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A régi helyen, ám az újonnan megválasztott képviselőkkel tartotta november 27-én testületi ülését városunk
önkormányzata. Az előzetesen kiadott 25 napirendi
pont mellé kettőt még sürgősséggel tárgyaltak meg.

A nap Berettyóújfalu Város Önkormányzata és
Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő
testületének együttes ülésével kezdődött,
melyen elfogadták a közös önkormányzati
hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását,
valamint jóváhagyták a hivatal első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
A berettyóújfalui testületi ülés elején került sor a
Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztására és eskütételére. Gyarmati
Sándorné, aki az alakuló ülésen nem tudott részt
venni, illetve a lemondott Fekete István helyére
javasolt Csörszné Bagdi Ildikó tette le esküjét.
Elfogadták a képviselők a Bihar Food Zrt.
megalapításáról szóló szándéknyilatkozatot,
melynek értelmében az önkormányzat alapító

tagként vesz részt a cég megalapításában.
Muraközi István polgármester elmondta: egy
másfél milliárd forintos beruházás Berettyóújfaluban történő megvalósításának tervével
kereste meg egy komoly piaci háttérrel és
szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozói
csoport, mely egy komplex élelmiszer-feldolgozó üzemet kíván létrehozni a helyi termékek –
zöldség, gyümölcs – befogadására és feldolgozására. Az önkormányzat a Téglaparti temető
és a Kádár Vitéz utcai régi temető közötti kb.
1,7 hektáros területen lévő ingatlant bocsájtja a
Bihar Food Zrt. rendelkezésére, nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulásként, amivel 24 százalékos
tulajdoni részt szerez a cégben. Az üzem
létrejöttekor 15-20 fős munkaerő állandó
foglalkoztatására, míg szezonálisan 30-40
közfoglalkoztatott alkalmazására nyílik lehetőség – derült ki az előterjesztésből.
Támogatásáról biztosította az önkormányzat
Kőrösiné Sándor Katalin tagintézmény-vezetői
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Testületi ülés és közmeghallgatás

pályázatát a Hajdú-Bihar
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézménye élére.
Ugyancsak
támogatták
Pelyhéné
Bartha
Irén
intézményvezetői megbízásának újabb öt évre szóló
meghosszabbítását
a
Bessenyi György Szakközépiskola,
Szakiskola,
Speciális Szakiskola és
Arany János Kollégium élén.
Módosítatta a testület a
város
fizető
parkolási
rendeletét. Ennek értelmében a fizető zónában lakó gépjármű-tulajdonosok első személygépkocsijuk után ingyenes éves
parkoló bérletre jogosultak saját zónájukon
belül. Az éves parkoló bérletek megújítása az
eddigi január 15. helyett január 31-re módosul.
Az érvényesítés a Szent István téri Rendezvényházban, az ügyfélszolgálaton történik.
Módosították a képviselők a Herpály-Team
Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződést,
ami a KLIK által fenntartott általános iskolákban
folyó karbantartási munkálatokat érinti. 2015.
január 1-től a feladatokat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el.
Elfogadta a testület az önkormányzat első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, majd
módosították az iparűzési adóról szóló rendeletet. Ismeretes, hogy az önkormányzatok
bevételeik növelése érdekében különböző
helyi adókat vethetnek ki. Berettyóújfalu a
környékbeli településeken elfogadott
kommunális adó bevezetésétől eltekintett,
míg az iparűzési adó mértékét az országosan elfogadott 2 százalék helyett 1,8
százalékban állapította meg. Mostani
rendeletükkel ezt emelték fel 2 százalékra
a képviselők, amivel éves szinten 40 millió
forint adóbevétel növekedésre számítanak.
A kétmillió forint árbevételt el nem érő
vállalkozók adómentességet élveznek.
Döntöttek a képviselők az iskolai intézményi
tanácsokba történő önkormányzati tagok
delegálásáról is. Ennek értelmében a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolába Szabó Katalint, a
József Attila Általános Iskolába Bónácz Jánost,
az Arany János Gimnáziumba Muraközi Istvánt,
míg a Bessenyei Szakközépiskolába Nagy
László Csabát delegálták.
Új utcanevekkel is gyarapodott városunk. Így
lett Monostor, Földvár, Körtvélyes utca, míg egy
külterületi ingatlant Cseresznyés dűlőnek neveztek el.
Elfogadták a képviselők az önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervét, majd
megerősítették azt az önkormányzati rendeletet, melyet még 2013-ban alkottak, s melynek
értelmében versenytárgyalás útján értékesítik a
volt szovjet katonai reptér 192 hektárnyi területét az értékbecslő által megállapított bruttó
192 millió forint induló vételáron. Az elfogadott
határozat tartalmazza, hogy az induló vételár

alatt az ingatlan nem értékesíthető.
Egyhangúan megszavazták a képviselők a Civil
Udvar működéséről szóló együttműködési
megállapodást, mely a Toldi u. 3. sz. alatti
ingatlan rendeltetésszerű használatára terjed
ki, a különböző civil egyesületek részéről.
Csatlakozott az önkormányzat egy speciális
polgármesteri és alpolgármesteri életbiztosítási
programban való részvételhez. Ennek értelmében a következő önkormányzati választásokig –
2019. október – az újra induló, de meg nem
választott polgármester, illetve alpolgármester
3 havi végkielégítésének fedezetére bruttó
2.300.000, illetve 1.955.000 Ft összeggel
életbiztosítást köt az önkormányzat az Allianz
Hungária Biztosító Zrt-vel. Ennek előnye az,
hogy az önkormányzatnak nem egy összegben
kell előteremtenie a végkielégítést, hanem
havonta gyűjtik azt össze. Ha ismét indul a
polgármester és alpolgármester, s újraválasztják őket, úgy a biztosítási összeg az önkormányzatot illeti, tehát az önkormányzatot semmilyen
veszteség nem éri.
KÖZMEGHALLGATÁS TUCATNYI LAKOSSAL
Közérdekű felvetéseikkel a lakosok járda- és
aszfaltút iránti igényeiket fogalmazták meg.
Asztalos Lajos, Berettyólapos, elmondta: 2003
óta van benn írásos kérelmük járda megépítésére, ám eddig sikertelenül jártak, pedig munkájukat is felajánlották a kivitelezésben. Szabó
László Tibor és Szecsődi Istvánné a Nagy
Sándor utcáról érkezett, ahol sem gyalog, sem
kocsival nem lehet közlekedni. Vidáné Nagy
Mária szomszédasszonyával együtt tolmácsolta
a Török Bálint utca 3 ingatlantulajdonosának
panaszát: nincs járda, gödörben járnak,
melyben áll a víz, mivel árok sincs. Veres János
térfigyelő kamerát kért a Szent István térre,
járdát a Csendes temető elé, valamint a
közmunkások „igazságos” behívását javasolta.
Szóvá tette még a Völgyközben fellelhető
rengeteg kutyát, valamint az elszaporodott
rágcsálókat. Hajman Jánosné a gimnázium előtti
gyalogátkelőhely kialakítását szorgalmazta,
ami nemcsak a diákok, hanem a felnőttek
közlekedése miatt is szükséges. Verebi
Györgyné a temetők siralmas állapotát ecsetelte: a lekaszált gazt a sírokon hagyják. Elmondta
még, a Kádár utcai egyik szennyvízátemelő
elviselhetetlen bűzt áraszt. Fodorné Veres
Margit azt tette szóvá, hogy a pár éve átadott
fogyatékosok nappali ellátását szolgálni
hivatott épület nem üzemel, pedig 93 millió
forintból újították fel.
Muraközi István polgármester a felvetésekre
elmondta: a város közel ötmilliárdos költségvetéséből elenyésző összeg jut fejlesztésekre,
holott a felvetett igény járdákra és aszfalt
utakra – jogos. Azt viszont megígérte, minden
évben másfél km járdát épít az önkormányzat.
Térfigyelő kamerarendszerre pályáztak, ám
nem nyertek, viszont ha lesz anyagi forrás, van
esély a nyerésre, nem is kell újból benyújtaniuk a
pályázatot. A temetőgondozás a Platinum
feladata, jelezni fogja a felvetett problémákat
– közölte a városvezető.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Kovács Pál díj Turzó József edzőnek
Az idei Megyenapon, november 21-én,
Komádiban került sor a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat által alapított kitüntetések
átadására. Városunkból Turzó József, a
Mezei-Vill FC edzője kimagasló sporttevékenysége elismeréseként Kovács Pál díjat kapott. A
kitüntetést Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke nyújtotta át a díjazott édesapjának,
mivel a tréner csapatával éppen Barcelonában
szerepelt.
A díjazott méltatásában elhangzott: Turzó
József irányításával az NB/I-es férfi futsal
csapat történetének legsikeresebb időszakát
tudhatja magáénak, bajnoki címmel, kupagyőzelemmel. Turzó József 2013-ban az év edzője
címet is megkapta.
Turzó József 1980. december 4-én született.
Abból az agrárszakos egyetemista társaságból
került a futsal világába, amely 2003/2004
környékén a debreceni bajnokságban ismerkedett meg a kispályával. A berettyóújfalui
Mezei-Vill FC-vel közös a múltja, a kezdetektől
tagja az alapító csapatnak. 1995-99 között
Berettyóújfaluban középiskolás, ettől az időtől a
városi kispályás bajnokságban is játszott. Itt
figyelt fel rá Mezei József, akinek az egyesületében játékosként magyar bajnoki címet és

