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Bihar Vármegye Képgaléria
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ kisgalériája évtizedek óta
szolgálja a művészeteket, számtalan
népművészeti és képzőművészeti
kiállításnak volt a színhelye. Ének
és hangszeres muzsika, vers és próza
lírai hangulata járta át a falait, melyeken sok értékes alkotás függött
egy-egy tárlat alkalmával. Ezután
sem lesz ez másképp.
Szeptember 26-án azonban nagy
megtiszteltetésben részesült a mi
kisgalériánk. A Bihar Vármegye
Képgaléria nevet kapta ünnepélyes
keretek között.
Miről is van szó? Június 13-án
tartották kihelyezett együttes ülésüket Berettyóújfaluban a Debrecen
Megyei Jogú Város és a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés kultúráért felelős
szakbizottságai. Itt fogalmazódott
meg többek között a vármegye
képgalériák életre hívásának gondolata, egy olyan hosszútávú kulturális együttműködésnek a szándéka, mely összefogásra ösztönöz.
Elsőként Hajdúböszörményben
valósultak meg a tervek, a Hajdúság
központjában a Hajdú Vármegye
Képgalériájának létrehozásával,
most pedig megnyitotta kapuit a
művészetkedvelő közönség előtt a
Bihar Vármegye Képgaléria itt, az
egykori csonka Bihar vármegye
székhelyén, Berettyóújfaluban. A
galériában a Hajdú-Bihar megyei
művésztelepeken készült válogatásokból nyílt első alkalommal
kiállítás.
Szeptember 26-án, 17 órakor
gyűlt össze az ünneplő közönség a
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
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pont bejáratánál. A díszvendégek
köszöntése után Kocsis Róbert, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke és Muraközi István, városunk alpolgármestere leleplezték a
képgaléria tábláját. A nyitóünnepség
a megújult galériában folytatódott.
A Pávakör műsorát Kocsis Róbert
beszéde követte, aki ismertette a
hallgatósággal a művésztelepek létrejöttének célját, múltját és jelenét.
A több mint száz évvel ezelőtt megalakult nagybányai festőiskolának
úttörő szerepe volt. Nem sokkal
később a Hortobágy is kiemelkedő „festőparadicsommá” vált. A
’60-as évek végétől a Hortobágyi
Nemzetközi Művésztelep mellett a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep
is elindult Hajdúböszörményben.
A rendszerváltást követően pedig
egyre több művésztelep jött létre megyénkben. A képgaléria első tárlatát

Jantyik Zsolt, a Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési, Sport és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnöke
nyitotta meg. A kiállítóteremben
öt, megyénkben működő művésztelep alkotásaiból láthatunk ízelítőt.
Derecske, Hajdúböszörmény, Hortobágy, Nyíradony és Vámospércs
települések büszkélkedhetnek jól
működő, rangos, önálló művésztelepekkel. Fontos megjegyezni,
hogy a települések önkormányzatai
erőn felül is támogatják a telepeket,
féltve őrzik a tekintélyes mennyiségű,
nagyszerű műalkotásokat, melyek
túlzás nélkül mondhatjuk, a nemzeti vagyont gyarapítják.
Hajdú-Bihar megye tele van
megismerésre váró és arra érdemes
értékekkel, alkotásokkal, valamint
alkotni szerető és tudó, tehetséges
emberekkel. A megyei önkormányzat büszke ezekre a helyi értékekre

75 éves városunk szülészetnőgyógyászata
Fotó: Kari

1933. október 1-jén létesült az
önálló szülészeti nőgyógyászati
osztály Berettyóújfaluban, akkor 15
ággyal dr. Bárdossy Béla szolnoki
bábaképezdei tanársegéd vezetésével. A háromnegyed évszázados
jubileumot tudományos üléssel
ünnepelték városunkban dr. Vojnik
Mária államtitkár fővédnökségével,
illetve Szeifert Ferenc polgármester
és dr. Bulyovszky Istvánnak, a kórház főigazgatójának védnökletével
szeptember 26-án a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban. Az emlékülést a berettyóújfalui Ifjúsági
Fúvószenekar félórás koncertje
nyitotta meg, majd Szeifert Ferenc
polgármester, dr. Bulyovkszky
István főigazgató, dr. Tóth Zoltán,
a Debreceni Női Klinika igazgatója
és Gyula Ferencné országgyűlési
képviselő asszony köszöntötték a
jelenlévőket. Szintén a rendezvény
nyitányaként az egészségügyi mi-

