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 Megemlékezés az 56-os emlékműnél (Kálvin tér)
Ünnepi beszédet mond: Domján János,
az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző
és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója
 Az Arany János Gimnázium tanulóinak ünnepi műsora
A rendezvényen közreműködik: az Ifjúsági Fúvószenekar
Szilágyi Péter igazgató-karnagy vezényletével


„Bolond, ki földre rogyván fölkél
és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet…” Még
nem ért véget a második világégés,
amikor Radnóti papírra vetette
ezen sorokat. Magyarország és a
világ romokban hevert. Kis hazánk
sokadik sorscsapását szenvedte
el. Magyarságunkat, álmainkat, a
jövőnket, boldogabb életünk reményét írta át ismét az érthetetlen
emberi téboly. Amikor a háború
után a világra újra (kétes értékű…)
béke köszöntött, mindenki azt hitte,
hogy eljött a „soha többé” időszaka.
Hogy itt a megújulás. Hogy újra a
család, becsület és az igaz keresztény
értékek mentén haladhat tovább az
élet. Mindenki tudta persze, hogy
a feldúlt falvakból és városokból
egyhamar nem vezethet el senkit a
szebb jövő felé a sors keze, s a lelkek
megtisztulásához is idő kell. Sok idő.
Gyógyító idő. Ám az ember küzdött,
és bízva bízott…
De a remény nem szült boldogabb életet. Az önkény, az elnyomás, a félelem újra felütötte a fejét
hazánkban. S aki a falansztersorson
kívülállónak érezte magát, aki másként gondolkodott, máshogy élt, netán felemelte hangját, arra lesújtott a
rideg, kegyetlen, mélyebb emberi érzéseket még köszönőviszonyból sem
ismerő hatalom. A terror új korszaka
ülte meg sunyi félelemkeltéssel a lelkeket. Kibúvó, pardon nem létezett.
Több álarc adatott a túléléshez. Az
egyik, hogy szolgai, gyáva módon, a
pöffeszkedő hatalmasságoknak hódolva élte az ember a mindennapjait.
Tették ezt sokan azért, mert féltették
a családjukat, magukat, így mentve a
menthetőt – a puszta létet. És éltek sokan a regnáló hatalom szárnyai alatt
haszonlesésből, vagy csak mert aljas
természetüknek megfelelt a diktatúra
rideg, embertelen arca. De voltak
igazak, akikben mélyen ott lángolt
a tűz, várva a megfelelő alkalmat,
hogy egyszer csak kimondják újra:
Elég volt! Akik úgy érezték, hogy
eljön az idő, amikor egy hatalmas
pörölycsapással kiűzhetik a magyar
haza testéből a súlyos mételyt.
Ők egymás között folyamatosan

tartották a kapcsolatot. Alkalmat
szolgáltattak erre a titkos találkozók,
de talán már egy pillantásból, egy
elejtett, véletlennek tűnő mozdulatból érezték, hogy ők egyek, hogy
gondolataikban, érzéseikben, értékrendjükben közel ugyanazok. Tették
a dolgukat, hol fojtott haraggal, hol
csendes mélabúval a szívükben. Ám
örök veszélyben voltak. Elég volt
csak egy óvatlan pillanat, egy elhamarkodott félmondat, a zsarnokság
szolgalelkű zsoldosai már írták is a
feljelentést. Hány család élete hullott
darabokra így, hány sors lett kolonca
az emberi lélek sötét mélységeivel megalkuvóknak! Tragikus és
egyben a magyar történelem egyik
legsötétebb, súlyos bűnöktől terhelt
korszaka volt ez.
Amikor már minden veszni látszott, amikor a végső kétségbeesés
oda taszította a valódi emberséget
magukban hordozókat, hogy úgy
érezték, nincs mit veszteni, akkor
felemelték a hangjukat, s a milliónyi
elfojtott gondolat, a szabadság iránti
elemi emberi ösztön, az évezredes
hagyományokat tiszteletben tartó
emberi lélek végtelen és fájdalmas sikolyával átölelte az utcákat.
Csendes, humánus tiltakozásként
indult mindez. Tömött, fegyelmezett
sorokban haladt a tömeg. Úgy indultak talán útnak, hogy emberséggel
megszólítva az embertelenséget
beteljesíthetik csendes küldetésüket.
Ám a hóhér megrettent, s mivel nem
ismerte a szelíd párbeszéd emberi
hívószavát, a bárdjához nyúlt. Félt.
Félt, hogy csalással, megfélemlítéssel szerzett hatalma hirtelen
semmivé foszlik. Félt, hogy a maga
számára teremtett jólétnek vége.
Vége a hamis pompának, a bármi
áron fenntartott álságos rendnek. Félelmében hirtelen kapkodni kezdett.
Jöttek a kivezényelt köztörvényesek,
az újbóli fasiszta rémuralommal
való fenyegetőzés, a sortüzek. Ám
mindez hiábavalónak tűnt. Úgy
tetszett, hogy a hatalom napjai meg
vannak számlálva. Hirtelen remény
költözött az emberek szívébe, s szűkölni, menekülni kezdett, aki eddig
mások szenvedéseinek okozója volt,

az öncélú haszonlesés „felszentelt
letéteményesének” számított. A
politika, a hadsereg és a civilizált
élet talán minden szegmense a forradalom mellé állt. És ekkor tőlünk
keletre egy erőszakkal, megalkuvás
nélküli terrorral hamis egységbe
„terelt” nagy államszövetségben is
megijedtek. Érezték, ha kiengedik a
gyeplőt a kezükből, s útjára engedik
a bátor és dacos kis országot, akkor
talán az Európa keleti és középső
felében megálmodott „szép új világ”
is darabokra hullik. Támogatókat
pedig találtak kegyetlen tervükhöz
eme kis hazában (is). A túlerő
hirtelen, gátlások nélkül törte át az
országhatárt. A válasz a változásokra
a katonai beavatkozás volt. Csak egy
cél lebegett a szemük előtt. Gyors és
drasztikus visszarendeződés. Bármi
áron. A fuldokló végső kétségbeesésében pedig kinyújtotta kezét a világ
felé, amely hitegette, hogy segítséget
nyújt, mert ugyebár az emberi jogok,
a demokrácia, „ésatöbbi”… A kis
országban a többszörös túlerővel
küzdő (nagyhatalmi mértékkel
mérve) maroknyi ellenállók pedig
hittek a külföldről érkező híreknek.
Csalódniuk kellett. Nem sejtették
még ekkor, hogy hazájuk csak egy
apró „lábjegyzet” a nagyhatalmak
valamelyik félreeső „dossziéjában”.
Végül az ellen győzött. A fuldokló
meghalt, cserbenhagyták, szabadságharca ismét elbukott. S mivel
örökre móresre akarták tanítani a
magyart, hogy többet ilyet ne tegyen,
elkezdődtek a megtorlások, a kivégzések. Minden kezdődött újra. És
hiába vált Magyarország 1956 után
(állítólag) a legvidámabb barakká,
a félelem hosszú időre az emberek
zsigereibe is beleette magát.
56 ma már ünnep. Ünnep, amely
figyelmeztet minket arra, hogy az
ember elemi szabadságvágyát, egy
jobb életbe vetett reményét nem lehet
elnyomni. Nem lehetett a múltban,
nem lehet a jelenben és a jövőben
sem. A mottó (most) a végére marad:
„s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
Ugye így lesz, mai magyarok?
Kiss Tamás

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál
Két igen komoly téma megtárgyalása is indokolta, hogy a
szeptember 27-i soros ülés után
egy héttel, október 4-én rendkívüli
ülésre ültek össze ismét a város
képviselői. Az egyik ilyen a szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás
díjairól és szabályairól szóló rendelet megalkotása volt. Mint ismert,
városunkban szeptember 1-jétől a
Berettyóújfalui Regionális Hulladékkezelő Telep megépültével új
szemétszállítási rendet vezetett be
az eddigi szolgáltatótól, a HerpályTeam Kft-től a feladatokat átvevő
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
A cég Berettyóújfalun kívül még 40
településen végzi a környékünkön
ezt a szolgáltatást. Az érintett önkormányzatok Berettyóújfalu kivételével már szeptemberben elfogadták
a kft. által megállapított díjakat,
feltételeket, városunkban október
15-ig a korábbi szolgáltatóval megkötött díjszabások, kedvezmények
érvényesek. Az október 4-i ülésen a
hulladékgazdálkodási kft. két ügyvezető igazgatójának jelenlétében

Berettyóújfalu város is elfogadta a
cég által megállapított feltételeket.
Eszerint október 15-től Berettyóújfalu város területén a 2007. évben
a szilárd hulladék elszállításáért,
ártalmatlanításáért és tárolásáért az
alábbi díjakat kell a közszolgáltató
részére fizetni:
– a 120 literes kuka ürítési díja
magánszemélyek számára: 222,80
Ft+áfa /ürítés,
– a 240 literes kuka egyszeri ürítési
díja 445,50 Ft+áfa /ürítés,
– a 1100 literes gurulós konténer
2041,90 Ft+áfa / ürítés,
– zsákos hulladékszállítás: a szolgáltató emblémájával ellátott és általa
forgalmazott 60 literes hulladékgyűjtő zsák szállítási szolgáltatással 119,20 Ft+áfa /db.
A díjfizetés alól mentesülnek az
olyan háztartásban élők, ahol csak 70
éves kort betöltött személyek laknak.
Hulladékgyűjtő zsákot csak a szolgáltatón keresztül lehet vásárolni.
Konténer bérleti igénybevételekor, illetve a szolgáltatón keresztül
történő szállítás igénybevétele esetén

a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a szolgáltató és az
igénybe vevő külön szerződésben
állapodik meg. A rendeletben megállapított díjak általános forgalmi adót
nem tartalmaznak.
A másik fontos napirendi pont a
városban sokakat igen fájdalmasan
érintő döntés volt. A Területi Kórház
ugyanis a működési kiadásainak
csökkentése, illetve a pénzügyi
egyensúlyának fenntartása érdekében újabb 47 fő leépítésére tett a
fenntartó önkormányzat számára
javaslatot. Indoklásul elmondták, a
Területi Kórház 2007-re előirányzott
bevétele kb. 400 millió forinttal lesz
kisebb mint 2006-ban volt. Havi
átlagban mintegy 27 millióval kevesebb összeg áll a rendelkezésükre az
előző évinél. Az intézetben a korábbi
leépítések után, április 1-jétől 841 fő
dolgozik, de most 47 alkalmazottól
kénytelenek ismét megválni. A
testület az indoklást kényszerűen
tudomásul véve végül is támogatta a javaslatot, azonban Szeifert
Ferenc polgármester arra intette a
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menedzsmentet, hogy a bevételkiesések pótlására a továbbiakban más
megoldásokat keressenek, fejezzék
be a leépítéseket. A képviselők beszéltek arról is, hogy számos levél,
megkeresés érkezett hozzájuk a
kórház utóbbi beruházásaival kapcsolatban, amelyekkel a dolgozók
nem feltétlenül értenek egyet. A
polgármester kérte a kórház vezetését, a címzett támogatásokon kívül,
amelyek másra nem fordíthatók, a
jelenlegi helyzetben más összegből
ne áldozzanak, helyette a munkahelyek megtartásán fáradozzanak.