kupagyőzelmet is szerzett.
2009-ben sérülés miatt abbahagyta a játékot, és
edzőként ismét egy alakuló csapathoz, a
DASE-hoz szerződött. A DASE-ből aztán
Hajdúdorogi, majd Nyíradonyi Huszárok lett. Itt is
játszott még néhány mérkőzést játékos-edzőként,
de főleg az edzősködésre koncentrált. Az edzői
posztot akkor is megtartotta, amikor 2010 végén
Kozma Mihály érkezett szakmai igazgatóként a
csapathoz. Közben képezte magát, elvégezte az
MLSZ futsal edzőképző kurzusát.
2011-ben került vissza Berettyóújfaluba,
immáron edzőként. Irányításával a legsikeresebb
időszakát éli a csapat, tavaly az év edzője címet
is megkapta a tréner. Szintén tavaly innen került
ki az év felfedezett fiatal játékosa, az együttes
pedig elhozta a sportszerűségi különdíjat is.
2014-ben nagy bravúrral
hódították el a Győrtől a
magyar bajnoki címet.
Turzó József csendes, nyugodt,
mindig higgadt, udvarias tagja
a magyar futsal társadalomnak, és jeles példa arra, hogy
egy klub hogyan építkezhet a
saját értékeiből.
Kitüntetéséhez gratulálunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben bővelkedő
boldog új esztendőt kíván

Muraközi István

polgármester

Tisztes helytállás a BL-elitkörben
Az előző lapszámunkban megírtuk, Berettyóújfalu futsalcsapata nagy bravúrral
bejutott az elitkörbe, ahol világsztárokat felvonultató gárdák vártak a Mezeire.
A pontszerzés nem jött össze, ennek ellenére is kalapot emelünk a fiúk nemzetközi
kupás teljesítménye előtt.
Azt már a sorsolásnál is tudhattuk, készakarva sem kerülhettünk volna ennél
nehezebb csoportba, a kvartett tagja volt a Mezei mellett a házigazda Barcelona, az ukrán Lokomotív Harkiv, az angol Baku United, ráadásul csak a négyes első
helyezettje mehetett tovább. Többen elutaztak Berettyóújfaluból a helyszínen
szurkolni a csapatnak, úgy gondolom, a vereségek ellenére is felejthetetlen élménynyel térhettek haza. Főleg azok a kitartó fanatikusok, akik már tíz éve is jártak
Mezei-meccsre az ütött-kapott Kabos-csarnokba - egy évtizede még az NB1-es
feljutásért küzdött a gárda, ma meg már magyar bajnokként, egy országot
képviselve játszott a világhírű Barcelona ellen. Egyszerűen hihetetlen!
E sorok írója interneten követte a Barcelona-meccset, s látta azt, a spanyolok
mindent beleadva, az ellenfelet ismerve, tisztelve léptek pályára. Szemmel is
nehéz volt követni a játékukat, bődületes sebességgel, eszméletlen pontosan
tették-vették a labdát. Ilyen minőségű vetélytársra, ilyen képességű játékosokra
egyszerűen nem lehet felkészülni. Hiába a tökéletes, fegyelmezett csapatvédekezés, az egyéni képességek ellen nincs orvosság - a 15. percben már 4-0-ra
vezettek a gránátvörös-kékek, félő volt, óriási kiütés lesz a vége. Nem lett! Turzó
mester szépen összekapta a csapatot, a kezdeti megilletődöttség után szép
támadásokat vezettünk (kár lenne tagadni, a Barcelona is csökkentette az iramot),
Siska révén gólt is sikerült elérni. A második félidőt megnyerte a csapat, így
Barcelona-Berettyóújfalu 4-1.
Végül sem a Baku United (0-6), sem a Harkiv (1-4) ellen nem jött össze a pontszerzés. Kesergésre azonban semmi ok, a Berettyóújfalu emelt fővel térhet haza, amit
lehet, megtették városunk futsalosai. Ahogyan a sportban mondani szokták, ez itt
már más kávéház; egy ideig lehet kompenzálni a tudáskülönbséget, ideig-óráig el
lehet tüntetni a parketten a pénzügyi differenciát, de az elitkör már nem az a hely.
A vezetőedző szavaival élve: az MVFC megtapasztalhatta, milyen is az "igazi"
futsal. Városunk csapata nem vallott szégyent, sikerült megcsillantania erényeit,
egyszersmind ezzel a szerepléssel felkerült Európa futsaltérképére. A Mezei-játékosok olyan helyszínen, olyan ellenfelek ellen mérhették le tudásukat, amelyekről
a legtöbb magyar focista egész pályafutása során csak álmodhat. Korábban azt
hittük, a bajnoki cím lehetetlen, a Győr túl erős nekünk - Turzó József és csapata
tavasszal bebizonyította, lehetséges. A feladat adott, a megszerzett nemzetközi
tapasztalatot felhasználva, abból merítve meg kell védeni a bajnoki címet!
pm
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A Járási Hivatal Fráter László terme a város térségi szerepét növelő újabb
esemény színhelye volt: a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Kirendeltsége állampapír értékesítési pontot nyitott az épületben.
A megnyitón jelen volt Szatmáriné Szabó Enikő
megyei kirendeltség-vezető, Dancsó József, a
MÁK elnöke, Rácz Róbert megyei kormánymegbízott, Vitányi István országgyűlési képviselő,
Pálfi Anikó, járási hivatalvezető és Muraközi
István polgármester.
Dancsó József elnök bejelentette: a magyar
kormány számára fontos, hogy a lakosság minél
könnyebben jusson értékpapírhoz, hiszen ezek a
megtakarítási formák 100 százalékos tőke és
hozamgaranciával bírnak. Tavaly 10 helyen,
idén 24 helyen – köztük a megyében elsőnek –
Berettyóújfaluban nyitnak értékesítési pontot.
Tájékoztatójából kiderült: nagyon népszerűek
mind az éven belüli és éven túli befektetési
formák, mind a Babakötvény.
Vitányi István felszólalásában azt emelte ki,
hogy Berettyóújfalu, mely a megye felét magában foglaló választókerületi központ, a mai
nappal újabb lépést tett központi szerepének
erősítése felé, hiszem az állampolgárok a járási
hivatalban nemcsak ügyes-bajos dolgaikat
intézhetik, hanem megtakarításaikat biztonság-

