ban. Balázs József képviselő szerint nem érdemes

nosztalgiázni, hanem értékesíteni kell a tábort, hiszen a lebontása,
tereprendezése 5-6 millióval terhelné az önkormányzat költségvetését, a
bontás után meg nem kapnának rá építési engedélyt, mivel természetvédelmi területen fekszik a tábor. Ha nem kap építési engedélyt a leendő
tulajdonos, miért éri meg neki megvenni? – hangzott el a költői kérdés.
Végül a képviselők 7 igen és 2 tartózkodás mellett az értékesítés mellett
voksoltak.
Döntöttek még a jelenlévők a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjának igénybevételéről is.
Nyírő Gizella

Megújulhat az első világháborús emlékmű
Idei első rendes testületi ülését január 30-án tartották képviselőink,
akik a kiküldött napirendek közül – 11 – kilencet tárgyaltak, egyet
pedig pótlólag vettek fel.
A polgármesteri jelentés elfogadása után megválasztották a Hajdú-Bihar
megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait. Egy személyben történt változás: Dr. Gömöri
György újonnan lépett be, mivel halálozás miatt távozott az előző tag. Ő,
valamint Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária és Porkoláb Lajosné dr. a
tagok, Mikóné Dr. Szajlai Edit és Daróczi Lajosné pedig póttagok.
Módosították a képviselők a Bihari Múzeumért Alapítvány alapító
okiratát, s elfogadták a Berettyóújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat

és a Berettyóújfalu Város Önkormányzata között megkötött megállapodás felülvizsgálatát. Döntöttek a képviselők a Bessenyei lakótelep 7.
4/15. számú önkormányzati bérlakás piaci alapú bérbe adásáról is. Az
önkormányzat által nyilvántartott követeléseket – egy felszámolt kft.
4.429.459 Ft és Szentpéterszeg Község Önkormányzata 950.000 Ft
összegű tartozásait – behajthatatlannak nyilvánították 8 igen szavazattal,
egy tartózkodás ellenében.
A képviselők arról is határoztak, hogy az első világháború kitörésének
100. évfordulója évében pályázatot nyújtanak be a Kálvin téri református
templom melletti első világháborús emlékmű felújítására. A megvalósításhoz az idei költségvetésből 20 százalék önrészt, azaz ötszázezer forintot
különítenek el.
Nyírő Gizella

Búcsút vettek a rendőrkapitánytól
A Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter László termében vettek végső búcsút január 25-én Mór Baranyai Gábor
ezredestől, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság nyugalmazott kapitányságvezetőjétől, aki 68 éves korában
karácsonykor hunyt el.
A ravatalnál családtagok, jó barátok, ismerősök, egykori harcostársak egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket, majd polgári szertartás szerinti búcsúztatás következett. A Békésből érkezetett Rácz Attila felelevenítette az elhunyt két megyére kiterjedő életútját, majd az egykori megyei főkapitány, Dr. Sutka Sándor dandártábornok emlékezett a mindig fegyelmezett, parancskövető, pedáns, ápolt kapitányra, akinek optimizmusa,
teherbírása példamutató volt valamennyiük számára. Az egykori munkatárs, a kapitányi poszton Mór Baranyai
Gábort követő Dr. Lingvay Csaba
rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány-helyettes méltatta az elhunyt
nyolcéves kapitányságvezetői tevékenységét. Kiderült: 27 év hivatásos szolgálat
után került 1994. április 1-én a 31
települést magában foglaló kapitányság
élére Mór Baranyai Gábor, aki következetesen szigorú, felkészült, fogékony
kapitánynak bizonyult, s akinek elöljárói,
beosztottjai előtt kiteljesedett összetett
személyisége. Felelősségteljes rendőr, a
sportért rajongó, a művészeteket szerető
ember volt egy személyben. Rendkívül jó
kapcsolatot ápolt a várossal, a civil
lakossággal, nyugdíjba vonulásakor
megkapta a Berettyóújfalu Városáért
kitüntető címet.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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A közös múlt, a közös gond összeköt
A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui kiemelkedő
rendezvénye volt az a gálaest, melyet a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében tartottak, s amelyen a két
fővédnök, Bíró Rozália szenátor és Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, illetve ekkor adták át az
Erdélyi Gábor-díjat is.

Vitányi István országgyűlési képviselő ünnepi beszédében utalt a Himnusz
befejezése napjának 191. évfordulójára, melyen - bár nem hivatalos
nemzeti ünnep - , mégis egyszerre dobban a szívünk az Erkel Ferenc által

AKTUÁLIS

megzenésített Kölcsey Ferenc Himnuszára. Az évforduló, a kultúra napja, a
számvetések ideje is, hiszen át kell gondolnunk, milyen felelősséggel bánunk
a ránk hagyott kulturális örökséggel – szögezte le, hozzátéve: az a nemzedék életerős, amelyik képes a maga igényei szerint újrafogalmazni hagyományait. A Nagyváraddal 14 éve közösen szervezett ünnepi hét kapcsán
Györffy István néprajztudós gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel:
„Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai
művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az
európai művelődést.”
Bíró Rozália szenátor asszony beszédében köszönetet mondott azért a
testvéri jobbért, amit a berettyóújfaluiak nyújtanak a váradiaknak. Mint
fogalmazott: a közös múlt, a közös gond egyesít. Köszönetet mondott továbbá mindazoknak, akik fáradhatatlanul sokat tesznek kultúránk gyarapításáért. „Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog” – jelentette be,
hozzátéve: az Európai Unióban is azon kell fáradoznunk, hogy magyarként
megmaradjunk az Unió hatalmas olvasztó tégelyében.
Az Erdélyi Gábor-díjat idén Faragó-Flaskay Béláné, a Bihari Múzeum és
Sinka István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatónője vehette át Muraközi István polgármestertől, a magyar kultúra érdekében kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként.
Az ünnepség után a nagyváradi Magyar Örökség-díjas Kiss Stúdió
Színház „Kitört a tavasz, mint egy imádság” címmel Wass Albert műveiből
összeállított színpadi játékát adta elő.
Az egyhetes ünnepségsorozat záró eseménye másnap volt a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermében megtartott hagyományőrző
családi nap keretében, amikor is a Holló Együttes Vándormuzsikusok című
gyermekkoncertje aratott nagy sikert, illetve kézműves játszóházakban
foglalatoskodhattak a résztvevők.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Minden útnak valahol vége van
Az idő végtelenjén négy évtized egy villanásnyi,
de az ember életében küzdelmes munkával,
örömmel, bánattal teli hosszú időszak. Nem volt ez
másként Faragó-Flaskay Béláné, nekünk csak
Magdi életében sem. 41 évnyi szorgos munka után
a 2013 januárjában az összevont intézmény, a
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
igazgatói székét átadta, nyugdíjba vonult.
Pályáját itt, Berettyóújfaluban kezdte, az akkori
Járási Könyvtárban. Nyugdíjba vonulásáig ennek
az intézménynek volt a dolgozója.
Kedves Magdi! Szerencsésnek mondhatod magad,
hiszen ez idő alatt nemcsak elődeid tapasztalatait
tudtad elsajátítani, hanem lehetőséged volt azok
átadására is. Jöhetett intézmény-összevonás,
átszervezés, megszorítás, Te csendesen, nagy
igyekezettel dolgoztál. Mindig azon munkálkodtál,
hogy megtaláld a forrást a fejlesztésekhez. Ennek
köszönhetően kezdődött el a 90-es években a

könyvtár gépesítése, majd 2002-ben beindulhatott
új könyvtári szolgáltatásként az internethasználat,
valamint az irodatechnikai szolgáltatás. Mára a
géppark kicserélődött, rendelkezünk egy éjjel-nappali szoftvergéppel, az országos könyvtári szolgáltatások elérhetők bármelyik könyvtárból, csatlakozott a könyvtár a közös megyei katalógushoz, így
honlapunkról elérhető a megyei és a pályázatban
szereplő többi könyvtár állománya is. A fogyatékkal élők is akadálytalanul hozzájuthatnak a
könyvtári szolgáltatásokhoz. Beindult a számítógépes kölcsönzés is, amely rövidesen a könyvtár
minden részlegében megvalósul. Irányításod idején
az olvasásnépszerűsítő rendezvények által a
könyvtár rugalmasan alkalmazkodott a megváltozott olvasói, olvasási szokásokhoz, aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe.
Vannak, akik a visszavonulást felszabadulásként
vagy megkönnyebbülésként üdvözlik, ha egyik
Fizetett politikai hírdetés