A napirendi pont tárgyalásához dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő szólt hosszasabban hozzá.
Elmondta, a kórházban a 2003.
évihez képest 190-nel dolgoznak
kevesebben, és sajnos beigazolódni
látszik, hogy a korábbi aggodalmai
nem bizonyultak „riogatásnak”,
amelyeket néhányan annak minősítettek. A jövő évi költségvetési
törvénytervezet ismeretében pedig
nincs meggyőződve arról, hogy a
leépítéseket a mostani határozattal le
lehet zárni az intézményben.
L. M.

Ismételten
leépítések
lesznek
a Területi
Kórházban
– Szeretnék a létszámleépítéseket
ezúttal befejezni, és más megoldásokat keresni a bevételkiesések
pótlására – mondta el dr. Bulyovszky
István főigazgató, miután a fenntartó
önkormányzat október 4-én rendkívüli ülésen javaslatukra újabb 47 fő
leépítését támogatta az intézményben. A főigazgató mindenek előtt
azt hangsúlyozta, sajnálatos, hogy
a tavalyi 50 és azt követően az év
elején 32 fő leépítése után, most
ismét 47 dolgozótól kell megválniuk,
annak érdekében, hogy a kórház
megmaradhasson. A szakmai színvonal fenntartása azonban véleménye
szerint jobb szervezéssel, hatékonyabb munkamenettel továbbra is
biztosítható. Azt is hozzátette, a
leépítés korántsem személyek elbocsátásáról szól, valamennyi osztály,
részleg működését elemezték abból
a szempontból, hogy a feladat elvégzéséhez mekkora személyzetre
van szükség, és eszerint tették meg
az állásmegszüntetésekre a javaslatokat. Az alapvető szempont tehát
az volt, hogy a kórház működési,
szakmai, energetikai, stb. színvonala
megmaradjon, és ezzel a létszámmal
is fenntartható, ellátható legyen. Kijelentette, egy kórházban mindenkire
szükség van, de be kell látni, hogy
vannak fontos és kevésbé fontos
álláshelyek. Egy ilyen helyzetben
kisebb szüksége van a kórháznak
asztalosra, esztergályosra, festőre,
hiszen ezt a munkát esetenkénti megbízással is elvégeztethetik. Persze az
alapszempontok mellett olyan emberi tényezőket is figyelembe vettek,
hogy ki van közelebb a nyugdíjkorhatárhoz, ki az, aki az úgynevezett
prémiumévekbe (hat évvel a nyugdíj
előtt) be tud kapcsolódni, hogy minél
kisebb fájdalommal oldódjon meg a
probléma – tájékoztatott bennünket
a főigazgató. – A megváltozott finanszírozás következtében havi 27 millióval volt kevesebb az idén a kórház
finanszírozása, mint 2006 első
félévében – mondta el dr. Sarkadiné
dr. Brád Edit, a kórház gazdasági
igazgatója. Az ez év tavaszán bevezetett struktúraváltozás ezt havonta
további 10 millió bevételkieséssel
súlyosbította, gyakorlatilag havi 3740 millió a hiány attól függően, hogy
hogyan tudják a jelenleg korántsem
szerencsés arányú aktív-krónikus-rehabilitációs ágyakat kihasználni. De
nagy léptékű elképzelések vannak
a gyógyvízre épülő rehabilitáció
felfejlesztésére, ami lényegesen javíthatna a kapacitás kihasználtságán.
A 47 álláshely legnagyobb része az
úgynevezett fizikai dolgozókból áll,
kisebbik része az egészségügyi és az
ügyviteli feladatok végzői közül kerül
ki. A legtöbb dolgozót a műszaki
területről, a mosodából, a konyháról építik le. A műszaki ellátásban
viszont megtartottak minden olyan
dolgozót, akik az azonnali hibaelhárításban, energiaszolgáltatásban
vesznek részt. Feladatot sehol sem
szüntetnek meg, a cél az, hogy hatékonyabb szervezéssel foglalkoztassák
a maradék munkaerőt. Brád Edit
hozzátette, számos kísérlet van ezen
túlmenően arra is, hogy az EU-s normákat betartva az ügyeleti szolgálatot is zökkenőmentesen működtessék
ezzel a létszámmal.
L. M.
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Ülésezett Berettyóújfalu város önkormányzata
Számos berettyóújfalui lakos
jelenlétében kezdődött szeptember
27-én a város képviselő-testületének soros ülése. A meghívottak
az önkormányzat által 1992 óta
évről évre meghirdetett Kulturált
lakókörnyezetünkért pályázaton
résztvevők voltak, akiknek Szeifert
Ferenc polgármester és Király
Sándor, a településfejlesztési bizottság elnöke adták át az elismerő
okleveleket, illetve a három díjazottnak az ezért járó jutalmat. Első
helyezett Vadas István Kossuth u.
51. szám alatti lakos, a második
helyezett Újhelyi Sándor Erkel
Ferenc utca 38., a harmadik pedig
Veresné Balogh Éva Nyáras u. 57.
szám alatti lakos ingatlana lett. A
polgármester elmondta, ebben az
évben 15 pályázó volt, és számuk
minden évben bővül.
Ezt követően jelentésében beszámolt a polgármester a benyújtott
pályázatok eredményeiről, egyebek
között, hogy a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Sinka István
Városi Könyvtára az Oktatási és
Kulturális Minisztériumtól 900
ezer forintot nyert állományának
gyarapítására, és ugyanekkora
összeggel támogatja e célból a
könyvtárat a város önkormányzata is. Ugyancsak a művelődési
ház nyert az önkormányzat által
biztosított 1.500 ezer forint mellé
pályázaton ezzel megegyező összeget a közösségi színterek technikai,
műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak bővítésére.
A korábbi önkormányzati határozat
szerinti közalkalmazotti létszámleépítéshez az egyszeri hozzájárulást megigényelték, és a teljes
megpályázott összeget (21.631
ezer forintot) megnyerték. Nem
nyertek viszont támogatást az
Észak-alföldi Fejlesztési Tanácshoz
a bölcsőde bővítésére benyújtott,
valamint az Oktatási és Kulturális
Minisztériumhoz beadott Közkincspályázat sem. Kiválasztották
a Bessenyei György Szakközépiskola kultúrépületének felújítására
a kivitelező céget, a Generál Építő
’98 Építőipari Kft-t. Végrehajtották a korábbi határozatuknak
megfelelően a létszámleépítéseket
az érintett intézményekben, illetve
értesítették az iskolákat az általuk
eddig felhasználható 15 többletóra
önkormányzati finanszírozásának
megszüntetéséről. A polgármester
írásos jelentését szóban kiegészítve
Margitta testvérváros meghívását

tolmácsolta, miszerint a képviselőtestületet szívesen látják városnapi
rendezvényeiken.
A polgármesteri jelentés elfogadása után elsőként Váradi
Sándorné, a Toldi Miklós Református Általános Iskola igazgatónője és
Majláth József református lelkész
jelenlétében tárgyaltak arról, hogy
az iskola december 31-ig térítésmentesen használhatja a Kálvin
téren található banki épületrészt,
2008. január 1-jétől pedig visszaadja az önkormányzat használatára.

1 exhumálást végzett a berettyóújfalui és berettyószentmártoni
városrészen. Folyamatosan biztosították a ravatalozók karbantartását,
üzemképes állapotban tartását. Az
általuk működtetett köztemetőkben
a szerződében vállalt feladatokat a
beszámolási időszakban teljesítették. Mindhárom temetőben parktervezési és kivitelezési, valamint
a mindenkor szükséges parkfenntartási munkálatokat elvégezték. A
dolgozók munkakörülményeinek
javítására kisgépeket szereztek be,
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Az igazgatónő kérte, hogy a polgár- és a meghibásodott gépek javítámesteri hivatal intézkedjen arról, sára több mint egymillió forintot
hogy a közös részeket, a fűtést, a fordítottak az elmúlt évben. Erre
vizet válasszák szét az épületré- az évre vállalták, hogy befejezik
szekben. Felvetette azt is, hogy a Téglaparti temető főbejárati
az iskolájukban nincs tornaterem, kerítésének megépítését, illetve
ezért csak a sportcsarnokban tudnak mindhárom temetőben folytatják a
tornaórákat tartani, és szeretnék, fásítást, cserjék, bokrok elhelyezéha ezt továbbra is térítésmentesen sét. A Csendes temetőben további
utak kialakítását vállalták. Hosszú
megtehetnék.
Ezt követően a képviselő-testü- távon pedig ígérték, hogy mindlet tulajdonosi hozzájárulását adta három temetőt teljesen zárhatóvá
ahhoz, hogy a Területi Kórház által teszik. A képviselők elégedettségük
használt ingatlanon vállalkozói kifejezése mellett jóváhagyták a
beruházásban gázmotoros energia- beszámolót.
Tájékoztatást kaptak az öntermelő rendszer létesüljön azzal a
céllal, hogy a kórház energiaköltsége kormányzat első félévi gazdála beruházást követően csökkenjen. kodásáról is. Az első félévről
A képviselő-testület felhatalmazta a összegzésként elmondható, hogy
kórház főigazgatóját, hogy a vonat- a gazdálkodást komoly pénzelkozó pályázat nyertesével szerződést látási gondok jellemezték, amit
kössön, és kötelezte arra, hogy a tovább súlyosbított az, hogy ebben
vállalkozói beruházás helyzetéről az évben a város nem részesült
az október végi testületi ülésen ÖNHIKI-s támogatásban. A működőképesség megtartására szüksétájékoztatást adjon.
Beszámolót hallhattak a kép- gessé vált a folyószámla-hitelkeret
viselők a Hajdú-Bihar Megyei megemelése. A második félévben
Temetkezési Vállalat 2006. évi a működési hiány csökkentésére az
munkájáról. A tájékoztatásból önkormányzat pályázatot nyújt be a
kiderült, a vállalat az elmúlt évben működésképtelen önkormányzatok
163 temetést, 52 hamvasztást és egyszeri támogatására kiírt pályáza-

ti lehetőségre. Végül a beszámoló
arra a megállapításra jut, hogy a
működőképesség megtartása az
alultervezett költségvetési előirányzatok és a nehezedő gazdasági
feltételek mellett komoly feladatot
fog jelenteni a második félévben
is. A képviselők jóváhagyva a beszámolót az önkormányzati vagyon
működtetésének strukturális módosításával összefüggő feladatokról
határoztak. Eszerint a Nadányi Zoltán Művelődési Központ és Sinka
István Városi Könyvtár átszervezését úgy végeznék el, hogy 2008.
január 1-jétől a közművelődési
feladatokat, a hírlapkiadást és a televízió működtetését közművelődési megállapodás alapján a Herpály
Team Kft-nek adják át, a Sinka
István Városi Könyvtár viszont
önálló intézményként folytatja
munkáját. Szintén a Herpály-Team
Kft-hez kerülnek a Kabos Endre
Városi Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, valamint
2008. január 1-jétől a város nevelési, oktatási és szociális intézményeinek takarítási és karbantartási
munkáit is a Herpály-Team Kft.
végzi majd.
Módosították a társulási megállapodást, melyet Berettyóújfalu
önkormányzata a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásához tartozó településekkel (Hencida, Körösszakál,
Magyarhomorog, Mezősas, Tépe,
Vekerd) kötött a mozgó könyvtári
feladatok ellátására. Az eddigi 60
napos felmondási időt 90 napra
növelték. Részletes tájékoztatást
kaptak a képviselők a 2003. és
2007. év közötti állami és európai
uniós támogatásból városunkban
megvalósított projektekről. A
beszámolóból kiderül, az elmúlt
három évben 120 pályázat került
benyújtásra, amelynek 32 %-a
nyert. Ezen pályázatok révén öszszesen mintegy 1.750 millió Ft öszszegű támogatást sikerült bevonni a
városfejlesztési tervekbe.
Végül szociális és népjóléti
ügyekben zártkörű ülésen döntöttek, és az egyebek napirendi
pontjában ismét szóba került a csatornázási munkálatok utáni helyreállítás, a városi közvilágítás, a város
közlekedési rendjének problémái,
a Fényes-Ház előtti mentőparkoló
hiánya, hogy beszakadt az úttest
és balesetveszélyes az Irinyi utcán
és a nemrégiben történt motoros
tragédiák.