Állampapír értékesítési pont nyílt
városunkban

ban elhelyezhetik. Az pedig külön megtisztelő,
hogy az ország 174 járási központjából 24
helyen, köztük Berettyóújfaluban nyílik értékesítési pont.
Rácz Róbert megyei kormánymegbízott közölte:
a járási hivatalok, kormányablakok működtetése abba az irányba megy, hogy szakítsunk a
több évtizedes gyakorlattal, miszerint a hivatalokban hatósági szigorral történő ügyintézéssel
találkozik az állampolgár. A köz szolgái valójában a polgárokat szolgálják – szögezte le,
hozzátéve, a járási hivatalban – reményei
szerint – sokan megfordulnak majd megtakarításaik elhelyezése érdekében.
Muraközi István a megnyitó helyszínét méltatta,
mondván, az infrastrukturális fejlesztések után a
kívül, belül megújult járási hivatal épülete
tartalommal telik meg fokozatosan.
Szatmáriné Szabó Enikő az értékpapír forgalmazás tapasztalatait osztotta meg. Kiderült: a
megyei kirendeltségnek 6500 ügyfele van, a
27,1 milliárd forint értékű állampapírral a 19
megye közt a 3. helyen áll Hajdú-Bihar. Múlt év

Végzetes lehet a nem időben felismert betegség
A Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület éves
közgyűlést és tudományos konferenciáját mindig
a Diabétesz Világnap környékén rendezi meg.
Idén erre november 11-én került sor a Makk
Kálmán Moziban.
Muraközi István polgármester, aki minden évben
részt vesz a közgyűlésen, azt kívánta a
betegeknek, hogy éljenek teljes életet a diabétesz ellenére is.
A megjelenteket Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf
Tisza István Kórház főigazgatója is köszöntötte,
aki mindig nagy érdeklődéssel vesz részt a
közgyűlésen, az utóbbi években pedig már, mint
a cukorbetegségben érintett is. A diabétesz
intelligens betegség, s a rendezvény célja:
megismertetni az érintetteket a legújabb
kutatási eredményekkel – húzta alá a főigazgató.
Papp Sándor, az egyesület elnöke azt emelte ki,
hogy a nem időben felismert betegség végzetes

lehet, ezért nagyon fontos az odafigyelés, majd a megfelelő életmódváltás. A
világon 350 millió cukorbeteg van,
akiknek száma évente tízmillióval nő.
Magyarországon 700 ezerre tehető a
diabéteszes betegek száma, ám sokan
vannak, akik nem is tudnak betegségükről.
A Papp Anikó főorvosnő moderálásával
zajlott konferencián előadást tartott
Lugosi Anna diabetológus főorvos, aki
arról beszélt, miért „jobb” a XXI.
században
cukorbetegnek
lenni.
Előrevetítette: 2030-ra 552 millió lesz a
cukorbetegek száma a világon, ezért
nagyon fontos a megelőzhető, kockázati
tényezők – elhízás, túlsúly, mozgásszegény
életmód – kiiktatása.
A résztvevők vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérésen vehettek igénybe, de tájékozta-

Kék séta a Diabétesz Világnapján
November 14. a Diabétesz Világnapja. Ezen a napon az Élet Diabétesszel
Egészségesen Sokáig – ÉDES – Közhasznú Egyesület előadásokkal, diabetikus
készítmények kóstolásával és vásárával, valamint a Nadányi Zoltán Művelődési Központtól a Szent István térig tartó kék sétával emlékezett meg.
A Bíró Antalné Magdika elnökletével zajló délutánon az egyesületi tagok és
érdeklődők ingyenes vércukor és koleszterinszint mérésen vehettek részt,
majd a köszöntő után egy rövidfilmet tekintettek meg az inzulin feltalálójának életéről, s a Senior Táncsoport Palotásával kezdődött a program. Majd
Prokisch József egyetemi docens tolmácsolásában táplálkozástudományi
eredményekről hallhatott előadást a nagyérdemű. Elhangzott: cél a szájon
át szedhető inzulin kifejlesztése. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy a
fahéj, a csípős paprika, a csicsóka, a forró fürdő is megelőző hatással van
a cukorbetegség kialakulására.
A Senior Tánccsoport stílszerűen kék ruhára váltott, s nagy sikert aratott a
görög tánccal. Ezt követően kék kendővel, kék esernyővel és kék lufikkal
elindultak a Szent István térre, hogy felhívják a figyelmet korunk intelligens
betegségére, a diabéteszre.
Visszatérve vendéglátás következett, diabetikus készítményekből.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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decembere óta az összeg 4,2 milliárddal nőtt.
Népszerűek a hosszú futamidejű értékpapírok,
míg babakötvényt 2050-en kötöttek eddig.
A járási hivatal földszintjén található értékesítési
pont szerdán és csütörtökön, 8-tól 16 óráig
fogadja az ügyfeleket, akik kártyás vagy átutalásos fizetéssel helyezhetik el megtakarításaikat.

A Bihari Hírlap januári lapzártája:
december 31. (szerda)

tást hallgattak meg különböző gyógyászati
segédeszközökről is.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„A Rábától a Szamosig”
címmel az ötéves Bajnóca Néptáncegyüttes gála előadására
kerül sor a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban december
20-án 17 órai kezdettel. Jegyek a helyszínen vásárolhatók
500 forintos egységáron.
Mindenkit szeretettel várunk!

Aranyosok Ausztriában

Október végén került sor a Berettyóújfalui
Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola
szokásos őszi kirándulására Ausztriába. Minden
évben egy kicsit beljebb merészkedünk sógoraink meseszép országába, így egyre hosszabban
és változatosabbak lesznek ezek a kirándulások. Ezúttal három napot töltöttünk messze
lakóhelyünktől. A programnak köszönhetően
hamar összeállt az utazó társaság: 35 diák, közülük öten a József Attila Általános Iskola
tanulói – és 9 felnőtt, pedagógusok és szülők.
De mi is volt ez a csábító program? Az első nap
még csak az Ausztriánál 10 ezer km²-rel nagyobb
hazánkat utaztuk át, az első célpontunk Kőszeg
hangulatos városa volt. Történelmi sétát tettünk a
tornyokkal tűzdelt városfal mentén és megnéztük a
Jurisics-várat. A várat néhány évvel ezelőtt
kezdték felújítani, a befejező munkálatok még ma
is folynak, nyáron már teljes pompájában fog
díszelegni. Megemlékeztünk a várat ért támadásokról, az 1532-es dicsőséges győzelemről
Szulejmán seregeivel szemben. A főtérre érve
nagyra tátott szemekkel csodáltuk a neogót Jézus
Szíve templomot, melynek 57 méter magas tornya
sokáig a környék legmagasabb építménye volt. A
fiatalok felesleges energiáikat a Kőszegtől
néhány kilométerre lévő kalandparkban vezethették le. Volt, aki rutinosan mozgott a kötélpályákon,
volt, aki most találkozott először ezekkel a
bátorságot próbára tevő feladatokkal. A napot
meleg vacsorával és beszélgetéssel zártuk.
Másnap – szállásadónkat is korai kelésre
kényszerítve – fél hétkor reggeliztünk, majd
fogtuk bakancsainkat és indultunk túrázni
Alsó-Ausztriába. Szervezőként már régóta
vágytam arra, hogy diákjainknak megmutathassam Ausztria igazi vonzerejét, a vadregényes
Alpok egy részletét. Kb. egy órányi buszozás
után értük el Muggendorf települést, a
Myrafälle vízesésekhez vezető túraútvonal
kiinduló pontját. Nevét a Myra patakról kapta,
amely az ún. Myralyukból ered és 8 km után éri
el karnewirti víztározót. Innen tomboló őrültként