Faragó-Flaskay Béláné, az Erdélyi Gábor-díjas
szemük sír is. Tudjuk, Neked mindkét szemed sír.
Nem megy a befejezés fájdalom nélkül, mint
ahogyan semmit sem ad fel az ember szívesen és
könnyedén, amihez ragaszkodott, s amibe beleadta
élete java idejét és erejét.
De egyszer minden véget ér.
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig
számíthattunk Rád. Ígérjük, minden lehetőséget
megragadunk kialakított hagyományaink megőrzéséért, az elért eredmények továbbfejlesztéséért, s
tesszük ezt az olvasók, a könyvtár érdekében.
Kitüntetésedhez gratulálunk, nyugdíjas éveidhez jó
egészséget, sok örömöt, boldogságot kívánunk.
Álmodd, amit álmodni akarsz.
Menj oda, ahová menni akarsz. Fotó: Kogyilla Zsolt
Légy az, aki lenni szeretnél,
Mert csak egy életed van,
És egy lehetőséged, hogy
Megtedd mindazt, amit szeretnél.

A könyvtár dolgozói
2014. február Bihari Hírlap
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Kopogtatócédula helyett ajánlóív,
változik a nemzetiségi listaállítás eljárása
Ki rendelkezik választójoggal, hogyan élhet vele?
Hogyan változott a jelöltállítás menete? A mai
alkalommal erről tájékoztatom a Bihari Hírlap
tisztelt olvasóit.
Minden választópolgár előtt ismeretes volt,
hogy egy országgyűlési képviselőjelöltnek
hétszázötven
kopogtatócédulát
kellett
összegyűjtenie annak érdekében, hogy egyéni
képviselőjelöltté válhasson. Minden szavazó egy
kopogtatócédulával rendelkezett, s azt egy
jelöltnek adhatta át. Emlékezetes, a kopogtatócédulák gyűjtése, az azokkal történő visszaélés
gyakran került az újságok címlapjára. Az új
törvény ennek a visszaélésnek a lehetőségét
megszünteti. Az állampolgárokat aktivisták
fogják
megkeresni,
kopogtatócédulák
összegyűjtése helyett a választópolgárok
ajánlóív aláírásával jelölhetik az egyéni országgyűlési képviselőt. Fontos! Egy választópolgár
több egyéni jelölt ajánlóívét is aláírhatja, de

egy jelöltet csak egyszer ajánlhat. A választópolgárok idejében értesülnek majd az aláírásgyűjtések megkezdéséről.
Szükséges kitérnem a külföldön tartózkodó és
élő magyar állampolgárok választói jogának
gyakorlására, hiszen ma már kevés olyan
magyar család van, akinek közeli vagy éppen
távoli rokonát, ismerősét ne érintené a jogszabály ilyen típusú megváltozása.
A korábbiakban választójoggal rendelkezett
minden magyarországi lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar állampolgár, akit a bíróság
nem zárt ki a választójogból. Az új törvény
szerint 2014-től választójoggal rendelkezik
minden nagykorú magyar állampolgár, függetlenül lakhelyétől, akit a bíróság nem zárt ki a
választójogból. A Magyarországi lakcímmel nem
rendelkező magyar állampolgárok szavazáson
való részvétele előzetes regisztrációhoz kötött.
Ezen állampolgárok levélben is szavazhatnak, és
csak pártlistára adhatják le voksukat. Természe-

Rezsicsökkentési fórum a miniszterrel
Zsúfolásig megtelt a járási hivatal Fráter László terme azokkal a szimpatizánsokkal, érdeklődőkkel, akik Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere
rezsicsökkentésről szóló fórumára érkeztek január 31-én.

Muraközi István polgármester ellenzéki politikusok rövid véleményét olvasta fel a rezsicsökkentésről, majd Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket.

4. Bihari Hírlap 2014. február

A több száz résztvevő láttán
bejelentette: a jelenlévők sokasága bizonyítja, hogy valós szám,
nem pedig kitaláció a két és
félmillió támogató aláírás a
rezsicsökkentést
illetően.
A
kormány ezen intézkedésére azért
volt szükség, mert az európai uniós
országok közül nálunk volt a
legmagasabb a gáz ára, míg az
áramé a második legmagasabb.
A
tavalyi
húszszázalékos
rezsicsökkentés után a harmadikra
készülünk, ám az EU kötelezettségszegési eljárást helyezett
kilátásba hazánk ellen. Ezt pedig
megvédjük, nem fogunk meghátrálni – szögezte le a honatya.
Balogh Zoltán miniszter személyes hangvétellel
indított: nem először jár városunkban, ahová jó
emlékekkel tért vissza. A fórum témája kapcsán
bejelentette: nemcsak a 2010-et
megelőző nyolc év, hanem az elmúlt
hat évtized szocialista gondolkodásával akar szembeszállni a mai
kormány, az igazságos közteherviselés megvalósításával. Az előző kormányok bűnei közt sorolta
a 15-ször megemelt
rezsit, az idősektől
elvett egyhavi nyugdíjat, a gyermekek után
járó adókedvezmény
eltörlését, a munkanélküliség 5,8 százalékról
11,2 százalékra való
növekedését, a vizitdíj
bevezetését, az orvosi

Amit a 2014-es
választásokról
tudnunk kell
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tesen a tartósan külföldön tartózkodó magyar
állampolgárok
(magyarországi
lakcímmel
rendelkezők) szintén élhetnek választójogukkal,
akárcsak eddig, a külképviseleteken adhatják le
voksaikat mind az egyéni, mind a pártlistára,
viszont ők levélben nem szavazhatnak.
Változás szintén, hogy az új törvény lehetőséget
ad a nemzetiségi listára szavazásra. A tizenhárom bejegyzett nemzetiségre azok szavazhatnak, akik az adott nemzetiségként regisztrálják
magukat. Akik a nemzetiségi listára való szavazást választották, azok pártlistára nem, csak
egyéni jelöltre szavazhatnak.
A nemzetiségek közül az lesz képviselő, aki a
szavazáskor megállapított egy listás helyhez
szükséges mandátum bizonyos százalékát eléri.
Azok a nemzetiségiek, akik ezt nem érik el,
szószólót küldhetnek a Parlamentbe. A szószólók
a parlamenti munkában tanácskozási joggal
vehetnek részt.
Dr. Vitányi István
vizsgálatok fizetőssé tételét, a 13. havi juttatás
elvételét, valamint a közvagyon Nokiás dobozban való széthordását. A polgári kormány a
példátlanul magas rezsiköltségek csökkentését
2013-ban kezdte el két lépésben. Kilenc területen sikerült csökkenteni az árakat, amit az idén
tovább szándékoznak folytatni. Április 1-vel a
gáz ára 6,5 százalékkal, az áram ára szeptember 1-től 5,7 százalékkal, míg a távhő ára
október 1-től 3,3 százalékkal fog csökkenni. A
kormány célja, hogy nonprofit közműszolgáltató
cégeket hozzanak létre.
Összeállt a rezsiellenes koalíció – jelentette be
a miniszter, hozzátéve, hogy szükség lenne
tisztességes baloldali pártra. Kísért a múlt,
hiszen ugyanazok irányítják a hirtelen összeállt
baloldalt, akik 2010 előtt irányították az
országot – egészítette ki.
A továbbiakban szólt arról, hogy a gyermekvállalás ne szegénységi kockázat legyen, éppen
ezért vezette be a kormány a családi adókedvezményt, mely a gyermeknevelés költségeinek
mérséklését
eredményezi.
A
Fidesz-KDNP-kormány tisztességes béremelést
hajtott végre a pedagógusoknál, az orvos
elvándorlás csökkentése érdekében pedig
ösztöndíjprogramot hirdettek, aminek következtében 1600 orvos maradt itthon. A büntetőtörvénykönyvet megszigorították, bevezették a
három csapás törvényét, 3.500 új rendőr állt
szolgálatba. „Magyarország jobban teljesít, s
ezen az úton szeretnénk tovább menni” – zárta
beszédét a miniszter.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Megmaradni az alkotás által
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Bihar Vármegye Képgalériájában látható a nagyváradi
Tibor Ernő Galéria 12 alkotójának
kiállítása.
A január 23-án zajlott megnyitón
Márton Katalin szólt a határ inneni
és túloldaláról érkezettekhez.
Köszöntőjében elmondta: a 25 éve
működő képzőművész közösség az
alkotás
segítségével
próbál
megmaradni odaát.
Kép és szöveg:
Nyirő Gizella