A falugazdász rovata
A magyar nyelv rendkívül színes szólásokkal, közmondásokkal
fűszerezi a mindennapi beszédet is.
Sokszor elmondjuk, hogy „Bolond,
mint az időjárás”, vagy éppen azt,
hogy „Szeszélyes, mint az időjárás”. Erre a szeptemberre bármelyik
elmondható, hiszen rövid idő alatt
éltünk nyarat – szinte kánikulát –,
de megjött az igazi hűvös, esős, ősz
is. Ilyenkor az ember csak annyit
mond – közhely ugyan –, ez van.
Az elmúlt jó néhány évben,
évtizedben az egyik legkorábbi
betakarítás az idei.
Berettyóújfaluban az alábbi őszi
munkákat kell elvégezni:
Megnevezés
hektár
Kukorica betakarítás
2.350
Napraforgó betakarítás
1.215
Őszi búza vetése
2.251
Őszi árpa vetése
910
Őszi káposzta repce vetése 350
Triticale vetése
625
Talaj előkészítés ősziek alá 4.136
Őszi mélyszántás
4.250
Az őszi betakarítás tehát megkezdődött, mint már említettem, jó
néhány évtizede nem vágták ilyen
hamar a kukoricát, mint most. En-

nek természetesen nem a korai fajtákra történő átállás, hanem a már
szinte egy éve tartó aszály az oka.
A gazdák mérik a kukoricaszemek
nedvességtartalmát, hiszen nem egy
felvásárló csak a 18% fölötti nedvességtartalomra számol szárítási
költséget. A felvásárlási árak már
most „ötössel” kezdődnek, hiszen
közel sem lesz annyi kukorica,
mint az elmúlt években. Aki teheti,
kivár, tárolja a kukoricáját, arra
számítva, hogy lesz ez még jobb
is. A tárolók pedig üresek, az intervenciós raktárak kiürültek, nem
lesz gond a megtermelt kukorica
elhelyezésével.
Ha végigjárja valaki a tápboltokat, a folyamatos áremelkedésekkel kell szembesülnie. Jelenleg
a szemes termények 5500 – 6500
forint mázsánkénti áron kelnek, de
a tápok ára is folyamatosan emelkedik. Tudomásul kell venni, hogy
a hatezer forintos búza és kukorica
a tápokba is hatezer forinttal fog
bekerülni.
Eddig csak a kukoricáról írtam,
pedig nagyon népszerű növény
környékünkön a napraforgó is. A
kukoricabogár fertőzése miatt egyre
többen gondolkodnak monokultúra
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helyett éves vetésforgóban, s a kalászosok mellé beiktatják a napraforgót és a pillangósokat is. Tehát,
aki napraforgót vetett, viszonylag
jó eredményekre számíthat, hiszen
ez egy rendkívül erőszakos növény,
kizsigereli a talajt az utolsó csepp
vízig. Ebben az évben kórokozók,
kártevők nem bántották a napraforgót, sokan rekordtermésre számítanak, de lesznek olyanok is, akiknek
nem éri el az 1 tonnát a termésátlaguk. A napraforgó felvásárlási árai
is jól alakulnak, az induló 75000
forintos tonnánkénti ár mára már
takarosan felkúszott 95-100 ezer
forintig, de sokak szerint lesz ez
még jobb is.
Mielőtt bárki azt hinné, hogy
a mezőgazdaságból hirtelen meg
lehet gazdagodni, a felvásárlási
árakkal szembe kell állítani a mű-

trágya, növényvédőszer, vetőmag
stb. árait, és úgy számolni ki, hogy
mennyi is a jövedelmezősége az
ágazatnak.
Hogy milyen évet zár a mezőgazdaság, csak decemberben vagy
a jövő év elején derül ki, hiszen
ritka az olyan év, hogy összejöjjön
a tavaszi fagy és az aszály is, de az
idén ez sikerült.
Jelenleg semmilyen határidős
munka nincs, viszonylag csend
van a falugazdász iroda tájékán.
Folyamatosan készülnek a gázolaj
jövedéki adó visszaigénylések.
Aki AKG-t (agrár környezetgazdálkodás) vagy KAT (kedvezőtlen adottságú területek) támogatást
igényelt, annak be kell fejeznie a
2006/07. évi Gazdálkodási naplót,
illetve el kell kezdenie a 2007/08.
évit. A Gazdálkodási naplót kitöltés
után le kell másolni, és a másolatot
- minden példányát aláírva - 2007.
december 31-ig az alábbi címre kell
elküldeni: Növény és Talajvédelmi
Központi Szolgálat, 1118 Budapest,
Budaörsi u. 141 – 145.
Keressenek bennünket, hogy
segíthessünk.
Ékes Irén
falugazdász

2007. október 12.
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A kulturált
lakókörnyezetünkért
pályázat
eredményhirdetése
A polgármesteri hivatal a 153/1992 (X. 29.) számú önkormányzati
határozatnak megfelelően ebben az évben is meghirdette a Kulturált lakókörnyezetünkért pályázatát. A kiírás után az alábbi lakosok pályáztak,
illetve jelölték őket:
Zsuró Magdolna ...................... Csónak u. 15.
Zákány Gyula ......................... Petőfi u. 23/a
Győri Lajosné ......................... Jászai Mari u. 34.
Erdőháti Jánosné ..................... Hétvezér u. 14.
Czibere Gáborné ..................... Hétvezér u. 44.
Vadas István............................ Kossuth u. 51.
Újhelyi Sándor ........................ Erkel Ferenc u. 38.
Nagy Józsefné ......................... Rózsa u. 10.
Veresné Balogh Éva ............... Nyáras u. 57.
Hagymási Imre........................ Toldi u. 12.
Kiss Károlyné ......................... Bem u. 41.
Szabó László ........................... Bem u. 111.
Rácz Jánosné ........................... Akácos u. 5.
Takács Sándorné ..................... Nefelejcs u. 41.
Rácz Tibor............................... Batthyány u. 33.
A korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően a településfejlesztési
bizottság tagjai közül egy bíráló albizottságot hoztak létre a benyújtott
pályázatok helyezésének megállapítására.
A bíráló albizottságot Király Sándor, a településfejlesztési bizottság
elnöke, Kovács Károlyné, Balázs József és Nagy László, a bizottság
tagjai alkották.
A csoport a július 25-én megtartott helyszíni bejárás során az ingatlanokat a helyszínen megtekintette, és a helyezési sorrendet az alábbiak
szerint javasolta megállapítani:
Első helyezett Vadas István Kossuth 51, a második helyezett Ujhelyi
Sándor Erkel Ferenc 38, a harmadik helyezett Veresné Balogh Éva Nyáras
u. 57 szám alatti lakos ingatlana.
A településfejlesztési bizottság gratulál valamennyi résztvevőnek és
külön a nyerteseknek.

Postaládánkba érkezett

Nyílt levél
a szemétszállításról
A lakásokból el kell a szemetet szállítani. Ezt nem vitatja senki.
De a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. nem úgy viselkedik mint egy
szolgáltató, inkább mint egy kiskirály. Egyeduralma miatt úgy gondolja,
megteheti.
Hogy mi mindent tehet? Egyenkukát vitet be mindnyájunk udvarára,
aminek majd szépen megkéri az árát, mert a díjszabása sem szerény ám.
Állítja, kötelező mindenkinek a szolgáltatásáért – heti hulladékszállításért
– 3475 Ft-ot negyedévenként fizetnie. Ennyi a tarifája minden ingatlannak egyformán. Nem számít, mennyi a hulladék. Egy szép nagy családnak, egy nyugdíjas házaspárnak, de egyedül élő vagy csonka családokra
is ennyi kifizetnivalót vet ki. Nem a szemét mennyisége számít! Miért?
Mert van egy hajánál fogva előráncigált egészségügyi minisztériumi
rendelet, amiből aztán kiragadtak egy piciny részletet, sőt annak is a
töredékét merik idézgetni, és erre hivatkoznak a helyi rendelet megalkotói is. „16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelete 5. § 2. pontja alapján „…
egyéb lakóterületeken hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint
nagyobb gyakorisággal kell elszállítani”. Azt csak remélni lehet, valóban
a szemétről van itt szó. Ez a rendelet 2002 óta van, a mi Bihari Kft-nk
2007. szeptember 1-je óta működik. A Herpály-Team-mel rugalmasan
lehetett szemétszállítási ügyben szerződést kötni. A Bihari Kft-t ez nem
érdekli. „Álrugalmasság” van csupán: ha 50 méteren belül találtatik két
szomszéd, összeborogathatják a szemetüket. Milyen szuper lehetőség
ez ebben az egymástól eltávolodott világban „hogy a szemétborogatás
fog minket összetartozóvá tenni”. Én viszem hozzád a büdös halfejet,
a következő héten te hozod a kiselejtezett alsóidat, vagy a kakis pelust,
a többit mindenkinek a fantáziájára bízom. A jó szomszédság mindent
elbír, feltárhatjuk szemétileg egymásnak az intimitásunk. Mit nekünk!
Vagy csomagolhatjuk gusztusosra a hulladékainkat.
Ugyanez a szemétszállítási rendszer van Dombrádon és környékén.
Ott sem lelkesednek érte, pedig 1000 Ft-tal olcsóbb a negyedéves
tarifájuk. Itt, Újfaluban debrecenieket kell foglalkoztatnunk. Ezeknek
a személyeknek a szállítása is bele van kalkulálva az árakba? És még
mi minden?
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-nél érdeklődtem, mint ügyfél a
(Folytatás a 3. oldalon)
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Újabb szolgáltatás
a Területi Kórházban
A jobb lakossági gyógyszerellátás érdekében új, közforgalmú
gyógyszertár nyílt, és ugyanazon
cég működtetésében átalakult az
úgynevezett intézeti gyógyszertár
is a berettyóújfalui Területi Kórházban. Az ünnepélyes átadáson
október 1-jén a város nevében
Szeifert Ferenc polgármester, a
kórház képviseletében pedig dr.
Bulyovszky István főigazgató
egyaránt abbéli örömüknek adtak
hangot, hogy a Berettyóújfaluban
ma már korszerű körülmények
között működő magángyógyszertárak mellé az intézmény, az önkormányzat, valamint a városban
magángyógyszertárral rendelkező
Elixírium Bt. konstruktív együttműködésének köszönhetően a
kórház is egy újabb szolgáltatással biztosíthatja a betegek jobb
ellátását, kényelmét azáltal, hogy
helyben juthatnak a szakrendeléseken számukra felírt és szükséges
gyógyszerekhez.
A kórház gazdasági igazgatója,
dr. Sarkadiné dr. Brád Edit a patikanyitás gazdasági motivációit
világította meg röviden az átadáson jelenlévők előtt. Kifejtette, az
Elixírium Bt-vel most csupán egy
évre kötött szerződésük kétirányú, a közforgalmú gyógyszertár
mellett a fekvőbetegek ellátását
biztosító intézeti gyógyszertárat
is működtetik az ehhez szükséges,
törvény által előírt tárgyi és főképp
személyi feltételek hozzáadásával.
A gazdasági igazgató elmondta, a
kórház rendelőintézeti épületében
a hely adott volt, és a viszonylag
kevés ráfordítást igénylő beruházás árán évi 10 millió forint
megtakarítást remélnek ettől az
új felállástól, ami korántsem mellékes a kórház jelenlegi anyagi
helyzetét figyelembe véve.
Az Elixírium Bt. egyik tulajdonosa, mostantól a kórház intézeti
gyógyszertárának vezetője, dr.
Sohajda Attila a Bihari Hírlap
kérdésére kifejtette, az intézeti
gyógyszertárak korábban csak a
fekvőbetegek számára szükséges gyógyszerek forgalmazására