rohan a mészkősziklák között utat
törve magának az 500 méterrel
alacsonyabban fekvő Myratóba.
Közben 14 robajtól hangos vízesést
fotózhatunk le. A túrát izgalmassá
teszik a lépcsők és fahidak, amelyek
gyakran csak néhány centiméterrel
vannak a víz felett. Egy legenda
szerint a patakot egy sziklába zárt
szép parasztlány könnyei táplálják.
1801-ben ellátogatott ide II. Ferenc
császár és felesége, a magyarok és csehek
királynője Mária Terézia Karolina is. A turisták
előtt 1878-ban nyitották meg a völgyet. Három
kilométernyi gyaloglás után elértük a
Steinwandklamm (Kőfalszurdok) bejáratát. A
szurdokhoz képest a vízesések bejárása csak
bemelegítés volt. Maga a szurdok nem volt
hosszú, csak meredek. Gyakorlottabb sziklamászóknak ajánlják a vaslétrás utat, ahol a leghoszszabb létra 15 m hosszan kapaszkodik felfelé.
Mi a könnyebbik utat választottuk, de itt is
voltak izgalmas részek, például a Türkenloch
(Töröklyuk) átmenő barlang, amelyen zseblámpával jutottunk át. Aztán még egy kis kaptató
következett és nemsokára megláttuk a ránk
várakozó buszunkat. A kb. 12 kilométeres túrát
4 óra alatt tettük meg.
Az elégetett energiát Gloggnitz Lindt
csokigyárában pótoltuk. Ettünk már sok helyen
csokoládét (Bécs – Heindl csokigyár, RiegersburgZotter csokimannufaktúra, Bad Tatzmannsdorf –
bonbon manufaktúra), de a Lindt csoki olvadt
leginkább a szánkban. Vajon mitől különleges a
Lindt csokoládé? – merült fel bennünk a kérdés. A
mintaboltban bemutatott filmből megtudtuk a
választ. Egy mendemonda szerint August Lindt,
aki egyébként gyógyszerész volt, egy pénteken
elfelejtette kikapcsolni a csokimassza keverő
gépet, és mikor hétfőn ismét bejött a gyárba
gyönyörűen sima masszát kapott. Ez valószínűleg
nem igaz, de az bizonyos, hogy a konsírozás
technikáját ő találta fel. A konsírozás, a kakaómassza hosszú órákon át tartó préselését és
keverését jelenti. A kakaóvaj hozzáadása a
kakaómasszához, miközben azt egy különleges
eljárással melegítik, valamint a különféle kakaóbabokból összeállított speciális keverék használata, együttesen hozta meg az ily módon megalkotott csokoládé sikerét. Így született meg a világ
első lágyan olvadó csokoládéja 1879-ben.
Innen 6 km-re fekszik egy csodaszép völgyben a
Semmering ékszerdoboza, Maria Schutz, a
kolostoráról és óriásfánkjáról nevezetes zarándokhely. Maria Schutz az egyik állomása a

„Az olvasás legyen kaland és szórakozás!”
(Thomas Brezina)

Fotó:
Kocsis Attila
Kalandban,
szórakozásban, izgalomban és sikerekben egyaránt volt része a
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti
Iskola kilenc diákjának, akik 2014. november 14-én a Püspökladányban
megrendezett „Olvasom. Értem!” megyei szövegértési versenyen vettek részt.
A megye általános iskoláiból összesen 136 tanuló mérte össze tudását,
szövegértelmezési képességét másodiktól hatodik osztályig. Iskolánkban
fontos és kiemelt feladat a kifejező és értő olvasás fejlesztése, hiszen a
pontos szövegértelmezés sokszor okoz gondot még a felnőttek körében is.
Talán ezért fordult elő az idei tanévben, hogy városunkat a püspökladányi
rangos megmérettetésen egyedül iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Általános

Mariazellből induló, Kőszegen áthaladó, 1400
km hosszú zarándokútnak. Utolsó állomása
Csíksomlyó. Kéttornyos temploma barokk
stílusban épült 1738-ban, egy csodatevő,
gyógyító forrás fölé. A mozgalmas nap után
alig vártuk, hogy levehessük bakancsainkat és
átengedjük elfáradt tagjainkat a pihenésnek.
Másnap reggel búcsút vettünk szállásadóinktól
és indultunk a főváros felé. Tettünk egy kis
kitérőt a császárvárosba, Baden bei Wien-be. A
császárváros elnevezés arra utal, hogy a
császárok kedvelt pihenőhelye volt, például I.
Ferenc császár 1796 és 1834 között minden
nyarát itt töltötte és kinevezte a városkát nyári
rezidenciájának. De magyar vonatkozásai is
van a helynek, 1488-ben Beatrix magyar
királynő érkezett ide, hogy gyógyvizével
gyermektelenségét
gyógyítsa.
A
Doblhoffparkban található Ausztria legnagyobb rózsakertje, a 8 hektáros Rosarium több,
mint 600 féle rózsával, 30 ezer rózsafával és
175 virágágyással. Minden évben rózsaünnepet rendeznek a parkban.
Majd megérkeztünk Ausztria fővárosába,
Bécsbe, mely minden évben elvarázsolja az ide
látogatókat. Sosem lehet megtelni a fenséges
pompát sugárzó épületek látványával. A város
pezsgése a hatalmas történelmi építmények
körül valahogy lelassul, mintha körülöttük külön
időszámítás működne. Nem lehet melletük csak
úgy elrohanni, hosszas megcsodálásra vonzzák
tekintetünket. Maga Schönnbrunn megérne egy
napi kalandozást. A legfiatalabbak az embermagasságú sövényekből kialakított labirintusban bolyongtak, a többiek felsétáltak a
Glorietthez és onnan csodálták a patinás
fővárost. A diákok a belvárosban kaptak
szabad programot, amit sétával, vásárlással,
étkezéssel, a helyiekkel való ismerkedéssel
töltöttek. Este búcsút vettünk a fővárostól azzal
az érzéssel, hogy ide még vissza kell jönnünk.
Végül szeretnék köszönetet mondani iskolánknak, a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium,
Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági
Szakközépiskolának, hogy évről-évre lehetővé
teszi ezeket a feledhetetlen kirándulásokat és
tanárainak, akik olyan nyelvtudást adnak
tanulóiknak, amellyel önállóan is elboldogulnak
hazánk határain kívül; a szülőknek, hogy
támogatják gyermekeik világlátást és nem
utolsó sorban a résztvevő diákoknak, akik az
őértük felelősséget vállaló pedagógusok
számára is kikapcsolódássá tették a kirándulást.
A beszámolót készítette:
Szűcsné Csontos Katalin, szervező

Iskola képviselte – kiemelkedő eredménnyel. A versenyen induló kilenc
tanulónk közül öten kerültek be az első tíz helyezett közé. A díjazottakon kívül
Serfőző Réka 2.o, Veres Krisztina 4.o, Kathi László 5.o, Balogh Lili 6. o is szép
eredménnyel szerepelt. A sok gyakorlás, valamint a felkészülés eredményességét bizonyítja, hogy diákjaink minden évfolyamon több nagyobb város
(Debrecen, Hajdúszoboszló, stb.) iskoláit utasították maguk mögé.
Az elért eredményekhez gratulálunk minden tanulónak, felkészítő
pedagógusnak és szülőnek.
Az eredmények:
Felkészítő tanárok:
2. évfolyam (26 induló): Tóth Fanni 2. hely
Dorogi Krisztiánné
3. évfolyam (24 induló): Jámbor Dorina 7. hely Hoszpodárné Lisztes Annamária
4. évfolyam (32 induló): Nagy Zoltán 10. hely
Pástiné Karácson Mónika
5. évfolyam (29 induló): Lisztes Szabolcs 7. hely
Berekméri-Varró Klára
6. évfolyam (25 induló): Gál Csaba 4. hely
Berekméri-Varró Klára
2014. december Bihari Hírlap
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Kinyílt az aranykapu és sokan átbújtunk alatta…
A műszaki átadás után egy hónappal visszaköltözött a kultúra a Nadányi Zoltán Művelődési
Központba. A nyitóünnepség november 21-én
volt.