Biharból Európába
A nemzeti imánk elkészültének napjához kapcsolódó ünnepi hét elején került sor
a Tóth Sándor festőművész-tanár műveiből összeállított kiállítás megnyitójára a
Bihari Múzeumban, Biharból Európába címmel.
A teltházas közönség előtt Matolcsy Lajos nyugalmazott egyetemi docens
méltatta a Holló László-díjas művészt, aki hű szülőfalujához, Hencidához, a
Berettyó ölelte tájhoz. A színkavalkádba csomagolt képekből szeretetben
gazdag világ árad felénk – hangzott el. Tóth Sándor képeiből optimizmus
sugárzik, mellyel nekünk, a mának üzen a művész, aki 9 alkotását ajándékozta a
városnak, s amiket a Bihari Múzeumban helyeztek el.
A 40 év termését bemutató kiállítás március 15-ig látogatható.

Hiánypótló könyv a margittai
fazekasságról
A Magyar Kultúra Ünnepéhez kapcsolódóan
könyvbemutatóra is sor került nemrég. Nagyváradon és Berettyóújfaluban is bemutatták Emődi
János, Wilhelm Sándor és Krajczárné Sándor
Mária „A margittai fazekasság” című kötetet.
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
konferenciatermében lezajlott könyvbemutatón
Dukrét Géza, a Partiumi Füzetek sorozatszerkesztője bejelentette: hiánypótló a kiadvány, hiszen
eddig nem jelent meg számottevő mű a margittai
fazekasságról. A három részből álló műből
kiderült: a legtöbben – százhúszan - 1848-ban
dolgoztak a fazekasműhelyekben.

Bihari író és költő Váradról és Újfaluból

- Gittai István és Kocsis Csaba könyvbemutatója Az est két főszereplője sokoldalúságáról is
híres. A nagyváradi Gittai István középiskolás
korában kezdett el verselni, majd építész végzettséget szerzett, de továbbra is az irodalom
maradt élete főszereplője: költőként, próza-, és

újságíróként, lapszerkesztőként és képzőművészeti szakíróként. A Bihari Múzeum és Sinka István
Városi Könyvtárba úgy készült, hogy az „Utu reá”
című kötete lesz a főtéma, de kiderült, hogy ez a
műve teljesen elfogyott a kiadónál, ezért a
„Csordultig lebegéssel” című válogatását
hozta el egyenesen a nyomdából. Ebben
segített neki Szűcs László, a Várad irodalmi
folyóirat főszerkesztője, aki az est
moderátora is volt. Gittai kedvenc prózai
műfaja az „araszosok”, amelyek rövid
terjedelmű alkotások. Egy pályázatra
Barabás Eszter néven adta le az első
darabokat, majd a díjra kijelöltként leplezte le magát és továbbra is hű maradt a
sikeres műfajhoz.
Kocsis Csaba sokoldalúságát nemcsak mi
ismerjük, hanem a „Pilátus a keresztúton”

Éljen a lelkesítőbb himnuszunk!
Az érdeklődők kíváncsian hallgatták az előadást,
amely új megközelítésben vizsgálta a magyar
himnusz előzményeit, szövegét, grammatikáját,
üzenetét, nemzeti önképét, illetve választ adott az
egyre többeket foglalkoztató kérdésre: Miért
szomorú nemzeti himnuszunk? A himnusz minden
nép számára saját nemzeti önképét tükrözi,
ahogyan egy dalban ezt ki lehet fejezni. A
Fotó: Kocsis
magyar
kultúraAttila
alapvető eleme a Himnusz, mely
identitásalapú szemléletet, a magyarságtudat
fontosságát, emberi tudatunk alakító hatását
hordozza magán. Nemcsak a Kölcsey által megírt
vers, hanem a Szózat, a székely himnusz és a Bánk
Bán „Hazám, hazám, te mindenem” kezdetű éneke
is nemzeti énekünknek tekinthető. Érdekes módon
mindegyik szomorú, legalábbis annak tekintik.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
versét, amelyben az elmúlt évszázadok történelmi

című verseskötetének előszavában leírja régi
barátja, Fecske Csaba is. Kocsis Csaba a szülői
háztól hozta magával a művészi hajlamot, hiszen
édesapja, - aki maga is versíró volt – még 93 éves
korában is citálta a verseket. Csaba szerint mindenki elér élete során a keresztúthoz és vívódik, merre
menjen. Minden ember saját maga alakítja az
istenképét. A kötetét saját fotóalkotásaival illusztrálta, mert azt a vers szolgálólányaként tekinti.
Mindketten imádják a berekfürdői írótáborokat,
ahol Gittai István szerint az az igazi alkotói
szabadság, hogy van olyan nap, hogy semmit sem
ír, mégis jól érzi magát.
A találkozó során természetesen többször
felzengtek a megzenésített versek Kocsis Csaba
gitárján, akinek ismét magas színvonalú segítője
volt Miczura Károly hegedűjével.
Harasztosi Csaba

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Sinka István Városi Könyvtárban került sor Dr.
Fazakas Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem adjunktusának előadására Siralmas
imádság és nemzeti önszemlélet címmel.

eseményeit írja le. A tragikus csapásokat sorolja
fel, melyek a magyar népet sújtották. A borúra, a
reménytelenségre, a nehéz időkre utaló szavak
hatására a vers nem lelkesítő hangulatú. A keretes
szerkezetben - az első és utolsó strófában - egy
kívülálló szólal fel, majd a második versszakban
történik meg az azonosulás a közösséggel, ugyanis abban az időben csak a pap szólíthatta meg az
Istent, utána ösztökélte az embereket a közös
könyörgésre. A sorok mögött halványan a kegyelem is megnyilvánul. A mű zeneisége is hozzájárul
a Himnuszt illető szomorú jelzőhöz. Feltehető a
kérdés, csak a magyar himnusz ilyen búskomor?
Természetesen nem, ugyanis több kelet-európai
nép – pl. a cseh és a lengyel - számára a saját
himnusza a legelkeserítőbb. Eötvös Károly, Hankiss
Elemér, Lukácsy Sándor és Csernus Imre is a mű
szomorúságát hangsúlyozza. Sporteseményeken

szívesebben énekelnének a sportolók egy
derűsebb, bátorító dalt.
Az eredetileg verbunkosabb ütemekre íródott
dallam Trianon után lett egyre lassabb és szomorúbb, melyen nemrég változtattak. A MOB
kérésére kicsit visszatért az „élet” Himnuszunkba.
2013 szeptemberétől a sporteseményeken már
Erkel Ferenc szépunokája, Somogyváry Ákos
karnagy vezényletével szimfonikus zenekarral
játszott hangnemváltásos verzióját hallhatjuk
gyorsabb, ütemesebb, lelkesítőbb hangszereléssel
az elején megszólaló harangszóval. A kérdés
továbbra is aktuális: Ettől szerencsésebb lesz-e a
magyar nép? Az előadás zárásaként az eredeti
Erkel-féle kéziratban is feltüntetett harangszó
bevonásával induló éneket hallgatták meg a
jelenlévők.
Faragó Melinda
2014. február Bihari Hírlap
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A két versengő és együttműködő város
A több mint tízéves közös ünneplés jegyében került sor a Bihari Múzeum
előadótermében Fleisz János történész (Nagyvárad) és Bakó Endre
irodalomtörténész (Debrecen) előadására.
A Porkoláb Lajos moderálásával zajlott előadások áttekintették a földrajzi, történelmi, kulturális egyezőségeket, különbségeket, az egyre inkább
bővülő kapcsolatokat, melyek az egymásra utaltságból fakadnak.