voltak berendezkedve, később
szűk körben már folytathattak a
lakosság közvetlen kiszolgálására
irányuló tevékenységet is. A most
bevezetésre kerülő, a közismerten
csak patika liberalizációs törvényként elhíresült rendelkezés viszont
lehetővé teszi a teljes körű lakossági ellátást is, amennyiben a tárgyi
és személyi feltételek adottak. A
kórház és az Elixírium Bt. együttműködéséhez a törvényi háttér
mellett az adta az alapot, hogy a
kórháznak volt helye, megteremtették a tárgyi feltételeket is, az
Elixírium Bt. pedig a személyzetet,
a gyógyszerészeket biztosítja.
A kórházban működő intézeti
és közforgalmú gyógyszertár az
elkerülhetetlen kapcsolódási pontokat kivéve külön készletekkel,
külön elszámolással és finanszírozással működik.
Sohajda Attila elmondta, az
intézeti gyógyszerellátás biztosítása számukra is kihívás, országosan is egyedülálló az ilyenfajta
együttműködés, hiszen számos
olyan feladatot kell megoldaniuk,
amelyek egy magángyógyszertárban ritkán, kis számban vagy
teljesen másképp fordulnak elő.
Az infúzió, a steril oldatok kivételével ugyanis a magisztrális
készítményeket viszonylag nagy
mennyiségben helyben állítják
elő, ilyenek a kenőcsök, kúpok, a
porkeverékek kapszulázása, szemcseppek készítése, stb. A közforgalmú gyógyszertárban is teljesen
más lesz majd a gyógyszerfogyás,
mint a városi patikákban, ahol
viszonylag egyenleges forgalomra
lehet számítani. A kórházi patikában a szakrendelések időpontjai
jelentősen befolyásolják majd az
egyes gyógyszertípusok forgalmát. Nekik is ki kell tapasztalniuk
ezeket, és ennek megfelelően
készletezni a most kb. 1500 féle
készítményt. A kórház és a bt.
szerződése jelenleg egy évre szól.
Ez idő alatt kiderül, hogy mindkét
fél számára fenntartható, előnyös
lesz-e az együttműködés.
L. M.

Nyílt levél a szemétszállításról
(Folytatás a 2. oldalról)
fenti dolgokról. Ott szóbeli „választ” kaptam, majd ugyanezt egy hónap
múlva levélben is elküldték. „Mivel Önök a közös használatot nem
tudják igénybe venni, kérjük, forduljanak a helyi önkormányzathoz egy
esetleges támogatásért.”
Tehát kérjek segélyt az önkormányzattól, hogy ki tudjam a kft. által
megkövetelt szemétszállítási díjat fizetni. Amennyiben nem fizetek, a
díjhátralékom adók módjára behajtható köztartozássá válik. „Megy a
gyűrű vándorútra, egyik kézből a másikba.”
A környező településeken a szemétszállítás ügyében falugyűléseket
tartottak, mivel nagyon sok helyen az emberek negatívan fogadták az
új rendszert. Nehezményezték a szemétszállítás magas díját (sok helyen
eddig ingyenes volt), a kukaürítések gyakoriságát és azt, hogy nincsenek tekintettel arra, hogy valaki egyedülálló, nyugdíjas vagy éppen
sokgyerekes család.
A szemétszállítás akkor lenne jó, ha mindenki számára olcsón és
könnyen elérhetővé tennék ezt. Így lenne megvalósítható, hogy ne csak
udvarunk, a környezetünk is szép, tiszta és kulturált legyen.
Pozsár Mária
Kerekes Gyula u.

Szeptember 28-án gyermekek
nélküli munkanap volt a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődében, ugyanis
ezen a napon tartották a nevelési
év tanévnyitóját, az első nevelési
értekezletet, és búcsút vettek az
átszervezés miatt előrehozott öregségi nyugdíjba készülő óvónőktől
és dajkáktól.
Az intézmény dolgozói létszáma
indokolja (62 fő) a szervezésnek ezt
a formáját, helyszínét. Másképpen
nem tudnak hosszabb megbeszélést, gyűlést tartani, csak ha a gyermekeket a szülők el tudják látni,
ahol szükséges, ott pedig ügyeletet
tartanak. A helyszín választásánál
is körültekintően kell eljárni, mivel
magas létszámú az alkalmazotti
közösség. Így a választás a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermére esett.
A tanévnyitó első részében
az intézményvezető ismertette a
nevelési év céljait, feladatait, a
törvényi változások intézményi

hatásait. Az évkezdés személyitárgyi feltételeit, a tagóvodák és a
bölcsőde csoportjaira vonatkozó
adatokat. Az alkalmazotti közösség
véleményezte, kiegészítette majd
elfogadta az előkészített intézményi
dokumentumokat, és megtörtént a
munka-tűzvédelmi oktatás is.
Meghívott vendégek voltak a
nyugdíjba készülő pedagógusok

és dajkák. Kovács Béláné, Fábián
Lászlóné, Vaszkó Józsefné, Nagy
Lászlóné, Bartha Andrásné, Balogh
Imréné. Őket Török Istvánné intézményvezető köszöntötte pályájukat
méltató kedves szavakkal, virággal,
emléklappal, majd a volt csoportjukba járó óvodások verssel, dallal
lepték meg óvó nénijüket, dajka
nénijüket. Ezután a hagyományte-

remtő céllal megszervezett közös
ebéd következett, azért, hogy a
ritkán találkozó teljes alkalmazotti
közösség tudjon beszélgetni és egymásra figyelni egy rövid időre.
A KÖSZI-vel való jó együttműködést jelzi a kiváló szervezés,
a finom ebéd az I.sz. konyháról,
a konyhai dolgozók segítsége. A
nyugdíjba vonulók süteményei,
üdítői, finom kávéja után az óvodapedagógusok továbbképzése
kezdődött: a gyermekek mérés-értékelés témában az iskolakészültség
megállapításáról. Az előadók Rákóczi Zoltánné és Fónai Tiborné
voltak, a debreceni Kurucz utcai
óvoda pedagógusai.
Tartalmas nap volt, az intézménybe járó közel ötszáz kisgyermekért. Az intézmény dolgozói
vallják: „Keresem minden gyermek
sajátos titkát,/ és azt kérdezem,/ hogyan segíthetném abban,/ hogy önmaga lehessen.” (James Korczak)
L. M.

Engedjétek hozzám jönni…
A fáradt szeptemberi napsütésben a gyülekezeti terem felé
igyekszem. Vasárnap lévén a főutca
is csendesebb, az én gondolataim
azonban annál hangosabban zakatolnak. A mai gyermekfoglalkozás
jár a fejemben, annak minden
részletét újra és újra átgondolom,
végigpergetem magamban, mit
kell még előkészítenem, mielőtt kis
csoportunk lelkes tagjai gyülekezni
kezdenek. Aztán gondolataim lassan a múltba kalandoznak. Eszembe jut az első alkalom, amit éppen
10 éve, 1997 őszén tartottunk meg,
és együtt örültünk, hogy imádságaink eredményeként Berettyóújfalu
Református Egyházközségében is
létrejöhetett a Vasárnapi Iskola.

Iskola, ahol a szó legnemesebb értelmében vett tanulás folyik. Hiszen
tanuljuk a legfőbb Tanítóba vetett
bizalmat, aki a bibliai történetekből,
a szereplők életének megismerésével emberséget, szeretetet, elfogadást, türelmet és legfőképpen hitet
ajándékozhat nekünk. Tanulunk
együtt örülni, egymásra figyelni a
játékok során, énekelni vidáman és
imádkozni komolyan. A foglakozás
végén pedig jó együtt rajzolni,
barkácsolni, különböző érdekes
kézimunkával foglalkozni. Megtanulunk igazi közösséggé válni, ahol
figyelünk egymás örömére, bánatára, és imádságban hordozzuk a közénk tartozókat. Így amíg a szülők
a templomban az istentiszteleten

vesznek részt, addig mi a Biblia világában barangolunk, sok játékkal,
énekkel, mozgással. Az elmúlt 10
év alatt sok minden megváltozott,
gyülekezeti termünket átépítették,
az első kis Vasárnapi Iskolások is
felnőttek már. Hálával tartozunk
azoknak a gyerekeknek, akik akár
csak egyszer is részt vettek ezeken
az alkalmakon, a szülőknek, akiknek fontos volt gyermekük lelki növekedése és a hívő szolgálattevőknek. Urunknak legyen hála, hogy
a mai napig is működhet ez a kis
közösség. Nagy szeretettel hívjuk
továbbra is az óvodás és kisiskolás
korú gyermekeket minden vasárnap
(a nyári szünetben is), délelőtt 10
órától a Kálvin tér 3. szám alatti

gyülekezeti termünkbe az Igéből
vett mottónkkal: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
akadályozzátok őket, mert ilyeneké
az Isten országa.” Lukács 18:16
A református egyházközség
nevében:
Kathiné Veress Tünde, hitoktató