A bő félnapos ünnepség program kavalkádja a
névtábla leleplezésével kezdődött. Muraközi
István polgármester köszöntő szavai után Krisztik
Csaba ügyvezető társaságában leplezte le a
Magyar Zita keramikus által készített névtáblát,
majd Dénes Zoltán római katolikus plébános kért
áldást az épületre és a benne dolgozókra,
valamint az ott megforduló vendégekre.
Az Erdélyi Gábor teremben pódiumbeszélgetésre került sor egykori és a jelenlegi igazgató
részvételével, akik felelevenítették a művelődési
központ évtizedeit, Kolozsvári István kulturális
menedzser moderálásával.
A földszinti folyosón, valamint a Bihar Vármegye Képgalériában a Bihari Múzeum és Sinka
István Városi Könyvtár jóvoltából a leventemozgalom történetéből nyílt kiállítást, valamint
fotókat, tárgyi emlékeket, dokumentumokat
tekinthették meg a vendégek 70 év távlatából,
a művelődési központ életéből. A kiállítás
megnyitó keretében adták át „Az én kultúrházam” rajzpályázatra érkezett alkotásokért járó
okleveleket és vásárlási utalványokat.
Az esti program lámpás felvonulással folytatódott, a művelődési központtól a népligeti kopjafákig, ahol a Szeredás Népzenei Együttes és
Meleg Vilmos nagyváradi színművész műsorát
élvezhették a résztvevők.

Visszatérve a színházterembe, a Bihar
Táncegyüttes néptáncbemutatóval és táncházzal ejtette rabul a közönséget.
A napot az Örökség Együttes nagysikerű
koncertje zárta.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Bihari „Ki mit tud?”-gála Berettyóújfaluban

Nagy érdeklődés mellett valósult meg a Bihari
„Ki mit tud?”-gála Berettyóújfaluban, a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban 2014. november
29-én, szombaton. A gálát Berettyóújfalu Város
Önkormányzata „Összefogás a jövőért”

programjának részeként valósították meg
az önkéntesek, a program munkatársai és a
Bihari Útkereső Alapítvány. A színvonalas
gálán házigazdaként Muraközi István,
Berettyóújfalu város polgármestere köszöntötte a vendégeket és a résztvevő települések küldöttségeit. Az „Összefogás a
jövőért” program akcióterületéről érkeztek
a települések, így Berettyóújfalu mellett
láthattuk még Esztár, Gáborján, Kismarja,
Mezősas és Nagykereki bemutatkozóit. A
rendezvényt minden településen helyi „Ki
mit tud?”-ok előzték meg. Az események
nem a klasszikus, televízióból is ismert,
azonos című vetélkedőket utánozták, hanem
a résztvevő települések helyi értékeit
gyűjtötték egybe és mutatták be, legyen az
néprajzi, helytörténeti, kortárs, iparművészeti,
vagy éppen gazdasági tevékenységből fakadó
települési jellegzetesség, különlegesség. Ezen
értékeket önkéntesek lelkes csapata gyűjtötte
össze, akik a Bihari Múzeum segítségével

Berettyóújfalu valamennyi
Kedves Lakosának
örömteljes, boldog Karácsonyt
és sikerekben gazdag új
esztendőt kíván
a város Önkormányzata.
6. Bihari Hírlap 2014. december

kaptak módszertani felkészítést arra, hogyan is
kellene egy adott település kincseit megmenteni
az utókor számára, valamint kiállíthatóvá és így
megismerhetővé tenni minden érdeklődő számára. Az önkéntesek a program során megszerzett
tudásukról a gálán számot is adtak, hiszen az
elmúlt időszak eredményeként összegyűjtött
helyi értékekből rendezett kiállítások formájában minden település bemutatkozó standot
állított össze. Ezek mellett a látogatók színpadi
produkciókat is megtekinthettek. Délelőtt 10
órától késő délutánig folyamatosan élettel telt
meg a színpad. Minden résztvevő közösség több
produkcióval is készült, így prózát, táncot, zenei
és irodalmi műsort, illetve színdarabokat is
láthatott tőlük a nagyérdemű. Gyermek, ifjúsági
és felnőtt csoportok, valamint egyéni előadások
is öregbítették a települések hírnevét a Bihari
„Ki mit tud?”-gálán.
Molnár Tamás
közösségfejlesztő

Városunk minden Kedves Lakójának
áldott ünnepeket, és eredményes,
boldog új évet kívánnak a Nova Villa
2010 Nonprofit Kft, a BerettyóTv és a
Bihari Hírlap munkatársai.
Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Pezsgő élet a
Bihari Népművészeti Egyesületben
A Bihari Népművészeti Egyesület életében vannak
jeles napok, ilyen többek között a Budai Várban
tartott Mesterségek Ünnepe, vagy az október
végén megtartott évzáró ünnepi közgyűlés, hogy
csak a legutóbbiakból említsünk néhányat.
Azonban a jeles eseményeken kívül is folyamatos
a munka az alkotóház falain belül és kívül.
Kéthetenként szombat délelőtt benépesül az
egyesület Tavasz körúti alkotóháza, ahol kézműves foglalkozásokat tartunk az érdeklődő
családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek. 9 és
12 óra között kétféle tevékenységet próbálhatnak ki kicsik és nagyok. Ezek a foglalkozások
egész évben folyamatosan zajlanak, legközelebb december 6- án várjuk azokat, akik a
szeretnének karácsonyi díszeket, kis ajándékokat saját kezűleg készíteni.
Berettyóújfaluban és a környező falvakban
zajlik a Bihari Gyermekesély Iroda által szervezett programsorozat, amely keretében a bölcsődéstől az iskolás korú gyermekek és szüleik

részére tartunk foglalkozásokat,
ahol három különböző tevékenységben vehetnek részt az érdeklődők. A foglalkozások tavasszal
kezdődtek és 2015 tavaszáig
folyamatosan zajlanak. Minden
településre
két
alkalommal
látogatunk el. A foglalkozások
témája kötődik az évszakokhoz,
ünnepekhez, de figyelembe
vesszük a gyerekek életkorát is, hogy megismerkedhessen mindenki az alkotás örömével és
haza vihesse az elkészített kis tárgyat, játékot.
Részt veszünk a Nemzeti Művelődési Intézet
által szervezett Kapunyitogató nevű országos
programban. Ezt az eseménysorozatot abból a
célból indították el 2013-ban, hogy azokon a
településeken, ahol a művelődési ház bezárt, és
csak úgynevezett „kulcsos” házként működik,
néhány napra kinyíljon az intézmény, és a
lakosság más programok között közösségi-kulturális eseményeken is részt vehessen. Fő cél, hogy

változatos programok között válogathassanak
a települések lakói és ne passzívan, nézőként,
hanem aktív résztvevőként vehessenek részt az
eseményekben. Minden korosztály számára
ajánlanak programokat, így a kézműves foglalkozások mellet az érdeklődők meghallgathatták
a Szeredás népzenei együttes koncertjét is.
Mindezeken az eseményeken a gyerekek és
szüleik együtt vesznek részt, amely közös
tevékenykedést és közös élményeket biztosítanak a családoknak néhány nyugodt órára.

Színes programok gazdagítják a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek mindennapi életét, amelyben örömmel vesznek részt a szülők is.
Tagintézményi sajátosságok, lehetőségek sokféleségéből választhatnak a
rendezvényen megjelentek.