Igazgyöngyösök Nagyváradon
A kultúra napi rendezvények egyike volt a Tibor Ernő Galériában Holló
Barna grafikusművész által megnyitott kiállítás, melynek alkotói az
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai. A nagyváradi civil
szervezetek, a berettyóújfalui népfőiskolák, a város elöljárói, Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő jelenlétében megnyílt kiállításon L. Ritók
Nóra intézményvezető mutatta be lelkes és tevékeny alkotótársait.

Kurucz Imre emléktábláját avatták Nagyváradon

Nagyváradi gálaest a kultúra napján

műemlék és szoborpark
Várad nélkül.” Kitért a
honatya
a
magyar
kormány által indított
Határtalanul programra,
mely lehetőséget biztosít
arra, hogy minden magyar fiatal legalább
egyszer eljusson a határon túli magyarlakta
területekre.
Kiemelte még az ünnep kapcsán azt, hogy az
összmagarság egyetemes himnuszának születésnapja alkalom arra, hogy együtt dobbanjon a
szív Budapesten, Csíksomafalván,
Selmecbányán, Újvidéken, Ungváron,
Nagyváradon, Berettyóújfaluban, de
Calgaryban, Oslóban és Sydneyben,
mindenütt, ahol magyarok élnek.
Emlékeztetett arra a történelmi
lehetőségre, amit a magyar kormány
kínált a határon túliaknak: a magyar
állampolgárság
visszaszerzését,
illetve a szavazati jog megadását.
„Ne hagyják veszni ezt a történelmi
esélyt, hiszen ezáltal a magyar

Berettyóújfalu és az RMDSZ Bihar megyei szervezte 2001 óta közösen rendezi
meg a Magyar Kultúra Ünnepét. Az időközben egyhetesre bővült rendezvények nagyváradi gálaestjét január 22-én a Szigligeti Színházban tartották –
teltházas közönség előtt – ahol a két fővédnök, Bíró Rozália szenátor és Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet.
Az RMDSZ-es politikus örömét fejezte ki
amiatt, hogy olyan sokan gyűltek össze, hogy
együtt dobbanjon a szívük a Himnusz befejezésének napján, az 1989 óta a Magyar Kultúra
Napján tartott gálaesten. Az ünnep a tiszteletadásra is alkalom, ugyanis ezen a napon adják
át a Magyar Kultúráért díjakat a határ túloldalán azoknak, akik maradandót alkottak a
magyar kultúra különböző területein. A politikusasszony hangsúlyozta: a szülőföldön nemcsak
lenni, maradni, hanem boldogulni is kell.
Vitányi István ünnepi köszöntőjében kiemelte:
nagy öröm és elégtétel Nagyáradon ünnepelni
a Magyar Kultúra Napját, hiszen kevés olyan
város van, amely olyan nagy hatással írta be
magát a magyar kultúrtörténetbe, mint a
Körös-parti város. „Szegényebb lenne a magyar
újságírás, az irodalom, az épített örökség, a
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Immár 14. alkalommal rendezi Berettyóújfalu és Nagyvárad
közösen a Magyar Kultúra Ünnepét, mely a kezdeti egy naposról
mára egy hétre szóló rendezvénysorozattal örvendezteti meg a
kultúra iránt fogékony lakosságot határon innen és túl.
Az ünnepségsorozat egyik fénypontja volt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem díszudvarának falán elhelyezett Erkel Ferenc portrédomborműves emléktáblájának avatása. A berettyóújfalui képzőművész, Kurucz
Imre alkotása az ötödik a sorban, ugyanis korábban – Tőkés László szerint
már házi szerzőnek számító - művész elkészítette Kazinczy Ferenc, Liszt
Ferenc, Kodály Zoltán portréját is, valamint a Trianon emléktáblát, melyet
szintén az egyetem díszudvarának falán helyeztek el. A Himnusz befejezésének évfordulóján, január 22-én megrendezett emléktábla avató ünnepségen Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy vezényletével az egyetem kórusa
előadta a Szózatot, majd Boros Konrád Erzsébet egyetemi tanár tartott
előadást Erkel művészi pályájáról. Kiderült: a zeneszerző életére három
város – Pozsony, Kolozsvár, Pest-Buda – volt meghatározó, s valamennyi
nemzeti operájában a magyar nemzet szabadságtörekvései jelennek meg.
Az egyetem történelmi arcképcsarnokában Erkel halálának 120.
évfordulója alkalmából avatott emléktáblát Kurucz Imre és Fodor Attila
tanszékvezető egyetemi tanár leplezte le a Himnusz éneklése alatt, majd
a Pro Universitate, az intézmények, pártok, valamint Berettyóújfalu
nevében Kolozsvári István helyezte el a megemlékezés koszorúját.
Országgyűlés igazi nemzetgyűlés tud lenni, mert
Önöknek is lehetőségük van beleszólni a döntésbe, hogy merre menjen tovább Magyarország!”
Végezetül köszönetet mondott mindazoknak,
akik támogatásukról biztosították a friss magyar
állampolgárokat a választói jog gyakorlásában, az adminisztrációs előkészületekben.
A gálaműsorban a Liliomfi-remixet láthatta a
közönség, öt középiskola és két egyetem 68
hallgatója előadásában, akiket nyolc színész
készített fel október óta a Színház az iskolában,
iskola a színházban program keretében.

Munkaerő-piaci magazin
Munkavállalás, gyermekek, lehetőségek
Kérdések, amelyek a nőket és a családokat foglalkoztatják