Minden magyar felelős minden magyarért
A feszültségekkel terhelt mindennapjaink gondjai nyomasztó
árnyékként nehezednek kapcsolatainkra. Kellenek közösségek, ahol
feltöltődhetünk, erőt meríthetünk
mások tudásából, mosolyából, az
együttgondolkodás élményéből. A
Trianon Társaság szeptember huszadikai találkozóján Nt. Gavrucza
Tibor, székelyhidi esperes előadása
és Szívós István, a társaság elnöke köszöntője által kerülhettünk
közelebb egymáshoz, a szomszéd
tájegység, Érmellék múltjához,
jelenéhez, jövőjéhez. Földrajzilag
az Ér folyó egy tektonikus árok
ősfolyót befogadó maradványa,
amelyből a lemezmozgásoknak köszönhetően vált el az idők folyamán
a Tisza, a Szamos és a Kraszna.
Ady egyszerűen „nagy, álmos,
furcsa árok”-nak nevezi egykori
szülőföldjét. Az elmúlt századok
emberei a vízjárta területeken
halászatból éltek. A káposztás csík
úrnak, parasztnak az asztalán ün-

nepet jelentett. A lecsapolások után
a kiváló termőképességű talajon
gyümölcsöt, szőlőt termesztettek,
napjainkban állattenyésztés folyik.
Az 1800-as években a debreceni
polgárnak státuszszimbólum volt,
ha az Érmelléken volt szőlője. A
hajdani Partiumban, a régi Magyarország és Erdély határán egy
picinyke területen még él egy
tömbmagyarságnak mondható
népréteg. Középkor, újkor, legújabbkor cibálta, tépázta éppúgy,
mint más magyar szigeteket. Mégis
képes volt ez a haladó mentalitású nép jelet hagyni a szellem
térképén. Érmellék, ha a szellem
emlékoszlopait gondoljuk határjelzőnek, Kölcsey bölcsőhelyétől
(Sződemeter) Kufstein nevezetes
foglyának, Kazinczy Ferencnek
és a gyilkos Duna-delta rabjának
Ft. Csiha Kálmán püspök úrnak a
szülőhelyéig szélesíthető táj. Északdéli irányban pedig Ady falujától
(Érmindszent) Bocskai fejedelem

ezért a hatalom megkínozza, börtönbe
záratja, majd kivégezteti. Fő bűnük az
volt, hogy megmozgatták a fiatalságot,
az ő lelkesedésük
vizén evezve akartak
léket ütni a diktatúra falán. 56-ban
ez nem sikerült, de
a Lakiteleken, az
éppen húsz éve öszszegyűlt több mint
180 gondolkodó
Fotó: Kari
dicső és nevezetes csatájának a értelmiségi számára más teret
színteréig, az Álmosd–Diószegi nyitott a történelem. Mozgalmuk,
győzelem csatamezejéig lehet a ha- nagyszerű kiállásuk vértelen forratár. Bőven termő, gazdag szellemi dalommal vezette át a magyarságot
vidék, amely gyökerében, létében egy igazabbnak feltételezett korba.
és fohászaiban mindig magyar. Lakitelek szelleme ma is köztünk
Elég csak Számadó Ernő, értarcsai és tovább él, ha hagyjuk, hogy a
példaként állítható mártír költő éle- turáni átkon túlmutató összefogás
tét követni, aki Balaskó Vilmossal megtermékenyítse lelkünket a
és Sass Kálmánnal megszervezi felelősség jegyében.
Zsákai Ildikó
56-ban az érmihályfalvai csoportot,

Félévszázados találkozó
Ötvenéves érettségi találkozójukra gyűltek össze szeptember
15-én a berettyóújfalui Arany
János Gimnáziumban az 1957ben végzett diákok. Az A és B
osztályokban összesen hatvanöten
érettségiztek. Most harmincegyen
jöttek el, tizenhárman elhaláloztak,
és többen megromlott egészségi
állapotuk miatt maradtak távol.
Az utóbbi huszonöt évben a két
osztály közösen ünnepelte ötévenként az évfordulókat. A találkozót
megtisztelte jelenlétével Falucskai
Jenő nyugalmazott igazgató, aki
33 évig dolgozott eredményesen
a diákokért az iskola élén. Eljött
Bagdyné dr. Szabó Erika tanárnő,
aki a tanítás mellett 1954 szeptemberében megalapította az iskola

világot járt néptánc együttesét. Itt
voltak még a tanári karból Lisztes
Ilona, Komádi Erzsébet és Balogh
Béla. Domján János, az iskola
jelenlegi igazgatója tisztelettel
köszöntötte a megjelenteket, és
tájékoztatást adott az intézmény
helyzetéről, valamint várható jövőjéről. Ezek után megemlékeztek
elhunyt tanáraikról, osztályfőnökeikről és diáktársaikról, akik már
nem jöhettek el a félévszázados
találkozóra. Felidézték a régi diákkori élményeket, és beszámoltak
sorsuk alakulásáról. Természetesen
az unokák szeretetteljes nevelésének említése sem maradhatott ki a
beszélgetésekből.
Néhány gondolat elhangzott az
1956-os eseményekkel kapcsolat-

ban is, ami akkor nem kerülte el az
iskolát sem. A hosszúra nyúlt beszámolók után következett a „délutáni”
ebéd, ami további beszélgetésekkel
folytatódott. Legközelebb három
év múlva találkoznak ismét a

régi diákok szeptember második
szombatján. A találkozó főszervezője most is, mint mindig Daróczi
Mihályné Mészáros Jolán volt az
A osztályból.
Vékony Vince
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A Berettyóújfalui Református
Egyházközség hírei
Október, a reformáció hava.
– Egyházkerületi Közgyűlés lesz
a Debreceni Református Kollégium dísztermében október 1112-én, csütörtökön és pénteken.
– Gyülekezeti kirándulás lesz október 13-án, szombaton Gyöngyösre, Mátraházára és Kékestetőre.
Részvételi díj: 5.000 Ft/fő, mely
tartalmazza a belépőket is és
egy ebédet a Magyarországi
Református Egyház mátraházi
lelkészüdülőjében.
– Úrvacsorás istentisztelet lesz október 14-én, vasárnap délelőtt, 10
órától a Kálvin téri templomban
és a Wesselényi utcai imaházban
az új bor ünnepe alkalmából.
– Istentisztelet lesz a református
templomban október 17-én, szerdán este, 5 órai kezdettel, melyen
a II. világháború berettyóújfalui
áldozataira és Oláh Zsigmond
református lelkipásztorra emlékezünk.
– Evangélizáció lesz a Zsákai
Egyházközségben október 19-én,
pénteken este, 5 órai kezdettel, gyülekezetünk kórusának
szolgálatával. „Jézus Krisztus
mondja: Én vagyok az út, az
igazság és az élet” (Jn. 14.:6)
– Egyházmegyei presbiteri konferencia lesz Berettyóújfaluban
október 20-án, szombaton (szervezés alatt).

– Nemzeti ünnepünkön, október
23-án, kedden délelőtt, 10 órakor
istentisztelet lesz a református
remplomban. Igét hirdet: Dr.
Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.
Utána 11 órától koszorúzás a
Kálvin téri 56-os emlékműnél.
– Református iskolák országos
tanulmányi versenye lesz október 27-én, szombaton délelőtt,
9 órától a Debreceni Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző
Főiskola Gyakorló Általános
Iskolájában, melyen iskolánk
tanulói is nagy létszámmal vesznek részt.
– Egyházmegyei bibliaismereti
verseny lesz hittanosaink számára Sápon október 27-én, szombaton délelőtt, 8 órai kezdettel. A
verseny témája: Az Apostolok
Cselekedeteiről írott könyv.
– Gyászolók vasárnapi istentisztelete lesz október 28-án,
vasárnap délután, 4 órától a
berettyószentmártoni református
templomban.
– A reformáció ünnepén október
31-én, szerdán este, 5 órától
ünnepi istentisztelet lesz a református templomban.
– Halottak-napi emlékező istentiszteleteket tartunk november
1-jén csütörtökön délelőtt, 11
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órakor a Téglaparti temető ravatalozójában, délután 3 órakor
a Csendes temető ravatalozójában és délután 4 órakor a
berettyószentmártoni temető
ravatalozójában.
– Egyházmegyei férfi és női konferencia lesz november 10-én,
szombaton (szervezés alatt).
– Elsős diákjaink iskolapolgárrá
avatása november 11-én, vasárnap délelőtt, 10 órakor lesz
a református templomban. Az
istentisztelet perselypénzével
iskolánkat támogatjuk.
Valamennyi alkalmunkra nagy
szeretettel meghívjuk Kedves Testvéreinket és minden érdeklődőt!
Áldást Békességet Kívánunk!

Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!

Postaládánkba érkezett

Valaki mondja meg…
A rendkívüli nyári aszály után
szeptemberben végre Berettyóújfalut is elérte „Isten áldása”, az
aranyat érő eső. Igaz, ez a mondás
leginkább május hónapban szokásos, szeptember tájékán kinek öröm,
kinek bánat. A gombaszedő ember
számára nagy öröm, mert szereti
szedni, a maga módján elkészíteni,
majd élvezettel elfogyasztani, amit
talál. Bár térségünket nem kényezteti
el nagy választéka a gombafajtáknak, de az itt lévőknek is örül az
ember, már csak azért is, mert a
természetben járva friss levegőn,
mezei virágok között keresgélheti.
Mozgást, kikapcsolódást, felüdülést
jelent ebben a rohanó világban a
gomba gyűjtése. És ilyenkor, a jó
időben rögtön „felhők gyűlnek az
égen”, mármint az ember gondolataiban. Ki fogja megmondani,
megnézni, milyen gombát is szedett? Ehetőt, mérgezőt? – mert ezen
élőlény nagy titkot rejt magában.
Ebben az ügyben nem jó dolog
megérzésre, szomszédasszonyra,
babonákra hagyatkozni, itt ugyanis
az ember élete a tét!

Tizenévvel ezelőtt volt egy
tanárbácsi, aki ennek ismerője
volt, akihez mehetett az ember a
nap bármely szakában, akár késő
este is. Sőt, nem volt rest egyes
fajokról mesélni, ismertető jegyeit
elmagyarázni, elkészítésében tanácsot adni. Ám sajnos elköltözött
Berettyóújfaluból.
Valaki mondja már meg, hogy
azóta a legkiadósabb nyári esők
után – de mindig éppen ekkor
– miért az a felirat várja a gyűjtőt
a piacon, hogy „a gombavizsgálat
szünetel”? (Az idén szeptember 5.
és 26. között.) És – a kiírás alapján
– azt sem gondolhatja senki komolyan, hogy néhány kilogrammos
tétel miatt bárki is Debrecenbe
fog utazni.
Azt is mondja meg valaki, hogy
ha a vizsgálat mégsem szünetel, de
az ember mondjuk kilenc órakor viszi piacra az eladásra szánt gombát,
akkor miért kell csalódottan haza
kullognia vele? A régi időkben az
említett tanár úr délutánig akár ötször is kijött a piacra, így az ember
frissen adhatta el, amit talált, mert

Fotó: Kari

ugye senki sem hajnal négy órakor
megy gombát szedni.
Igen nagy szükség lenne Beretytyóújfaluban egy Őhozzá tudásban,
de elhivatottságban és lelkületben is
hasonló szakemberre.
Mert továbbra is szeretnénk
gombát gyűjteni, enni, és az sem
baj, ha ismeretünk időnként felfrissül, gyarapszik.
Molnár Mária
Vadász u. 3.
Aláírták még: Szántó Gábor,
Bilincsi Lajosné, Balázs Lajos,
Ékes Károly és sokan mások.

Postaládánkba érkezett
A szelektív hulladékgyűjtés
és a környezettudatos viselkedés
A legjobb hulladék a „nem
keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk
feladata és felelőssége, amit csak
közös erőfeszítéssel tudunk elérni.

Meghívó
A Múzeumok őszi fesztiválja
keretében „Térjünk a tárgyra!”
programcím alatt az érdeklődők a
Bihari Múzeum azon kincseivel
ismerkedhetnek meg, amelyek
a nagyközönség számára ritkán
láthatók. Októberben ezekről a
jelentős műtárgy-együttesekről
múzeumi szakemberek, kutatók
tartanak előadásokat, a program
után a múzeum raktárai is megtekinthetők.
Soron következő előadások:
Október 18., csütörtök:
Medgyessy Ferenc kisplasztikái a Bihari Múzeum képzőművészeti gyűjteményében
(Előadó:
Fodor Éva Irén művészettörténész)
Október 25., csütörtök:
A Bihari Múzeum népi kerámia gyűjteménye
(Előadó:
Sándor Mária etnográfus)
November 8., csütörtök:
„Bicskával rótt ige”– Adalékok Bihar pásztorművészetéhez a Bihari Múzeum tárgyai
kapcsán
(Előadó:
Siteri Róbert etnográfus)
Az előadások kezdete: 17 óra
Helyszín:
a Bihari Múzeum nagyterme
Következő családi múzeumi
délutánunkra október 20-án,
szombaton, 14.30-tól kerül
sor. Ezúttal a házi szőttesekkel
ismerkedhetnek meg az érdeklődő családok, illetve azzal, hogy
hogyan készítették a fonalat a
bihari asszonyok. Kézműves
tevékenységek: fonalcsűvölés,
szövés stb.
Programjainkra a belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

2007. október 12.