Erdők-hete a ligetben (Székhely Óvoda)

Derecskei Kertpedagógiai program (Eszterlánc Tagóvoda)

Közös torna a szülőkkel (Rákóczi Tagóvoda)

Bábjáték az óvodában (Mezősasi Tagóvoda)

Közös játék a Márton- héten a libákkal (Gyermekkert Tagóvoda)
Mézlovag rendek az óvodában (Széchenyi Tagóvoda)
2014. december Bihari Hírlap
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Bihar-kutatás, 2014
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, a Hajdú-Bihar Megyei és
Debreceni Honismereti Egyesület, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2014. november 11-én közös konferenciát
rendezett Berettyóújfaluban.
A Bihar-kutatás címet viselő tudományos ülésszak 2008-ban indult útjára,
azzal a céllal, hogy teret adjon azoknak a kutatóknak, akik Biharral
foglalkoznak a határ mindkét oldalán. A szervezők az interdiszciplinaritás
jegyében, tudományágaktól függetlenül fogadták és fogadják az előadókat, segítséget nyújtva a tudományos eszmecseréhez is. A megjelenteket
köszöntötte Bulcsú László, a megyei közgyűlés alelnöke, aki Biharországot
külön országként aposztrofálta, mint amiben benne van minden eredő
gondolat: a jelen, a múlt és a jövendő. Muraközi István polgármester
örömét fejezte ki amiatt, hogy Bihar kutatását szívügyüknek tekintik
nemcsak a szűkebb Biharban élők, hanem a megyében, és azon túliak is.
A rendezvényen a tudományos előadások mellett szakmai referátumokat
is hallhatott a közönség, amelyek a közgyűjteményekben folyó munkafolyamatokat hivatottak bemutatni.
A rendezvény csatlakozott a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága felhívásához, így 11 óra 11 perckor meggyújtották az emlékezés
mécseseit a Bihari Múzeum kőtárában elhelyezett, az első világháborúban
elesett Berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktáblájánál, valamint
az épület előtt álló II. világháborús hősi halottak emlékművénél. A köszöntők elhangzása után került sor a szakmai, majd tudományos előadásokra.
Kállai Irén múzeumigazgató a Bihari Múzeum legújabb vállalkozásának, a
járási múzeumi mintaprojektjének létrejöttéről, valamint az eddig elért
eredményekről beszélt. Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus,
múzeumpedagógus ennek a mintaprojektnek a gyakorlati megvalósítását
mutatta be képekkel illusztrálva.
Kolozsvári István etnográfus a 1915-ben született Molnár Balázs komádi
néprajzkutatóról és a 2015-ös hivatalos emlékév terveiről szólt.
Török Péter osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára) a biharkutatas.hu
honlap utóbbi két évét értékelte előadásában.
Brigovácz László levéltáros, az Új Nézőpont főszerkesztője a tudományos
online folyóirat alapításának első évfordulója alkalmából mutatta be az
eredményeket, illetve célokat fogalmazott meg.
Seres István történész a 19. századi berettyószentmártoni betyárokról
szólt előadásában.
Bulcsú László magisteris hallgató előadásában a vegyes etnikumú település, Körösszakál román lakosságának identitását és ennek változásait
mutatta be.
Csarkó Imre történész muzeológus az első világháborúban harcolt három
bihari katona újonnan előkerült háborús naplóját mutatta be. A csaknem
száz esztendeje megfogalmazott gondolatokat naplórészletek felolvasása
tette közelivé.
Kiss László történelemtanár a bihari Tisza családot, mint magánembereket és patrónusokat jellemezte.
Kulcsár Beáta tudományos segédmunkatárs (Budapest Főváros Levéltára)
a nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovich családról folytatott kutatásáról
számolt be.
Lisztes Nikolett PhD-hallgató a Bihari Múzeum gyűjteményében is fellelhető mezőtelegdi Miskolczy család anyagairól általa összeállított internetes
adatbázist ismertette, az adatbázis különböző funkcióit mutatta be.
Szikla Gergő igazgatóhelyettes (MNL HBML) a DVD formátumban is
megjelent, Bihar és Hajdú megye közigazgatás-történeti kutatási eredményeit ismertette.
Kovács Gergely levéltáros a bihari termelőszövetkezetek levéltári
forrásairól beszélt.
A konferenciát kötetlen beszélgetés zárta.
Dr.Krajczárné Sándor Mária – Csarkó Imre (Bihari Múzeum), Fotó: Nyírő
Gizella
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Nem menő drogozni - Caramel a berettyóújfalui
gyermekotthonban: szex és drog volt a téma
A népszerű énekes Molnár Ferenc Caramel, a berettyóújfalui gyermekotthon
állami gondozott lakóihoz látogatott, hogy segítsen egy fiatalokat célzó
prevenciós programban. Caramel, aki példakép a hátrányos helyzetű gyerekek
számára, őszintén beszélgetett a fiatalokkal szexualitásról, védekezésről és
drogokról
A prevencióra különösen nagy szükség van az állami gondozott fiatalok
körében, hiszen kutatások szerint a gyermekotthonban élők közül háromszor
annyian próbálták már ki a marihuánát, mint családban élő kortársaik, és
csak minden harmadik védekezett szexuális együttlét alkalmával. A Generali
a Biztonságért Alapítvány idén indult kezdeményezése keretében 12
gyerekotthonba viszi el prevenciós programját drog és szex témakörében.
„Nem kell kínosan érezni magunkat, ezek olyan témák, amikről beszélni kell.
Fontos a felelősségteljes szexuális élet. Nemcsak a nem kívánt terhesség,
hanem a nem kívánt abortusz is nagyon kemény ügy. Nem menő partnert
cserélgetni és drogozni.” - mondta a záró foglalkozáson Caramel, aki
Törökszentmiklóson nőtt fel nehéz körülmények között és pozitív szerepmodell lett a hátrányos helyzetű fiatalok számára.

hirdetés

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert
íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr
Krisztus a Dávid városában”(Lukács evangéliuma 2.
rész 10,11. vers)
A Berettyóújfalui Református Egyházközség
a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola és a Szivárvány Református Óvoda
adventi – karácsonyi hírei
- December 11-én csütörtökön hagyományőrző
disznótor van a Diószegi Kis István Általános
Iskolában.
- December 12-e péntek, az óvodások számára
hirdetett karácsonyi rajzpályázat leadási
határideje az iskolában.
- December 14-én Advent III. vasárnapján 9
órakor az Imaházban a gyermekvárosi
gyerekekszolgálnak.
- December 15-én hétfőn karácsonyi ünnepség
lesz az iskolai előkészítősöknek, és a rajzpályázat eredményhirdetése az iskolában.
- December 16-19-ig, keddtől – péntekig
lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban
délután 4 órakor, a Kálvin téri Gyülekezeti
Teremben 5 órakor.
- December 17-én szerdán karácsonyi műsorral
kedveskedik a Szivárvány Református Óvoda
Holdfény Csoportja a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének.
- December 17-én szerdán délután 2 órakor a
kórház pszichiátriai osztályán karácsonyi
Istentiszteletet tartunk a gyülekezet szolgálatával.
- December 17-én szerdán 5 órakor testvérgyüleketi találkozó lesz a Kálvin téri Gyülekezeti
Teremben, a gáborjáni és a szentpéterszegi
gyülekezetek tagjaival. Ezt követően szeretetvendégséget tartunk az ebédlőben.
- December 18-án csütörtökön délután 2 órakor

karácsonyi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai
szociális otthonban a gyülekezet szolgálatával.
- December 18-án csütörtökön délután 4 órakor
tartja a Nadányi Zoltán Művelődési Központban karácsonyi ünnepségét a Szivárvány
Református Óvoda.
- December 19-én pénteken este 6 órától
Jótékonysági Est lesz a Városi Sportcsarnokban,
a Berettyóújfalui Református Templom felújításának folytatásáért, Mészáros János Elek, a
Csillag Születik nyertesének közreműködésével.
Belépőjegy 1.500-Ft, megvásárolható elővételben a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban,
vagy a helyszínen. Templomunk felújítására
szeretettel fogadunk el adományokat az
Egyházközség számlaszámára, 11738046
– 20020543 OTP. Bank Nyrt., vagy személyesen a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalba.
- December 24-én szerdán, Szenteste délutánján, KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz
3 órai kezdettel a Sportcsarnokban, gyermekek,
hittanosok, fiatalok, a Szivárvány Református
Óvoda és a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola szolgálatával.
- December 25-én csütörtökön, Karácsony első
napján, úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az
Imaházban 9 órakor, a Művelődési Házban ½
11 órakor. Ugyanezen a napon délután 3
órakor Istentisztelet az Imaházban.
- December 25-én csütörtökön délután 2 órakor
karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az
Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet
szolgálatával.
- December 26-án, Karácsony másnapján pénteken az Imaházban 9 órai kezdettel, a Kálvin
téri Gyülekezeti Teremben 10 órai kezdettel
vannak alkalmaink.
- Az esztendő utolsó napján, szerdán este 5 órakor
tartunk hálaadó Istentiszteletet az Imaházban.