Az általános tendencia szerint a gazdasági bizonytalanságok és a munkanélküliség
növekedése miatt csökken a gyermekvállalási hajlandóság. Az EU statisztikai
hivatala szerint 2011-ben az uniós tagállamok közül Magyarországon volt a
legalacsonyabb a teljes termékenységi arányszám, azaz az egy nőre jutó élve
születések száma (1,23). Mindemellett a gyermekvállalással kapcsolatos elérhető
támogatások terén sem túl átlátható a helyzet.
Aki a gyermekvállalás után, netán még a támogatási időszak alatt szeretne visszaállni munkába, szintén számos kérdéssel találja szembe magát.
E kérdéskörben érdemes szakember segítségét kérni. Olvasóink kérdései alapján
utánajártunk a téma hátterének, melyből kiderült, hogy közel sem reménytelen azért
a helyzet. Lássuk, honnan is kaphatunk segítséget!
Ha gyermeket vállalok, milyen anyagi segítségre számíthatok?
Több lehetőségünk is van, melyek közül első az anyasági támogatás. Ez a jogosultak
részére egyszeri, egy összegben járó családtámogatási ellátás, amely a gyermek
születésére tekintettel jár meghatározott feltételek fennállása esetén. Az anyasági
támogatás – gyermekenként megállapítható - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával,
ikergyermekek esetén 300%-ával. (bővebben: http://bit.ly/1dX3dIk)
Másik lehetőségünk a Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) igénylése. Olyan
pénzbeli támogatás ez, amelyet a 168 napos szülési szabadság ideje alatt kaphat
az az anya, aki a szülés előtti két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
- a biztosítás ideje alatt vagy
- a biztosítás megszűnése utáni 42 napon belül szül vagy
- a biztosítás megszűnése utáni 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje
alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül vagy
- a biztosítás megszűnése utáni táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás
megszűnését követő 28 napon belül) szül.
TGYÁS-t az a biztosított nő is kaphat, aki örökbefogadási szándékkal vett gondozásba csecsemőt, ha a gondozásba vétel napján rendelkezik a jogosultsági feltételekkel. Ilyen esetben a gondozásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralévő
időtartamára jár a terhességi-gyermekágyi segély. Az anya a TGYÁS ideje alatt
napi átlagkeresetének 70 %-át kapja, amely után adózni kell.
Biztosítottaknak pedig azok a foglalkoztatott személyek számítnak, akik munkaviszonyban állnak, jövedelmükből járulék fizetésére kötelezettek, valamint az álláskeresési támogatásban részesülők. (Bővebben: http://bit.ly/1aNwnFm)
A támogatások ezzel még koránt sem érnek véget. Gyermekünk 2 éves koráig
lehetséges a gyermekgondozási díj (GYED) igénylése, mely egy pénzbeli ellátás a
gyermekvállalás támogatására. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás,
hanem a kötelező egészségbiztosítás keretében járó, jövedelemarányos pénzbeli
ellátás a gyermeket saját háztartásában nevelő:
- biztosított anya számára, ha a szülés előtti két évben 365 napon át biztosítva volt.
- biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylése előtti két évben 365 napon
át biztosított volt.
- TGYÁS-ban részesülő anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének ideje alatt szűnt meg, akkor, ha a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett
és a szülés előtti két évben 365 napon át biztosított volt.
Érdemes tudnunk, hogy a jogosultság vizsgálata során szülőnek kell tekinteni a vér
szerinti és az örökbefogadó szülőt, a szülővel együtt élő házastársat, bejegyzett
élettársat, és a gyámot is. Ugyanakkor az a személy, aki a saját háztartásában élő
gyermeket örökbe akarja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
szintén
szülőnek
tekinthető,
így
GYED-et
igényelhet..
(Bővebben:
http://bit.ly/1hNLKm9)
Eddig csak azokról szóltunk, akik rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal. Mi van
azonban azokkal, akiknek nincs ilyen? Ők is kaphatnak segítséget, hiszen számukra is
lehetséges a gyermekgondozási segély (GYES) igénylése. A gyermeket nevelő szülő,
nevelőszülő, illetve gyám, valamint – a feltételek fennállása esetén – az örökbefogadó szülő és a nagyszülő a gyermek gondozására tekintettel havi rendszerességgel
járó gyermekgondozási segélyre jogosult ugyanis. A GYES havi összege azonos az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén azonos az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3
gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén
500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék
kerül, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerülhet levonásra. Gyermekgondozási

hirdetés

segélyre jogosult a szülő - ideértve a kiskorú szülőt -, a nevelőszülő, a gyám a saját
háztartásában nevelt
- gyermek 3. életévének betöltéséig.
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának
időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - amennyiben rá tekintettel
családi pótlékot még nem igényeltek - az igénybejelentéshez csatolni kell az
5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti igazolást.
A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő
házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozási
segélyre, ha a gyermek
- az első életévét betöltötte és,
- gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
- szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak
és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével.
- A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság a fenti
feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
- ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek,
- a szülő esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek.
További lehetőség több gyermek esetén a gyermeknevelési támogatás (GYET)
igénylése. Erre az jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. A
gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8.
életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság azonban akkor is, ha a
legidősebb gyermek betölti a 18. életévét. A gyermeknevelési támogatás havi
összege – függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg
harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magánnyugdíj-pénztári tagdíj kerül levonásra. E támogatást is szintúgy igényelheti nevelőszülő és
gyám is egyaránt. (Bővebben: http://bit.ly/1eEws22)
Ha gyermekem születése után 1-2 évvel vissza szeretnék menni dolgozni, milyen
kilátásaim lehetnek?
Sajnos erre már nem olyan egyértelmű a válasz, ugyanis ez munkáltatófüggő.
Mindenképpen bíztató azonban, hogy Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos állásfoglalása szerint nem kell tartaniuk a felmondástól azoknak a kisgyermekes munkavállalóknak, akik GYED mellett visszatérnének dolgozni, mert az új Munka Törvénykönyve
is védi őket a gyermekük 3 éves koráig. A Nemzetgazdasági Minisztérium weboldalán olvasható közlemény szerint 2014-ben is felmondási korlátozás érvényesül a
Munka Törvénykönyve szerint az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa
esetében, ha a gyermek 3 éves kora előtt visszatér dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a
munkaviszonyt rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Az azonnali hatályú
felmondás ugyan nincs tiltva az ő esetükben, de a munkaviszony ilyen típusú megszüntetése csak nagyon indokolt esetben lehetséges, extrém munkahelyi magatartással
összefüggésben, fegyelmi okból. A gyakorlatban ez nagyon ritkán fordul elő.
A kisgyermekes munkavállalókat nemcsak a törvény szigora védi erőteljesen. A
munkáltatók 2013 óta a munkahelyvédelmi akció keretében nyújtott járulékkedvezménnyel érdekeltté is váltak ezen munkavállalók megtartásában, hiszen kisebb
költséget jelent a foglalkoztatásuk, mint korábban. (Ezt a rendelkezést a 2011. évi
CLVI. törvény 462/D. § tartalmazza.)
Az idén a GYED extra keretében bevezetett lehetőséggel, miszerint egyszerre
kaphat munkabért és GYED-et is az az anya, aki a gyermeke nevelése mellett
dolgozik, a kormány a legnagyobb gátat is feloldotta a kisgyermekesek foglalkoztatásában.

Folytatás a 10. oldalon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hi
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
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„Hal helyett hálót adjunk a kezükbe!”
Az „Összefogás a jövőért” TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 projekt megvalósítói térségi
fórumot tartottak január 30-án a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban, melynek témája a
fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának,
foglalkoztatásának elősegítése volt.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő beszédében elmondta:
világszerte mintegy 600 millió ember él valamilyen fogyatékossággal,
hazánkban a lakosság 10 százaléka. A két éve indított projektben hat
településről 268 ember került bevonásra a célcsoportból. A kormány
2010 óta fokozott figyelmet fordít a fogyatékkal élők munkavállalásának
elősegítésére, mert meggyőződése, nem halat, hanem hálót kell a kezükbe
adni. Ennek a figyelemnek a jele a rehabilitációs kártya bevezetése,
valamint az az ösztöndíjprogram, melynek keretében 55 ezer fő vehet
részt három hónapos foglalkoztatásban, havi 50 ezer forint juttatás
ellenében. Kitért még a honatya arra, hogy a parlamentben egy kerekes
székes, valamint egy süketnéma képviselőtársa is dolgozik, de az Európai
Parlamentben a Fidesz színeiben kijutott Kósa Ádám is a fogyatékkal élők
érdekeit képviseli. Bejelentette még, hogy az akadálymentesítés jórészt
befejeződött az országban, ám ugyanilyen fontos a szellemi, lelki
akadálymentesítés is.
Muraközi István polgármester a résztvevők láttán elégedetten konstatálta,
milyen sokan érezték fontosnak a megváltozott munkaképességűek