„A fiúk” utazása Jicinbe
Augusztus 30-31-én és szeptember 1-jén nemzetközi ifjúsági
találkozó volt Csehországban,
melyre a DIA-n (Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány) keresztül
lehetett pályázni még májusban.
Júniusban már azt is tudtuk, hogy
négyfős kis alkalmi rock együttesünk része lesz a tízfős magyar
delegációnak a találkozón.
Utazásunk csütörtökön reggel kezdődött, mikor felültünk
a Budapest felé haladó vonatra.
Aznap este a DIA irodájában
éjszakáztunk, és péntek hajnalban
indultunk tovább a csehországi
Jicinbe. Ott már vártak minket,
DIA-s segítőnk elkísért minket a
szállásra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. Diákvezetőnk,
Marian megismertetett minket
lengyel társainkkal, majd az ismerkedés, városnézés és a színpad
megtekintése után visszatértünk a
szállásra. Másnapi fellépésünk jó
hangulatban telt, bár a felszerelést
csak fél órával a koncertünk előtt
kaptuk meg, de ezt a bosszúságunkat kompenzálta a felszerelés
minősége. Aztán szabadprogram
következett, meghallgattunk más
együtteseket is, ismerkedtünk, buliztunk. Következő nap még Prágában éjszakáztunk, ahol szintén
szétnéztünk. A hazaút izgalmasra
sikeredett, hiszen három vonatot is
lekéstünk. Összességében jó buli
volt, szép emlék marad nekünk,
és reméljük, legközelebb is eljut-

hatunk ilyen találkozókra. A költségeket 100%-ban a DIA fizette,
nekünk csak pályáznunk kellett,
igaz angolul, és feltétel volt, hogy
mindannyiunknak társalgási szinten kellett beszélnünk az angol
nyelvet. A soproni fiatalok és mi
képviseltük Magyarországot, és
ezúton is köszönjük a DIA-nak a
lehetőséget.
,,A fiúk”:
Fejes Norbert 12. D.
Gál Gergő 12. A.
Bagdi Gergely 12. A.
Domján Gábor 10. B.

A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív
hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé,
használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát
módon megválni. Manapság hazánkban nagy mennyiségű hasznosítható anyag kerül a kukákba,
melyek jobb helyen lennének a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken,
mert így biztosított a hasznosításuk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Berettyóújfaluban a múlt hét folyamán
elhelyezésre kerültek a szelektív
hulladékgyűjtő konténerek.
Ezúton szeretnénk felhívni
minden berettyóújfalui lakos figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára. A kérdést összetett
problémaként kell kezelnünk, mert
nemcsak jelenünk, hanem jövőnk
záloga is.
A hulladékgyűjtő szigetek lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy
a háztartásában, környezetében
keletkező hulladékot különválogatva gyűjthesse. Így Ön is
segíthet abban, hogy minél több
hulladék kerüljön újrahasznosításra. Fontos, hogy a szétválogatott

hulladékot a megfelelő konténerben
helyezzük el:
A kék színű konténer újságok,
folyóiratok, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyűjtésére
való. Ne dobjuk bele az élelmiszer
maradványokat és egyéb szenynyeződéseket tartalmazó (pl. olaj,
zsír, oldószer) papírokat, használt
papír zsebkendőt, szalvétákat stb. A
feldolgozás legfontosabb feltétele,
hogy a papír ne legyen szennyezett,
zsíros!
A zöld színű konténer az üdítős,
szörpös, mindenféle öblös üveg, a
háztartásokban már feleslegessé
vált befőttes üvegek gyűjtésére
szolgál. Az üvegekről mindig
távolítsuk el a fém kupakokat!
Ne dobjunk a konténerbe drótszövetes üvegeket, katedrálüveget,
kerámiát, porcelánt, neoncsövet,

villanykörtét, nagyítót, szemüveget, tükröt!
A sárga színű konténerekben
az ásványvizes és üdítőitalos PETpalackok gyűjtése történik. Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási
vegyi anyaggal szennyezett (nem
kimosott) flakont. Véletlenül sem
kerülhet a műanyag közé üvegpalack, papírcímke, ételmaradék.
Reméljük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerek megfelelő,
célszerű használatával közösen
többet teszünk a szűkebb környezetünk védelméért, és hozzájárulunk a
mindenki számára kiemelten fontos
kulturált városképünk és a természeti környezetünk védelméhez.
Tegyünk együtt BERETTYÓÚJFALUÉRT!
A FIDELITAS
Berettyóújfalui Szervezete

Felhívás! Veszettség elleni védekezés
1. A veszettség gyógyíthatatlan,
embernél, állatnál egyaránt halálos
kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője
a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását
– Európában évek óta sikerrel
alkalmazzák. 1992 októberében
hazánkban is megkezdődött a rókák
vakcinázása. Első alkalommal a
nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30
km-es sávban került kihelyezésre
csalétekvakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de
a rókák által kedvelt ízű és szagú
csalétekbe rejtik, amely szürkés-

barna színű. A róka, miközben
megeszi a csalétket, szétrágja a
kapszulát is, így a vakcina bejut a
szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina
emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére nem
szabad hozzányúlni! Semmi esetre
sem szabad felvágni vagy széttörni,
mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik,
az alábbi biztonsági előírásokat kell
alkalmazni:
a. Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú
fertőtlenítőszerrel vagy ennek

hiányában 70%-os alkohollal lemosni. Mindkettő beszerezhető a
gyógyszertárakban. A jódtartalmú
fertőtlenítőszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos
lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra
nincs szükség.
b. Ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított 21 napig
az ebeket megkötve, zárva kell
tartani (ebzárlat), és csak pórázon
szabad közterületre vinni. A jelzett
időszak alatt a kezelt területen tilos
a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázást
segítik azzal, hogy a kóborló ebek

vagy legelő állatok ne vehessék
fel a róka számára kihelyezett
csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál,
a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi
állatorvost, a helyi önkormányzatot
vagy vadásztársaságot.
Kérjük, hogy a fentiekről a
gyermekét is tájékoztassa!
További felvilágosítással az
Önök körzetében élő állatorvosok
és orvosok szolgálnak.
A helyi vakcinázási kampány
időpontja: október 17-23-ig.
FVM
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állat- és Növényegészségügyi
Főosztály
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A népmese napja
„Él a mese, s száll tovább...”
Mesemondó verseny a Sinka
István Városi Könyvtárban
Mesét és mondát vagy valami
ehhez hasonlót a földkerekség
minden népe mond, és mondott a
múltban is, ki tudja, milyen régóta.
Ezek egymással csodálatos egyezést mutatnak, mivel a történetek, a
könyvek a különböző „vándorfoglalkozásokat” űzők: hajósok, katonák, mesteremberek és a nyelvhatárokon a kétnyelvű mesemondók
közvetítésével mindenfelé eljutottak. Eljutottak hozzánk is, s volt,
amit befogadtunk: lefordítottunk,
magyar környezetbe helyeztünk
(keresztény vagy nem keresztény
elképzeléseinkkel magyaráztunk,
értelmeztünk), mások örökké idegenek maradtak számunkra.
A régi időkben még eleven
volt a szájhagyomány. A társas
munkák alatt, a kukoricafosztóban, a morzsolóban, a fonóban, a
tollfosztóban, tavasszal állatőrzés
közben, nyáron kapálás közben, a
nagy nyári munkák pihenőóráiban
magától értetődően meséltek, daloltak, tréfálkoztak, a gyerekeket
is mesével fizették, szoktatták a
munkához, nagy keletje volt hát a
jó mesemondónak.
Benedek Elek születésnapja a
népmese napja. Úgy kell tekintenünk őt, mint egy kiváló székely

paraszti mesemondót – ő is annak
tartotta magát –, aki sok-sok mesén
és mondán keresztül bemutatja,
hogy milyen a megőrzött magyar
népmesekincs. Ennek jegyében
immár második alkalommal hirdettünk mesemondó versenyt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy most
is szép számmal jelentkeztek az
általános iskolások. Nehéz feladata
volt a zsűrinek. Két korcsoportban
zajlott a megmérettetés. Mindkét
korcsoport első helyezettje a megyei döntőn képviseli városunkat a
Méliusz-könyvtárban október 7-én
a Könyves vasárnapon.
A zsűri tagjai: Fenyvesvölgyiné
Tóth Zsuzsa, rajztanár, grafikus,
Sándor Mária, néprajzos muzeológus.

Helyezések:
Alsósok:
1. Koszorús Nóra 3.o., Széchenyi
István Általános Iskola
2. Hajdú Krisztina 3.o., II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
3. Fekete Fanni Fruzsina 2.o.,
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
Felsősök:
1. Nagy Dóra 5.o., II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
2. Török Annamária 5.o., Széchenyi István Általános Iskola
3. Nagy Andrea 5.o., Széchenyi
István Általános Iskola
Köszönjük a gyermekek színvonalas szereplését, a pedagógusok és
a szülők segítségét!
A városi könyvtár dolgozói

Babaolvasónap
Október 3-án, délelőtt a
Sinka István Városi Könyvtárba
vártuk a kismamákat, a leendő
anyukákat és a legapróbbakat
édesanyjukkal. Baloghné Zám
Éva ifjúsági védőnő az egészséges és helyes táplálkozásról
tartott előadást. Bemutattuk
a könyvtárunkban fellelhető,
kismamáknak szóló könyveket,
folyóiratokat is, s ezek bibliográfiáját haza is vihették.
Az előadás végén a védőnő
válaszolt a felmerült kérdésekre.
Legközelebb is szívesen látjuk e
korosztályt is könyvtárunkban.
A dolgozók