FONTOS VÁLTOZÁSOK
A FIZETŐ
PARKOLÁSBAN
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2014. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletével
módosította a fizető parkolási rendszerről szóló 22/2013.
(IX. 27.) sz. rendeletét, melynek értelmében két fontos
változás lép életbe 2015. január 1-től.
1.
A fizető parkoló zónákon belül lakók a tulajdonukban lévő 1
gépkocsi után DÍJMENTESEN igényelhetnek lakóhelyi
bérletet, amivel kizárólag a saját lakhelyüknek megfelelő
parkoló zónában parkolhatnak díjmentesen! A bérlet kiváltásához az ügyfélszolgálaton REGISZTRÁLNI kell a gépkocsit!
Ehhez szükséget a gk. forgalmi engedélye, személyi igazolvány és lakcímkártya!
2.
Az éves parkolóbérletek érvényességi ideje az eddigi
január 15-ről január 31-re módosul, így több idő marad a
bérletek kiváltásához.
Az ügyfélszolgálat címe:
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. / Rendezvényház / Tel: 54/401-133.

- Újév napján csütörtökön délelőtt az Imaházban 9 órától, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10 órától tartunk hálaadó Istentiszteletet.
- IV. Református Bál tervezett időpontja
2015. február 14. szombat.
- Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
- A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben
az esztendőben is megszervezi a Kék Vödör
élelmiszergyűjtési programot azzal a céllal,
hogy segítséget nyújtsanak az arra leginkább
rászorultaknak, tartós élelmiszerek kiosztásával.
Töltsünk együtt reményt a vödrökbe. Az üres
vödrök átvehetőek a Kálvin tér 3. szám alatt,
december 15-ig hétfőig lehet azokat megtöltve
visszahozni. (www.kekvodor.hu)
- A Magyar Református Szeretetszolgálat
csomaggyűjtést szervez Nyilas Misi Karácsonya
címmel, hátrányos helyzetű gyerekek számára.
Cipős dobozba zárt szeretet. Töltsünk meg egy
cipős dobozt olyan ajándékokkal, aminek saját
gyermekünk is örülne. A dobozon tüntessük fel,
hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánjuk
az ajándékot. A dobozokat december 15-ig
hétfőig várjuk szeretettel a Kálvin tér 3. sz. alatti
Lelkészi Hivatalba. (www.jobbadni.hu)
Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog
Új Évet Kívánunk Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és
maradjon továbbra is velünk!
Áldáskívánással 2014. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
www.reformatusbujfalu.hu
www.dioszegi-refi.hu

A Zeneiskola szeretettel vár minden zenebarátot
félévi koncertjeire!
Tanszaki hangversenyek az iskola nagytermében minden esetben
17 órai kezdéssel.
2014. december 8. Zongora Főtárgy tanár: Ködöböcz Katinka
2014. december 9. Zongora Főtárgy tanár: Ficsor Erika
2014. december 11. Zongora Főtárgy tanár: Kató László
2014. december 12. Fuvola, Furulya Főtárgy tanár: Sólyom Edit
2014. december 15. Furulya, Rézfúvó Főtárgy tanár: Kóródi Mariann
2014. december 16. Klarinét, Furulya Főtárgy tanár: Majosiné Nagy Renáta
2014. december 18. Gordonka Főtárgy tanár: Pető Áron
2015. január 9.
Rézfúvó Főtárgy tanár: Tóth Gyula
2015. január 13.
Trombita Főtárgy tanár: Flender Gábor
2015. január 15.
Hegedű Főtárgy tanár: Herczegfalvi Zoltán
2015. január 16.
Ütő Főtárgy tanár: Törő Ferenc, Szalai Tamás
Karácsonyi hangverseny: 2014. december 19. 18 óra,
Járási Hivatal Díszterem
A belépés minden koncertre díjtalan!
A „Szülők az iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazon személyeknek, akik a 2012. évi adójuk 1 %-ával támogatták
az alapítványt. Az NAV-tól visszajuttatott 199.127.-Ft-ot az alapítvány
céljainak megfelelően,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetséges és hátrányos helyzetű
tanulóink támogatására használta fel.
Az alapítvány adószáma: 1 9127079-1-09
Kovács Zoltán a Kuratórium elnöke.
2014. december Bihari Hírlap

9.

Jól teljesít az NB II-ben a BMSE kézilabda csapata
Még messze a vége és „ne igyunk előre a maci
bőrére”, de mégis úgy gondolom megérdemlik
kéziseink, hogy Őket is megemlítsük néha.
Elismerésem a Mezei-Vill futsal csapatának,
külföldön is nagyon sok sikert kívánok Nekik.
Úszóink, néptáncosaink, hastáncosaink, jégkorongosaink, fekve nyomóink, és a tanulmányi versenyeken is kimagaslóan teljesítő gyermekeink előtt is le
a kalappal. Bocsánat, ha valakit kihagytam!
DE, most jöjjenek Ők a BMSE csapata!
A Kissné Nagy Krisztina által vezetett női
csapatnak tiszta szívből gratulálok az eddig
elért második helyért, kitartó, küzdelmes játékukért, amit reméljük, hogy tartanak majd a
tavaszi meccseken is, sőt! Az ifi és utánpótlás
lánycsapatnak is szurkolunk, lesz ez még jobb is!
Kiss Béla edzi a fiúk ifi csapatát, akik szintén
szépen szerepelnek, csak így tovább, természetesen szól ez a fiú utánpótlás csapatának is.
Most jöjjön még is az a csapat, aki már egyszer
a dobogó harmadik helyét foglalhatta el, és
most ( jelzem még egyszer: jelenleg) úgy látszik
jó irányban haladnak ismét e felé, hogy megismétlik ezt a bravúros csodát. Eddig töretlenül
ívelnek előre a bajnoki mezőnyben maguk mögé

utasítva már számos csapatot, olyanokat is, akik már nem is amatőr szinten
űzik a sportágat. A BMSE összes játékosa „csak” a kézilabda iránti szeretetből,
sok-sok áldozatot hozva, szívvel-lélekkel küzd és teljesíti a nem kis eredményt.
Ők a mi harcosaink, hőseink hétről-hétre. Talán
túl nagy szavakat használok, de én is egy
elvakult szurkoló lennék már több, mint 30 éve.
Nagy-nagy köszönet jár a támogatóknak,
segítőknek, hogy mint régen legalább már nem
saját pénzből kell összehozniuk az utazás költségeit, és sorolhatnám a különböző kiadásokat,
amihez megjegyzem nem is értek, és semmi
közöm hozzá. Meg kell említenem még Kucskár
Imre csapatának lelkes közönségét (akiket a fiúk
a 8. mezőnyjátékosnak hívnak). Az egész NB
II-es mezőny közül a legjobbak, hazai meccsen
mindig telt házas a sportcsarnokunk. Az idegenben lejátszott mérkőzések alatt is, úgy érezhetik
magukat a fiúk, mintha otthon lennének, mert a
hazai szurkolókat is túlharsogják a Berettyóújfaluból érkező fanatikus szurkolók.
Bízom benne, hogy minden kézilabdás csapatunknak sikerül nagyon jól teljesíteni, álmokat

Főzőcske, de finoman

Hagyma leves
Hozzávalók:
2 liter húslé vagy zöldség alaplé, ha nincs más húsleves
kocka
Több fajta hagyma pl: 1 szál póré, 2 szál
zöld, 3 fej vörös
1 kis csokor petrezselyemzöld, só, bors,
olaj
2 dl tejszín, minél magasabb a zsír tartalma annál krémesebb.
Trappista, Edami vagy valamilyen
kemény reszelhető sajt
Elkészítés:
Kevés olajon megpároljuk a karikára
vágott hagymát, majd felöntjük az
alaplével, és hozzáadjuk a sót, a borsot,
a petrezselyemzöldet felaprítva. Ha
minden puhára főtt, összeturmixszoljuk és
hozzáadjuk a tejszínt. Tálalásnál a sajtot
belereszeljük a tányérba, és így merjük
rá a forró levest. Pirtóst kínálhatunk mellé.