PR-cikk

problémáját, mely az élet jelentős szegletét érinti, s a projekt megpróbál
segíteni az abban érintetteknek.
Sipos Lajosné, a Hajdú-Bihar Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
tevékenységét, azon belül is a felülvizsgálatok és az ellátások rendszerét
mutatta be. Előadásából kiderült: 2012. július 1-től a megváltozott
munkaképességűeknek komplex felülvizsgálaton kell részt venniük, ahol
orvosi-szociális-foglalkoztatási szempontból vizsgálják a megmaradt
egészségi állapotot, s hat kategóriába sorolják az érintetteket. Havonta
380-400 felülvizsgálatot végeznek a megyében, melynek fele komplex
felülvizsgálat, s 40-50 fő kaphat ellátást, közülük harmincan rehabilitációs
ellátás címen. Jelenleg 1102 fő részesül rehabilitációs ellátásban, 48
százalékuk kereső tevékenységet végez napi négy, vagy heti 20 órában.
Szél Márk, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Hajdú-Bihar
megyei szakmai koordinátora, a berettyóújfalui kirendeltség munkatársa,
a rehabilitációról, a foglalkoztatások elősegítéséről értekezett, míg
Balláné Antalóczi Anita a 4M – Megoldás Munkáltatóknak és megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak - iroda munkatársa szolgáltatásaikat mutatta be.
Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók is bemutatkoztak, így a PIREHAB és a Kézmű Nonprofit Kft-k.
Végezetül Török Istvánné, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője mutatta be a hat óvodát és egy bölcsődét magában foglaló
intézményt, ahol a 85 dolgozó mellett két megváltozott munkaképességű
dolgozót is alkalmaznak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyitrv.gov.hu
06 40 638 638
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Adományátadó ünnepség a Gróf Tisza
István Kórházban

Nato-pályázaton nyert a kórház!
Örömteli esemény helyszíne volt a Börszörményi Nagy Géza terem január
első hétfőjén. Ekkor adták át jelképesen a Gróf Tisza István Kórháznak a Nato
Charity Bazzar Alapítvány támogatásával Bemer- és műtéti betegmelegítő
készülékek vásárlására elnyert 7100 eurót.
Schmidt Katalin, a Nato Charity Bazzar Egyesület tiszteletbeli elnöke a
kórház vezetősége előtt elmondta: a bazárt minden év harmadik vasárnapján rendezik meg, ahol a 38 ország saját standdal vesz részt. A
legutóbbin 190 ezer eurót gyűjtöttek, amire 60 pályázat érkezett, s 23-at
találtak támogatásra alkalmasnak. Ezekből 2 hazai pályázat nyert, egyik
éppen az újfalui kórházé.
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató az ünnepségen elmondta: történelmi
pillanat részesei lehetünk, hiszen első alkalommal nyert Nato-pályázaton
a kórház. A műtéti betegmelegítő segítségével csökkenthetők a műtéti
kockázatok, míg a Bemer-készülékkel a mozgásszervi rehabilitációt
segíthetik elő. Ezeknek a készülékeknek köszönhetően több ezer beteg
gyógyulása válhat könnyebbé – tette hozzá.
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Csupa jó hírekről számoltunk be az utóbbi időben a berettyóújfalui kórházból. Ebbe a sorba illeszkedik a Richter Egészségváros adományátadó ünnepsége is, amit a Dr. Böszörményi Nagy Géza teremben tartottak, a kórház
menedzsmentje, osztályvezető főorvosai, dolgozói, valamint a Richter Gedeon
Nyrt. képviseletében megjelent Dr. Schaff Erika, Dr. Soltész Enikő és a polgármester, Muraközi István jelenlétében.
Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató az előzményekről elmondta: tavaly szeptember 7-én tartották a Szent István téren az egész várost
megmozgató rendezvényt, melynek során a gyógyszergyár által felajánlott kétmillió forint mellé még 3 millió 459 ezer 300 forint gyűlt össze a
különböző szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon, egészségmegőrző
programokon való részvétel következtében. Kiderült: mintegy 2500-an
vettek részt az egész napos rendezvényen, melyen olyan személyek is
megjelentek, mint Kovács Ágnes olimpikon, Katus Attila aerobik edző. A
nap olyan szempontból is sikeres volt, hogy 73 donortól vettek vért.
Az összegyűlt adományból egy csontsűrűségmérő eszközt vásárolt a
kórház.
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató nemcsak a gyógyszergyárnak mondott
köszönetet, hanem Dr. Kóti Csaba főorvosnak is, akitől az ötlet származott,
hogy Berettyóújfaluba is hozzák el az egészségváros programot, melynek
eredményeként az összes addigi – 13 - várost „lepipálták”, hiszen a
legtöbb pénz Berettyóújfaluban gyűlt össze.
A Richter részéről Dr. Schaff Erika szólalt fel, aki elmondta: szkeptikusak voltak, hiszen korábban csak nagy városokban fordultak meg, ám
Berettyóújfalu csodálatos példát mutatott összefogásból, mozgósításból, s
ezért mindenki büszke lehet városára, de legfőképpen önmagára.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Berettyóújfalu mulat – farsangi bál 1888-ban
A farsangi szezonban a bálok idejét éljük.
Településünkön is egymást érik manapság a
bálok. Így volt ez a régi időkben is, Nagy Márton
– aki 1883-ban volt Berettyóújfalu szolgabírója,
és több környékbeli folyóirat hasábjain publikált
tárcákat, novellákat – így ír az 1888-as újfalui
farsangi bálról:
„…most is teljesen megtelt a városháza pompás
nagyterme, melybe belépve, gyönyörűséges világ
tárul szemeink elé. A terem virágdíszbe öltözött.
Fényárban ragyogott. Benne a legszebb társaság
adott egymásnak találkozót. Üde, bájos arcok,
ragyogó szemek, királynői alakok. S olyan
mosolyok, aminőket csak a szív érthet meg. (…) A
hóval versenyre kelő pompás báli belépők lekerülnek a márvány vállakról. S amint a szokásos
körséta megindul, kialakul a fényes bál. S aztán

megindult a tánc, hatalmas lelkesedéssel, kezdve a
ropogós csárdáson, régi kedves körtáncokon,
tarkítva négyesekkel s közbül gyönyörűséges fűzér
tánccal, és végezve ismét a 4-5 óráig szakadatlanul tartó csárdással kivirradtig! Ezek a táncvigalmak aztán évekig kiemelkedő pontjai maradtak a
sárréti farsangoknak. (…)
A négyeseket 60 pár táncolta két szakaszban, ifj.
Tardy György földbirtokos és Boross Gyula gyógyszerész rendezése mellett. A talpalávalót Hamza
Miska jól szervezett zenekara húzta kitartással
hajnal hasadtáig, amikor is a bál csak azért ért
véget, hogy három helybeli vendégszerető háznál
lelje meg folytatását. (…) Szunyogh Lórándné
fogadott bennünket. A párolgó tea, korhely-leves,
kávé, puncs, továbbá a pecsenyék és különféle
ínyenc-csemege dolgok, melyeket korhely gyomrok

számára csak kitalált a gazdasszonyi művészet, az
és azok mind ott ékeskedtek költői rendetlenségben
a dúsan megrakott asztalon. Hamza Miska pedig
húzta úgy, azokat a szép jó dalokat, mintha egész
éjjel pihent volna, s friss erővel vette volna most
kezébe vonóját. S amit a bor, pezsgő el nem ért,
elérte azt később a zene és a dal, mikor szép
háziasszonyunk gömbölyű álla alá szorította azt a
kremonai fadarabot, hogy férjének páratlan
zamatú dalolását kísérje. Ettől valamennyien
megittasodtunk. (…)
S a kitűnő mulatság közben egy kis villásreggelivel,
ebéddel, majd aztán ozsonna, később vacsorával
tartott egész hétfőre virradó éjfél utánig.”
Forrás: Nagy Márton: Sárréti társas élet – a XIX.
század nyolcvanas éveiből (Megjelent: Bihari
füzetek 16. Berettyóújfalu, 2002. Szerk.: Kocsis
Csaba)
Szémánné Veres Gabriella
Bihari Múzeum és Sinka István Városi könyvtár

A hónap műtárgya – a „világrekorder” pengő
Hétköznapok során az
infláció (pénzromlás)
hatására az árak
emelkednek. Közgazdasági értelemben ez
azt jelenti, hogy a
kiadott pénz nem
rendelkezik megfelelő
fedezettel, a kinyomtatott bankjegy értéke rohamosan csökken. A II. világháború után Magyarország teljesen összeomlott, az addig stabil pengő 1946 elején megindult a
leejtőn. 1945 nyarán egy kiló kenyér 6 pengőbe került, egy év múlva már
5,85 milliárd pengőt kellett érte fizetni. Ebben az időszakban az árak
átlagosan 15 óránként megduplázódtak. Jobb megoldás hiányában 1946
során egyre nagyobb címletű pénzeket bocsátottak ki. A pengőt a milpengő,
majd a bilpengő követte és 1946 júniusára kinyomtatták a világtörténelem
legnagyobb címletű bankjegyét a százmillió bilpengőt. A világrekord
infláció bankjegyeinek címletváltozásait nyomon lehet követni a Bihari
Múzeum „A hónap műtárgya” kiállításán. Megtekinthető hétköznapokon
9–16 óráig, díjtalanul.
Csarkó I.