Szeptember 29-én adták át a
Morotva Egyesületnek köszönhetően Berettyóújfalu első műfüves
pályáját. Az ünnepélyes alkalomra
150-200 fő gyűlt össze, hogy
együtt ünnepeljék nemcsak a Morotva Egyesület, hanem az egész
berettyószentmártoni városrész, illetve Berettyóújfalu város legszebb
sportkomplexumát. A megnyitó ünnepségen megjelent Kocsis Róbert,
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke, az ő megnyitójával vette
kezdetét az ünnepség.
Tőle a szót Papp László - Debrecen Megyei Jogú Város képviselő-testületének tagja, az ügyrendi
bizottság elnöke – vette át, és
tolmácsolta Kósa Lajos Debrecen
város polgármesterének jókívánságait is, aki személyesen kívánt
részt venni a rendezvényen, de ezen
a napon ünnepelte érettségi találkozóját. A következő „hozzászóló”
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu város polgármestere volt, és méltatta
a Morotva Egyesület és a város
vállalkozóinak áldozatos és kitartó
munkáját. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő beszédében
elmondta, hogy 2005. szeptember
16-án még Pálfi István jelenlétében
történt meg az „objektum” alapkőletétele. Sajnos az átadásnál már
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nem lehet jelen, így neki ajánlották
a jelenlévők ezt a sikert.
Ferencz Árpád tiszteletes, a
berettyószentmártoni református
egyházközség lelkésze áldotta meg
a pályát, illetve nemcsak a pályára,
hanem a rajta sportolókra, illetve az
ide látogató sportszerető szurkolókra is kérte Isten áldását.
Papp János, a Morotva Egyesület elnöke kifejtette, hogy a
megyei önkormányzattól 20 millió forintot nyertek kivitelezésre,
melyhez Berettyóújfalu város 2
millió forint önerővel járult hozzá. Természetesen a komplexum
jóval többe van ettől, de sikerült
előteremteni a plusz költségeket a

népi hagyományos építészet megörökítése, az emberi sorsok arcon
megjelenő ábrázolása, a csendéletté
szelídülő tárgyak szépsége uralkodik. Sajátos technikája, a lazúrozás
különös aurát teremt képeinek. A
változatos technikai megoldások
elmélyült gondolkodásra hívnak
régmúlt korok világába, az emberi
lélek mélységeibe. Alkotásain
előszeretettel alkalmazza a szürrealisták által kedvelt technikákat.
A fehér színt tabuként kezeli, mert
a természet sem gazdag tárháza a
fehérnek, pedig a legösszetettebb
szín. Elsődleges példaképének
Szász Endrét tekinti, de alkotá-
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Egészségnap
Berettyóújfaluban
Október 3-án „Fűben-fában orvosság” címmel alternatív előadásokat
hallgathattak az érdeklődők a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
nagytermében. Ezzel párhuzamosan ki-ki kedvére választhatott az aurafotózás, az állapotfelmérés, a csontkovácsolás és az egyéb természetes
gyógymódok között. Sőt, bioélelmiszerek és gyógytermékek vásárlására
is lehetőség volt.
Aki elment, lelkileg biztosan gazdagabban tért haza. A szervezők
ajánlják szíves figyelmébe mindenkinek, aki most nem tudott ott lenni,
hogy legközelebb ne hagyják ki ezt a lehetőséget.

Egy kis ízelítő Biharból
A Bihari Tájak Múzeumi
Egyesületének kis csoportjával
egy nyárvégi napon indultunk
el Biharugrára. Programunk tartalmasnak ígérkezett, de hogy
ilyen csodálatos élményekben lesz
részünk, talán egyikünk sem gondolta. És mennyi minden fér bele
egy fél napba!
Utunk első állomásaként
egy nemrég elkészült szabadidő központba érkeztünk, mely
Biharugrától északra, a KörösMaros Nemzeti Park Kis-Sárrét
tájegységén található. Az európai
színvonalú szálláshelyek, szobák
felszerelése, berendezése minden
igényt kielégít. A természetet szerető, nyugalomra, csöndre vágyó
emberek, baráti társaságok számára
bizonyára kedvelt és látogatott
hely lesz.
Ezután a Szabó Pál Irodalmi
Emlékházhoz érkeztünk, ahol
Szluka Mátyás magyartanár, igaz-

gató úr részesített bennünket kedves
fogadtatásban. Végigvezetett minket az író házában, ahol Szabó Pál
és családja bútorai, képei, könyvei
őrzik az író emlékét.
Megilletődve hallgattuk ebben
az irodalmi környezetben Szluka

város vállalkozóinak köszönhetően.
Egy műfüves pálya természetesen
labdarúgómérkőzéssel, illetve
mérkőzésekkel aktiválható. Most
sem történt ez másként, hiszen
igen neves csapatok avatták fel a
pályát. A Magyar Országgyűlés
válogatottja, a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés válogatottja, Debrecen
Megyei Jogú Város válogatottja és
Bihar-Sárrét polgármestereinek válogatottja csatázott a helyezésekért.
A baráti versengés végeredménye:
1. Debrecen, 2. a parlament, 3. a
megye, 4. a Sárrét csapata.
Az ünnepélyes díjkiosztást jó
hangulatú, késő estébe nyúló vacsora és beszélgetés követte.
R. S.

Móré Imre kiállítása a Koli Galériában
Új évad kezdődött a Karácsony
Sándor Kollégium kis galériájában,
ahol havonta megújuló tárlatokkal
próbálja felhívni a diákközösség
és az épületbe látogatók figyelmét a nevelőtestület a kommersz
kultúrán túlmutató értékek fontosságára.
Jelen kiállítás a Derecskén élő
és alkotó Móré Imre festményeiből nyílt. Móré Imre a nyolcvanas
évek óta próbálja kifejezni magát
a festészet eszközeivel, az alkotás
gyermekkora óta lételeme. Munkácsy Mihály képein ábrándozva
lett szerelmese a színeknek és a
formáknak. Témaválasztásában a

Legkedvesebb
mesém,
mesehősöm
rajzpályázat
A mesemondó versennyel
egy időben hirdettük meg a
rajzpályázatot. Összesen, a két
kategóriában, 86 rajzot kaptunk.
A képeket Fenyvesvölgyiné
Tóth Zsuzsa értékelte. Mindkét korcsoport első három helyezettjének munkáit továbbküldtük a Méliusz-könyvtárba,
Debrecenbe, ahol kiállítják és
értékelik őket.
Eredmények:
Alsósok:
1. Tóth Anett 1.o.
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti iskola
2. Szilágyi Bálint 4.o.
Toldi Miklós Református
Általános Iskola
3. Fekete Fanni Fruzsina 2.o.
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
Felsősök:
1. Györfi Alexa 7.o.
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
2. Gulya Dóra 7.o.
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
3. Papp Máté 5.o.
Toldi Miklós Református
Általános Iskola
A beküldött pályamunkák
október 31-ig megtekinthetők
a Sinka István Városi Könyvtárban.

Berettyóújfalu első műfüves pályája

Mátyás – aki Szabó Pál életének
és munkásságának kiváló ismerője
– előadását az íróról. Szinte egy
„rendhagyó irodalom óra” résztvevőinek éreztük magunkat.
Az emlékházat elhagyva a
biharugrai temetőben, az író sírjá-

nál tisztelettel adóztunk Szabó Pál
emlékének.
Programunk Magyarhomorogon
folytatódott, ahol a Bihar Arborétum
tulajdonosai, a kedves Tóth család
tagjai fogadtak bennünket. Végigvezettek minket az arborétumban,
ahol szebbnél szebb, különleges
növényekben gyönyörködhettünk.
Igazán pompás látvány! A Tóthcsalád méltán érdemelte ki, hogy
létesítményüket arborétummá nyilvánították.
Sétánk befejeztével az arborétum árnyékos pihenőhelyén előkerültek a szalonnasütés kellékei s
egyéb finom enni- és innivalók.
A „fiúk” tüzet gyújtottak, s
elkezdődött a hangulatos szalonnasütés és falatozás.
A kellemes baráti találkozónak
és beszélgetésnek a késő este vetett
véget, s mindnyájan élményekben
gazdagon érkeztünk haza.
Kapornai Andrásné

saiban egyéni megoldásokat is
hangsúlyoz. Formái harmonikus
rendről árulkodnak, a teremtett
világ feledésre ítélt mozzanatait
rögzítik.
Móré Imre tagja az Amatőr
Képzőművészeti Társaságnak.
Rendszeres szereplője a HajdúBihari Őszi tárlatnak, alkotásait
bemutatta már az Országos képző- és iparművészei kiállításon,
Kecskeméten, Szolnokon és 2006ban Budapesten. Egyéni kiállítása
volt Derecskén. A kollégiumban
látható tárlat megnyitóján Sápi
József kiemelte beszédében, hogy
az ilyen találkozási alkalmak lehetőséget teremtenek az összetartozás
kifejezésére. A képekről áradó
rend és nyugalom pedig a festő
fegyelmezett, önmagával szemben
is felállított igényét fejezi ki. A képek témája értékmentés, mert letűnt
kultúrák tárgyi emlékeit őrzi, és az
emberi sorsok árnyalt ábrázolására
törekszik.
A kiállítást szervezők Wass
Albert, Dsida Jenő műveivel és
Bach csellódarabjával gondoskodtak arról, hogy a közönség teljes
élménnyel gazdagodjon. A kiállítás
október 27-ig tekinthető meg a
kollégium előterében.
Zsákai Ildikó

Felhívás!
Tisztelt Olvasó!
Szívós Istvánnak az eddig
a Bihari Hírlapban megjelent
írásait szeretnénk egy kötetben
megjelentetni Levelek Biharból
címmel. A kiadói feladatokat a
B-Tónus Bt. vállalta Gombos
Ferenc vezetésével. A nyomdai
munkálatokat az Onix Nyomda
végezné. Kérjük, hogy a kötet
megjelenését anyagilag támogassa. A támogatás összegéről
számlát adunk.
Bővebb információ:
Seres Katalin,
Berettyóújfalu,
Kádár vitéz u. 3.
Telefonszám: 402-537,
30 458-5107
A Bessenyei-lakótelepen kétszobás I. emeleti gázfűtésű lakás albérletbe kiadó októbertől.
Telefon: 54 404-106.
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Tizennegyedik helyen a BUSE
Az első hét mérkőzés után négy
vereséggel, két döntetlennel és
egy győzelemmel a 16 fős NB III.
tizennegyedik helyén áll a BUSE
labdarúgócsapata (lapzártánkkor).
Balogh Barna, az egyesület szakosztályvezetője nyilatkozott lapunknak az idei idénykezdetről:
– Július 11-én kezdődött a felkészülés, melynek első két hetében
csak edzések, majd onnantól kezdve edzőmérkőzések is tarkították
a munkát. Ezen edzőmérkőzések
változó eredménnyel zárultak,
mert a felkészülést hiányzások,
sérülések, munkahelyi elfoglaltságok és nyaralások zavarták. Ez idő
alatt is tudtuk már, hogy az NB III.
mezőnye nagymértékben megerősödött, és erre készültünk tudván,
hogy több profi csapat és játékos
lesz a mezőnyben, mint az elmúlt
szezonban. A játékoskeretünk
szinte változatlan, viszont távozott
tőlünk Bánk Levente, és legújabb
fejlemény, hogy Nagy Tibor is
kiesik a keretből, hiszen Angliába
megy dolgozni. Az érkezők között
van Kun István (Pocsajból), illetve
három ificsapatból feljött játékos:
Kisikán Tamás, Medgyesi Ádám
és Nagy Zoltán.
A vezetőség az első nyolc hely
valamelyikének megszerzését várja
a csapattól. Mindenki tudja azt,
hogy ebben az erős mezőnyben
ez nem lesz könnyű feladat, de
nemcsak mint szakosztályvezető,

hanem mint a csapat játékosa is
ígérhetem, hogy mindent megteszünk a jó szereplésért, és minden
mérkőzést meg szeretnénk nyerni.
Más csapatok idegen igazolásokkal
erősítik magukat. Mi továbbra is
ragaszkodunk azon elképzeléshez,
hogy csak helyi, illetve környékbeli
tehetségeket próbálunk beépíteni a
felnőttkeretbe. Ennek is köszönhető, hogy tulajdonképpen nem
történt igazolás.
Még nem találtuk meg az igazán
ütőképes csapatot, és az NB I-es
futsal mérkőzések beindulásával
még több teher nehezíti a munkát és
a jó szereplést. Sok játékosunknak
újra két fronton kell kiemelkedő
teljesítményt nyújtania, ami nem
lesz könnyű feladat. Ezek ellenére edzéslátogatottságunk szinte
maximális, és mindenki teljes

Felemás idénykezdet

erőbedobással készül az aktuális
mérkőzésre, talán ennek is tudható
be, hogy sérülések is tizedelik a
gárdát.
U-19-es és U-16-os csapatunk
jelenleg is az első helyen áll, ami
bizonyíthatja azon elképzelés helyességét, hogy hazai játékosokban
gondolkodunk hosszú távon is.
Reméljük, szurkolóink a kezdeti és
bízunk benne, hogy csak átmeneti
nehézségek ellenére is kitartanak
mellettünk.
A Nyíregyháza elleni mérkőzésünk bevételét egykori csapattársunk, Gulyás János gyógyíttatására
ajánlottuk fel, remélhetőleg ezzel is
hozzá tudunk járulni mielőbbi felépüléséhez. Itt szeretnénk megköszönni az ő nevében is, a szurkolók
igaz szívből jövő támogatását is.
R. S.