ismét valóra váltani, mindig a lehető legjobbat
nyújtani. Hajrá BMSE!! Hajrá Bihari Pumák! Aki
nem tudja, hogy most miről beszélek, az hallgassa meg a csapatunknak írt "Harcra Pumák!" című
számot a Belmondo együttestől. Nekik is köszönjük szépen ezt a dalt!!!
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megemlítsem, mindenkit sok szeretettel hívunk, várunk a
december 13-án szombaton 19 órai kezdettel
megrendezésre kerülő III. BMSE Bálra a
sportcsarnokba. Az előző két bál szervezéséért
és a meccsek zavartalan lebonyolításáért is hála
a szervezőknek!!! Ti is a legjobbak vagytok!
Mindenkinek további jó szurkolást a kedvenc
sportjához, csapatához, nekem marad a BMSE!!!
Hajrá fiúk! Hajrá lányok!
Serfőző Róbertné Kucskár Éva

Bazsalikomos sajtos pulykamell
Hozzávalók:
0,5 liter húslé vagy zöldség alaplé, ha nincs más húsleves kocka
6 szelet pulyka- vagy csirkemellfilé
só, bors, olaj, bazsalikom
2 dl tejszín, minél magasabb a zsír tartalma annál krémesebb.
Trappista, Edami vagy valamilyen kemény sajt
2 db paradicsom
Elkészítés:
A hús szeleteket vékonyra vágjuk, hogy később
könnyen fel tudjuk tekerni. Aztán sózzuk, borsozzuk meghintjük bazsalikommal. Ha szárított
bazsalikommal dolgozzunk, abból egy kicsit
kevesebb kell, mint a friss bazsalikomból, mert
intenzívebb az íze. A friss bazsalikom leveleket
összeaprítjuk és bedörzsöljük vele a hús egyik
oldalát, majd ráhelyezzünk egy darab sajtot és
feltekerjük, majd fogpiszkálóval megtűzzük. A
forró olajon megpirítjuk a húsok minden oldalát,
ha kész felöntjük az alaplével, ha szükséges
vízzel pótoljuk. Amikor kész a hús felöntjük a
tejszínnel és hozzáadjuk az apró kockára vágott
paradicsomot. Megvárjuk míg összefő, ha
szükséges sózzuk, borsozzuk. Rizzsel tálaljuk.
Szatmári Tünde

Új csatornák és régi kedvencek az Inviteltől
Az év végéhez közeledve egyre jobban várjuk az
ünnepeket, a családi együttléteket és a jól megérdemelt
kikapcsolódást. Az Invitel sokszínű kínálatában az ünnepi
hangulat megteremtéséhez és a pihenéshez is mindenki
megtalálja a kedvére való adást. Legyen szó főzőműsorokról, szerelmes filmekről, drámákról vagy humorról. A
jövő évtől kezdve pedig további népszerű csatornákkal
bővül a lista. Elérhető lesz például a közkedvelt tévésorozatokat felvonultató FOX és a minőségi sportműsorokat
sugárzó DIGI Sport 2 is.
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Az Invitel természetesen az ifjúsági programok és a
zenekedvelők számára is kínál szórakozást. A csatornák
között megtalálható például az MTV, amellyel közösen a
vállalat nemrég nyereményjátékot hirdetett előfizetői
körében. A szerencsés nyertes a
berettyóújfalui dr. Mihályi László
lett, aki a skóciai Glasgow-ban, a
színpadtól másfél méterről izgulhatta végig a zenecsatorna legrangosabb gáláját, az MTV EMA díjátadót. A show műsorban pedig
Bono, a U2 frontembere az MTV EMA 2014 díjátadón
fellépett nagy kedvence, a U2 is!

AKTUÁLIS

A Pesti Magyar Operett Szinpad bemutatja
ÚJÉVI OPERETTGÁLA 2015 Sztárvendég: Oszvald Marika
2015 január 14. 19 óra Jegyek már kaphatók a helyszinen,
A Nadányi Zoltán Művelődési Központban
Berettyóújfalu, Bajcsy Zs u. 27. Tel.: 54/402-014

Nadányi Zoltán Művelődési Központ
devember havi programja

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA DECEMBER
4-7. csütörtök-vasárnap Kezdés:18.00

JOHN WICK

18

8. 14.00 Berettyóparti Nyugdíjas
Egyesület egyesületi délutánja
az Erdélyi Gábor teremben
13. és 20. 16.00 adventi gyertyagyújtás
a Szent István Téren
16. 17.00 Bihar Vármegye Képgaléria:
I. Biharországi Esték „Karácsonyi könyvmaraton” – a
Biharország havilap és a Várad kulturális folyóirat
bemutatója. Vendégeink: Szűcs László – főszerkesztő,
Péter I. Zoltán – író, újságíró, helytörténész
17. 14.00 Karácsonyi Évzáró délutánt tart
a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
15-21 Karácsonyi vásár a Szent István téren
Színházi esték
Január 14. : Újévi Operettgála Oszvald Marikával
Február: Bál a Savoyban. Március: Páratlan páros
Jegyek kaphatók a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban.

Színes szinkronizált amerikai akciót-thriller
4. csütörtök Kezdés: 19.45

A HASONMÁS

16

Színes feliratos angol thriller
5. péntek Kezdés: 19.45

A HÁZMESTER

16

Színes feliratos francia vígjáték
6. szombat Kezdés: 19.45

SZÁZKARÁTOS SZERELEM
Színes szinkronizált francia vígjáték

16

7. vasárnap Kezdés: 19.45

ORSZÁGÚTI BOSSZÚ

Színes szinkronizált ausztrál akciófilm

16

8-10. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

ÉJJELI FÉREG

16

Színes szinkronizált amerikai thriller
8-10. hétfő-szerda Kezdés: 20.00

EGY SZERELEM TÖRTÉNETE: A NŐ
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Színes feliratos amerikai romantikus dráma
11-13. csütörtök-szombat Kezdés: 18.00
15-17. hétfő-szerda Kezdés: 18.0

MADAGASZKÁR PINGVINJEI

6

Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
14. vasárnap Kezdés: 18.00

MADAGASZKÁR PINGVINJEI 2D

6

Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
11-14. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

DÉLIBÁB

16

Színes magyar westernfilm
15-17. csütörtök-szerda Kezdés: 18.00

KÖRBERAJZOLVA

16

Színes feliratos francia vígjáték
18-21. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

SWING

12

Színes magyar romantikus vígjáték
18-21. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.00

TIR-A KAMIONSOFŐR

12

Színes, feliratos olasz film

Anyakönyvi hírek

27-30. szombat-kedd Kezdés: 18.00

FÖRTELMES FŐNÖKÖK 2
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

66

27-30. szombat-kedd Kezdés: 20.00

SZEXTERÁPIA

Színes, feliratos ausztrál vígjáték
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

16

Születés 2014. október
29. Bordás Csongor
(Bordás Attila – Tóth Renáta)
18. Mile Olívia
(Mile Sándor – Varga Edit)
Elhunytak 2014. november
1. Pénzes Ernőné Kerekes Margit (1948)
4. Szabó Sándor (1940)

6. Tóth Sándorné Győrffi Julianna (1922)
8. Bagdi Pál (1947)
11. Furka Zsigmondné Kovács Margit (1930)
16. Gyöngyösi László Géza (1944)
16. Rácz Lajosné Kiss Juliánna (1930)
16. Szabó Vilmosné Mészáros Róza (1923)
19. Nagy Imre (1921)
19. Lisztes Józsefné Bok Margit (1930)
2014. december Bihari Hírlap
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