Ismét vendégeink voltak a margittai óvónők. Ezúttal lakodalmas játékot
nézhettek meg, kismesterségekkel ismerkedhettek a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde Eszterlánc Tagóvodájában.

In Memoriam Dr. Balogh István
2014. január 18-án vettünk végső búcsút Balogh Istvántól. Pista bácsi 1927-ben Berettyóújfaluban született. A világháború és az azt követő változások miatt többszöri próbálkozás
után - 21 évesen - 1948-ban elhagyta az országot. Amerikában a lehetőségek hazájában
telepedett le, ahol mérnöki diplomát, majd doktori címet szerzett.
Számára az első komoly lehetőség 1964-ben az IBM cégnél adódott. A cég pályázatot
nyújtott be a NASA-hoz a holdrakéta (SATURN V) program tovább fejlesztésére és sorozatgyártására. Az eredmény nem maradt el, az Apolló program - holdrakéta - sikeresen
lezárult. 1973-77-ig az Apollót követő SKYRAB (föld körüli pályára tett laboratórium)
programon dolgozott . Majd az Anti Ballasztikus Missile Defense rendszer szoftver (ballisztikus rakéták robbanó fejeinek, speciális radarjainak fejlesztése) volt a feladata.
1977-ben a rendszer fejlesztés a végéhez ért, és következett a teszt program. A kormány
Pista bácsit bízta meg a feladattal. A teszt sikeres volt. Ezután a PATRIOT légvédelmi
rendszer koncepciójával foglalkozott. (TELEDYNE cégnél)
1987-ben Reagen és Gorbacsov véget vetett a fegyverkezési versenynek. Kisebb feladatok következtek ezután, melyek már nem jelentettek igazán kihívást számára. 1993-ban
nyugdíjba vonult. Két lánya is befejezte tanulmányait és úgy érezte eljött az idő, hogy 48
év elteltével - a rendszerváltás után - hazaköltözzön szülővárosába. Örült a szabadságnak, az elnyomók távozásának, a magyar szónak, a magyar embereknek. Szeretett hazáját
soha nem felejtette el, gyermekeinek, munkatársainak, barátainak sokat mesélt róla. Az
országot hagyta el és nem a hazát. Hazatérése után is mindig azt kereste hol lehet segíteni
és segített is.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Bné. Harasztosi Mária
Berettyóújfalu, 2014.01.31.

11. alkalommal került megrendezésre a Keceli Fazekas
Kiállítás és Pályázat 2013. dec. 13-15. között. Ez az
esemény a Flóra Fesztivál egyik állandó kísérő programja.
A meghívásos pályázatra idén 25 alkotó adta be munkáját. Minden évben más témában kell munkálkodni, az idei
téma a világítás volt. A nagydíjat ez alkalommal Magyar
Zita vehette át Imre Károlytól, a Bács-Kiskun Megyei
Közművelődési Intézet igazgatójától.
2014. február Bihari Hírlap
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Munkaerő-piaci magazin
Munkavállalás, gyermekek, lehetőségek
Kérdések, amelyek a nőket és a családokat foglalkoztatják

Ha közben születik még egy gyermekem, akkor elvész a korábbi támogatás?
Testvér születése esetén nemcsak, hogy nem vész el a korábbi támogatás, de a GYED
extra csomag bevezetéséről szóló törvény szerint gyermekenként válik jogosulttá a
szülő az ellátásokra. A részletszabályok alapján ha a gyermekgondozási ellátások
folyósításának ideje alatt újabb gyermek születik, a korábbi ellátás nem szűnik meg,
hanem a jogosultság teljes ideje alatt továbbfolyósítják az összeget. Ez a hatálybalépés előtt világra jött gyermekekre is vonatkozik, ha 2014. január 1-je után újabb
gyermek születik a családban. Zárószavazás előtt rögzítették a törvényben, hogy az
ikrek szülei egy évvel tovább jogosultak gyedre, azaz legfeljebb a gyermekek
hároméves koráig. A szülőknek a közös háztartásban élő gyermekeik után legfeljebb
két gyest folyósíthatnak. A gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint
bármelyikük igénybe veheti, egyidejűleg mindkét szülő azonban nem igényelheti.
Három műszakban dolgoztam szülés előtt. Ha visszatérek a munkába, kérhetem,
hogy csak két műszakban dolgozhassak?
Munkajogászunk szerint kérni lehet, a munkáltatónak viszont nem kötelessége e
kérésünket teljesíteni. Törvény ugyanis nem kötelezi arra, hogy eleget tegyen ennek
a kérésnek.
Hány éves kortól veszik fel bölcsődébe a gyermekemet?
Ez mindig az adott bölcsődétől is függ. Sok múlik azon is, hogy van e csecsemőgondozói végzettségű gondozónő, mert ha van , akkor akár 5 hónapos kortól, ha nincs,
akkor körülbelül 1 éves kortól lehetséges.
Akár álláskeresés idejére is felveszik a gyermekem bölcsődébe, amikor még
nincs állásom?
A jelenlegi jogszabályi változás erre a kérdésre sajnos nem terjed ki, így szakmai
szinten is megoszlanak a vélemények ebben a kérdésben. A jelenlegi 1997. évi XXXI.
törvény42/A. § azt mondja ki, hogy a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek
szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A gyakorlatban azonban sokszor
sajnos még ez sem valósul meg, olvashatjuk több, a témával foglalkozó portálon.
Például az origo szerint bölcsődékben férőhely-hiány miatt már a puszta bekerülésért is komoly harc folyik. A bölcsődék és óvodák felvételi szempontjai önkormányzatonként és kerületenként változnak, ezért a szülők különböző helyeken más-más
helyzettel állnak szemben. Érdemes tehát a választott bölcsődében már jó előre
(akár évekkel is) tájékozódni.
A családi adókedvezmény hogyan érint engem?
A kormány jelentősen bővíti azok körét, akik 2014. január 1-től igényelhetik a
családi adókedvezményt, hiszen ezentúl a személyi jövedelemadó mellett a
járulékokból is levonható a családi adózással összefüggő családi járulékkedvezmény. A 2014. január 1-től életbe lépett változás legfontosabb alapeleme az, hogy
a házastársak összesített személyi jövedelemadója mellett a 7%-os egészségbiztosítási és 10%-os nyugdíjjárulékból is levonható lesz a családi adókedvezmény. Ezáltal
már 260 ezer család élhet ezzel az adókedvezménnyel, melynek igénybe vehető
maximuma 33 százalékra nő (16% szja + 7% egészségbiztosítási + 10% nyugdíjbiztosítási járulék). A kibővített családi adókedvezményt elsősorban azok tudják
teljes egészében igénybe venni, akik 3 gyermekes többkeresetű, vagy a kétgyermekes egykeresetű családként élnek. Az új intézkedésnek köszönhetően remélhetőleg
növekedni fog a gyermekvállalási kedv, megfordítva azt a több évtizedes magyarországi tendenciát, miszerint évről-évre csökken hazánk népessége és az újszülöttek
száma.
A GYES és a GYED beleszámít-e a nyugdíjszámításba?
Egyértelműen igen. Mindkét ellátás szolgálati időt biztosít, mert nyugdíjjárulékot
vonnak le belőle.
Hol intézhetem ezeket a támogatásokat?
Ismételten több lehetőségünk is van. Egyrészről a Magyar Államkincstárnál is elég
széles a szolgáltatások palettája,
de tavaly óta minden eddig
felsorolt támogatás ügyintézésére
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van lehetőség a Kormányablakoknál is. Lássuk, hol találjuk őket:
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
4026 Debrecen, Hatvan u. 15.
Ügyfélfogadási idő: osztályonként eltérő, így érdemes a honlapjukon
vagy telefonon érdeklődni előre
Telefon: 06-52-500-270
Weboldal: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfelszolgalatok/2/8
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kormányablaka
4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.
Ügyfélfogadás: Hétfő - Péntek 8:00 - 20:00
Telefon: (52) 504-100 (központi szám, innen kapcsolnak)
Weboldal: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
Értesüléseink szerint a kormányablakok kialakítása folyamatosan zajlik a járási
hivatalokban is, így Derecskén és Berettyóújfaluban is várhatóan nyílni fognak idővel,
jelenleg azonban még nem elérhetőek.