Sporteredmények
Futsal NB I.
Fortuna FT – MVFC 0:5
MVFC – Megatherm Gödöllő 3:3
Labdarúgás NB III.
Hajdúböszörmény – BUSE 2:1
BUSE – Balkány 3:0
U-19
BUSE – Hajdúböszörmény 2:1
Balkány – BUSE 1:4
U-16
BUSE – Hajdúböszörmény 3:2
Balkány – BUSE 0:5
U-15
BUSE – Kaba 3:4
BUSE – Létavértes 5:1
U-13
BUSE – Kaba 0:5
BUSE – Létavértes 0:11

A BMSE női felnőttcsapata
augusztusban kezdte meg a felkészülést a női megyei bajnokságra.
Az érkezők névsorában senki, míg
a távozókéban két meghatározó
játékos is van, Szabó Anikó a Ferencvároshoz és Bondár Zsuzsa a
Szeghalom NKC-hoz igazolt. E
két játékos pótlása lehet, hogy megoldhatatlan nehézségeket jelent, de
igyekeznek ezen a problémán minél
előbb túllépni és megtalálni a megfelelő embert, illetve embereket a
megfelelő posztokra – nyilatkozta
Bencze Zoltán, a BMSE női csapatainak edzője.
A serdülőből kiöregedett játékosokkal együtt 14 fős a keret,
és örömteli hír, hogy két végzős
gimnazistájukat felvették a Debreceni Egyetemre. Jakab Katalin és
Gyarmati Annamária így továbbra
is a csapat rendelkezésére áll.
A felkészülési mérkőzéseik
igen jól sikerültek, a Szeghalom
NB II-es, illetve a Derecske NB
I-es ifjúsági csapatával mérkőztek,
és a lányok az összes mérkőzést
megnyerték. A megyei bajnokságot
az újonc Létavértessel kezdték, és
nagyarányú győzelmet arattak, de
sajnos a nehézségeik is kiütköztek.
A második fordulóban tartalékos csapattal megalázó vereséget
szenvedtek Püspökladányban. A
harmadik összecsapás kötelező
győzelem hazai pályán Komádi
csapata ellen. A vártnál szorosabbra
sikerült a mérkőzés, de a második
félidőben fizikálisan felőrölték ellenfelüket. Következett egy bravúr

Debrecenben, ahol még a nagyobb
arányú győzelmük is megérdemelt
lett volna. Hajdúböszörmény csapata ellen a bírók első félidei ténykedése nagyon sújtotta a BMSE-t,
és a második félidőben hiába
„álltak fel”, csak szorossá tudták
tenni a végjátékot. A tízcsapatos
megyei bajnokságban velük együtt
három vagy négy együttes fogja
alkotni az úgynevezett élmezőnyt,
amennyiben minden mérkőzésen a
legerősebb összeállításban tudnak
játszani.
Bencze Zoltán a lányokat képeseknek tartja az első három hely
valamelyikének megszerzésére, ehhez viszont minden mérkőzésükön
a legoptimálisabb felállásban kell
szerepelniük.
Sikerült leigazolniuk Nádházi
Ritát, aki sokáig az NB I. B-s Derecske, majd később Mátészalka
csapatát erősítette. „Anyaegyesületéhez” való visszatérésével
újra meglesz a női csapatnál a két,
balkezes játékos.
R. S.

Kézilabda
Női megyei
BMSE – Hajdúböszörmény
30:32
Balmazújváros – BMSE 35:23
Lány OSB
DVSC – BMSE 30:15
BMSE – Tajtavill Derecske
21:28
Férfi NB II.
BMSE – Martfű 33:35
BMSE – Szarvas 30:24
Ifi
BMSE – Martfű 32:26
BMSE - Szarvas 33:17

GÉPKÖLCSÖNZÕ
bontókalapácsok, ütvefúrók,
döngölõgépek, körfûrész,
szõnyeg- és kárpittisztító,
fûnyíró, sövényvágó, csiszoló,
permetezõ, lapvibrátor
(viacolor lappal is) ...
Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5.
(a kórház mellett)
Telefon: (54) 401-183

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.
Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!
Megtakarított pénzét tartsa euróban. Kimagasló hozamok!

Hitel — Befektetés — Biztosítás
Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

2007. október 12.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
Október 16., 18 óra
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ nagytermében a MAG
előadássorozat programja.
„A magyar jelképrendszer sajátossága” Előadó: Ozsváth Sándor
– nyelvész.
***
NÓTAMŰSOR
Október 18., csütörtök, 18 órától
„Vándorfelhők fenn az égen címmel” Fellépnek:
Bokor János nótaénekes, dr. Vígh
Bertalan, a „daloló sebész”, Kátai
Zsusa nótaénekes, Farkasné Berényi
Márta nótaénekes, Szabó Sándor és
Szabó Lajos nótaénekesek. A műsor zenei kísérője: Jeremiás Béla
és zenekara
Jegyek elővételben 1200 Ft-os
áron a művelődési központban igényelhetők. Telefon: 54/402-014
***
KONCERT
Október 21., vasárnap, 18:30 óra
A Nadányi Zoltán Művelődési

Központ nagytermében először
Magyarországon
koncert. Előzenekarok: Rec, Kódex
Belépődíj 600 Ft
***
ZORÁN KONCERT
November 8., csütörtök, 19 óra
Élő koncert a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében.
Jegyek igényelhetők 3300 és
3000 Ft-os áron a művelődési
központban telefonon vagy személyesen. Tel: 54/402-014
***
SZÍNHÁZ
Színházi előadássorozatot indítunk. Jegyek elővételben a művelődési központban igényelhetők
(személyesen vagy 54/402-014
telefonon).
Első előadás: november 20-án,
18 órakor Mágnás Miska, operett
két felvonásban.
A budapesti FOGI SZÍNHÁZ
előadásában.

Rendőrségi hírek
Berettyóújfalu város területén
az elmúlt hónapban 2 halálos kimenetelű motoros közlekedési baleset
rázta meg a közvéleményt. A tragédiát fokozta, hogy azok egymást
követő napokon történtek.
A rendőrkapitányság működési
területén a 2007. évben 7 halálos
kimenetelű közúti közlekedési
baleset történt, melyből 4 esetben
motorkerékpár vezetője vesztette
életét. A négyből három Berettyóújfalu belterületén volt, mindhárom
esetben a baleset körülményeinek
vizsgálatát a kapitányság szakértő
véleményét kikérve végezte el.
Általánosan tapasztalható volt,
hogy a baleset bekövetkezésének
oka a motoros részéről az abszolút
gyorshajtás, a balesetben részes
másik fél részéről pedig a nem kellő
körültekintés.
A 3 halálos kimenetelű balesetben a motoros közlekedési
szempontból elsőbbséget élvező
útvonalon haladt, mégis a szakértői
vélemények az esetek többségében
kimondják, hogy nem következett
volna be a tragédia, ha a motoros
betartja a megengedett sebességet.
A városban motorozó személyek 20-30 év közötti fiatalok, akik
nem mindig rendelkeznek a közúti
közlekedésben kellő tapasztalatokkal. A gyors motorkerékpáros
közlekedés rendkívül lerövidíti a
döntés meghozatalához rendelkezésre álló reakcióidőt, ami tovább
növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
megelőző tevékenysége az elmúlt
években a tavaszi és őszi veszélyeztetett időszakokban a figyelem
felhívására, máskor a motorke-

rékpárok rendszeres közúti ellenőrzésére is kiterjedt. A fokozott
figyelemnek köszönhetően mára a
kötelező biztonsági berendezések
megléte és állapota megfelel az
előírásoknak.
A balesetek bekövetkezésének
veszélyét fokozó tényező az a
körülmény is, hogy a motoros elé
kikanyarodó jármű vezetője sokszor nem tudja hitelesen felmérni
a közeledő motorkerékpár sebességét, a távolságból arra következtet,
hogy a kanyarodást biztonságosan
megteheti.
Az őszi közlekedésben valamennyi résztvevő részéről nagyobb
figyelmet kell fordítani a nedves
utak csúszósságára, a mezőgazdasági járművek sárfelhordásaira.
Amennyiben a közlekedésben részt
vevők a főútvonalakon sárfelhordást tapasztalnak, a közlekedés
biztonságának javítása érdekében
jelezhetnek személyesen vagy telefonon a rendőrkapitányság 107-es
vagy 112-es hívószámára, illetve a
közút kezeléséért felelős szervnek.
Ilyen esetekben a kapitányság
azonnal intézkedik az út kezeléséért
felelős szerv irányába a baleseti
források megszüntetésére.
Szabó István r.őrnagy
hivatalvezető

Szeptember
8.: Mózsik Károly Bence
(Mózsik Károly Zsolt
Nagy Anett)
11.: Balog Aliz Boglár
(Balog László –
Rácz Erika Magdolna)
11.: Galló Balázs
(Galló Ferenc
László Katalin)
14.: Bojtor Anna Zsuzsa
(Bojtor Zoltán
Kiss Anikó)
15.: Jován Lili Anna
(Jován János
Szilágyi Julianna)
17.: Adamcsik Vera Zita
(Adamcsik László
Eölyűs Andrea)
25.: Kazai Bence
(Kazai János
Dr. Barta Hajnalka Emma)
Házasságot kötöttek
Szeptember
22.: Rácz Tamás
Őri Szilvia
26.: Papp János
Pelbárt Enikő
29.: Szép Sándor
Dorogi Edit Éva
Elhunytak
Szeptember
15.: Mester József (1938)
21.: Szőke Gáborné
Rajna Erzsébet (1938)
26.: Thomka Miklósné
Kisikán Ilona (1948)
27.: Sámi Lajos (1939)
28.: Bazsó László (1927)
29.: Nagy Gyuláné
Nagy Juliánna (1930)
TALÁLKOZÓ
A Nagyrábéi Baráti Kör és
Egyesület, Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
támogatásával november 3-án,
szombaton, 14.00 órától kilencedik alkalommal rendezi meg A
NAGYRÁBÉRÓL ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁT.
Amennyiben rokonát, ismerősét
szeretné meghívni vagy személyesen szeretne találkozni, beszélgetni
az idelátogató elszármazottakkal, OKTÓBER 15-ig jelezze
szándékát, címét a Teleházban.
(Telefon: 54-534-060, E-mail:
nagyrabe@telehaz.hu)
(Akik a megadott határidőig
részvételi szándékukat jelzik, a
tervezett programról részletes tájékoztatót kapnak.)

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak
és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.
Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,
Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