Szakmai tanácsadásért kihez fordulhatok?
2013. szeptemberétől működik a NÓRA-HÁLÓ , országos munkaerő-piaci tanácsadó
hálózat (NÓRA-pontok). E program célja, hogy munkatársaik a tanácsadás mellet
támogassák a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangjának megteremtésében, valamint segítsék a nők képességeinek és tehetségeinek érvényesülését.
Emellett a program keretében igénybe vehető még anti-diszkriminációs tanácsadás is.
Hol érhetem el a NÓRA-pontokat?
A régióban három NÓRA-pont is elérhető:

CSAT Egyesület debreceni iroda
4025 Debrecen, Arany János u. 2. sz.
Telefon: +36-52-530-895
Fax: +36-52-530-896
Mobil: +36 20 469 9634
Ügyfélfogadás: H-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-14:00
www.facebook.com/csategyesulet
CSAT Egyesület berettyóújfalui iroda
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
Telefon: +36 20 424 8480
Ügyfélfogadás: H-P: 8:00-16:00
Lépéselőny Közhasznú Egyesület
4026 Debrecen, Csap utca 36.
Telefon/Fax: 52/321-666
Mobil: 20/577-7863
E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com
Első ránézésre kissé bonyolultnak tűnhet a téma, különösen a munkavállalás körüli
része. De kitartás! Láthatjuk, hogy van bőven lehetőség, és segítséget is több helyről
kaphatunk.
Érdemes megfontolni Thomas A. Edison bátorító szavait:
"Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van
legalább egy."

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hi
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszirozásával valósulnak meg.
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AKTUÁLIS

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA FEBRUÁRBAN
10-11-12. hétfő-kedd-szerda

Kezdés: 18.00

12 ÉV RABSZOLGASÁG

Színes feliratos amerikai-angol életrajzi dráma
10-11-12. hétfő-kedd-szerda

Kezdés: 20.15

MOCSOK

16

Színes szinkronizált angol thriller
13-14-15. csütörtök-szombat

Kezdés: 18.00

A MOGYORÓ MELÓ

Sz. kanadai-dél-koreai-am.anim. családi kalandfilm
16. vasárnap

16

6

Kezdés: 18.00

A MOGYORÓ MELÓ 2D

6

Sz. kanadai-dél-koreai-am.anim. családi kalandfilm
13-14-15-16. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

FRANCES HA

16

Fekete-fehér feliratos amerikai vígjáték
17-18. hétfő-kedd

Kezdés: 18.00

WALTER MITTY TITKOS ÉLETE

12

Jótékonysági koncert lesz március 2-án vasárnap este 6 órai kezdettel a Városi Sportcsarnokban,

18

a berettyóújfalui református templom felújításának folytatásáért.
Belépő: 1.000-Ft/fő. Szeretettel várunk mindenkit!

Színes szinkronizált amerikai vígjáték
17-18-19-20. hétfő-csütörtök

Kezdés: 20.00

A NIMFOMÁNIÁS - 2. rész

Színes feliratos dán-német-belga-francia filmdráma
19-20. szerda-csütörtök

Kezdés: 18.00

EXEK ÉS SZERETŐK

12

Színes feliratos amerikai vígjáték
21-22. péntek-szombat Kezdés: 18.00

A LEGO KALAND

6

Színes szinkronizált ausztrál-angol animációs vígjáték
23. vasárnap

Kezdés: 18.00

A LEGO KALAND 2D

6

Színes szinkronizált ausztrál-angol animációs vígjáték
21-22-23. péntek-vasárnap

Kezdés: 19.45

ÉJFÉLI GYORS LISSZABONBA

12

Kezdés: 18.00

JACK RYAN: ÁRNYÉKÜGYNÖK

16

Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
24-25-26-27. hétfő-csütörtök

Kezdés: 19.45

A NÉMET DOKTOR

16

Sz. feliratos argentin-francia-spanyol-norvég filmdráma
27-28. csütörtök-péntek
MÁRCIUS1-2.(szo-va)

Kezdés: 18.00
Kezdés:18.00

ROBOTZSARU

CALL GIRL

16

16

Színes feliratos svéd-norvég-finn-ír filmdráma
MÁRCIUS 3-4-5. (hé-ke-sze Kezdés: 18.00

AMERIKAI BOTRÁNY

16

Színes feliratos amerikai-angol krimi
MÁRCIUS 3-4-5. (hé-ke-sze) Kezdés: 20.00

PHILOMENA
- HATÁRTALAN SZERETET

Színes szinkronizált angol filmdráma
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

8-9. Galambkiállítás – nagyterem
(látogatható: szo:8-18 óráig, vas:8-13 óráig)

13. 14.00. Együtt Egymásért
klubfoglalkozás – Erdélyi G. terem

18. 15.00. ÉDES - klubgyűlés
20. 16.30. Méhész Egyesületi gyűlés
Erdélyi G. terem
26. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem

A Bihar Vármegye Képgalériában a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett kiállítás keretében a
nagyváradi Tibor Ernő Galéria alkotóinak munkái láthatók.
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 14-ig, munkanapokon 8.00. – 16.00.
Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása. Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbál

Anyakönyvi hírek

Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm
28. péntek
Kezdés: 19.45
MÁRCIUS 1-2. (szo-va) Kezdés: 19.45

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
2014. február havi programjai:

12. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem

Színes feliratos német-svájci-portugál romantikus thriller
24-25-26. hétfő-kedd-szerda

Mészáros János Elek a Csillag Születik nyertesének közreműködésével,

12

Születtek
2013. november
4. Bíró Bálint Márk
(Bíró Erik Krisztián – Nyeste Ágnes)
2013. december
20. Balogh Szofi
(Balogh Zsolt – Halász Irma)
2014. január
2. Józsa Ákos
(Józsa Tamás – Cseke Diána Judit
15. Juhász Kira Szintia
(Juhász József – Nagy Mária)
20. Rácz-Pallás Ábel
(Rácz Sándor – Pallás Katalin)
Házasságot kötöttek
2013. december
20. Horváth László Zoltán – Bónácz Mária
21. Horváth Szabolcs – Matolcsi Adrienn

Elhunytak
2013. december
19. Nagy Sándor (1932)
24. Varga Gyuláné Juhász Julianna (1926)
25. Mór Baranyai Gábor István (1945)
25. Blága Imréné Köves Sarolta Eszter (1932)
25. Víg József (1940)
31. Karácsony Gyula (1940)
31. Hajzer Rezső (1934)
2014. január
7. Zsigmond Ernő (1958)
13. Pellei Ferencné Szabó Irén (1927)
13. Illés Tóth János (1956)
15. Ökrös Gyuláné Dócs Gizella (1926)
15. Tóth Lajos (1926)
22. Gombos József (1941)
22. Ajtai Mária (1972)
26. Nagy Lajosné Nagy Julianna (1928)
2014. február Bihari Hírlap
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