niszter dr. Bedő Tibor osztályvezető
főorvosnak – aki 1983. április 11-től
állt sok térségbeli nő rendelkezésére
kiváló szakmai tudásával, emberségével, illetve sok újszülöttet
segített a világra városunkban és
térségünkben – Pro Sanitate Díjat
adományozott, melyet dr. Vojnik
Mária államtitkár adott át az ünnepségen.
Az ezt követő tudományos ülésen 11 előadás hangzott el. Dr. Bedő
Tibor főorvos a bihari szülészet 75
évéről beszélt, melynek során a 15
ágyas ispotály korszerű szülészetinőgyógyászati osztállyá fejlődött a
nagy elődök: dr. Császár Árpád, dr.
András Balázs, dr. Vilistein József
és dr. Kapu László vezetésével. E
fejlődést jól érzékelteti, hogy míg
1927-ben térségünkben ezer élve
születettből 1 éves koráig 194 gyermek meghalt, addig napjainkban
5-6 nem éli meg az 1 éves kort.

Szabó István professzor, a Szülészeti Szakmai Kollégium elnöke
a szülészet hazai történetéről és
eredményeiről, Papp Zoltán professzor, a Nemzeti Egészségügyi
Tanács elnöke a szülészeti genetika
eredményeiről tartott előadást.
Ezt követően Tóth Zoltán professzor, a Debreceni Női Klinika
igazgatója a szülészeti ultrahangdiagnosztika lehetőségeit mutatta
be. A szülészet-nőgyógyászati
szakma további vívmányait, az
endoszkópos módszereket, a rákgyógyítás új lehetőségeit, a lombikbébi módszer fejlődését dr. Rákóczi
István professzor, dr. Ungár László
professzor és dr. Kőrösi Tamás,
a Kaáli Intézet orvos-igazgatója
ismertette. Dr. Borsos Antal professzor a gyermek-nőgyógyászat
fejlődését és eredményeitsorolta, dr.
Kovács Judit adjunktus, a Debreceni
Egyetem Neonatológiai (újszülött) Tanszékének világszínvonalú
eredményeiről beszélt. Végezetül
pedig a hagyomány és a haladás
konfliktusairól dr. Lampé László
professzor, a Magyar Nőorvos Társaság örökös elnöke tartott előadást.
A rendezők, a Magyar Nőorvos
Társaság északkelet-magyarországi
szekciója és a Berettyóújfalui Területi Kórház az emlékülést sikeresnek
és eredményesnek ítélték, szakmai
körökben is igen kedvező visszhangja volt, nem véletlenül, hiszen
az orvosszakma ennyi kiemelkedő
képviselője egyszerre még soha nem
járt Berettyóújfaluban.
L. M.

és az értéket teremtő emberekre
– jegyzi meg Rácz Róbert, a HajdúBihar Megyei Közgyűlés elnöke a
Hajdú-Bihar Megyei Művésztelepek
kiadványában.
Városunk nevében Muraközi
István alpolgármester köszöntötte
a kezdeményezést: Berettyóújfalu
mindig is központi és összekötő
szerepet vállalt a megye képzőművészeti életében. A művelődési
központban 13 évig működött
képzőművészeti alkotótelep, és a
most kiállító alkotók közül is többen mutatkozhattak már be ebben
a helyiségben a bihari közönség
előtt, így elmondhatjuk, hogy méltó
e helyhez az elnevezés. Berettyóújfalu városa és a bihari kistérség
is számos kiváló, itt élő képzőművésszel dicsekedhet. Ezen túl pedig
számtalan határon túli, elsősorban
Bihar megyei és nagyváradi művész kiállítása is látható volt e falak
között, ahogyan éppen a legutóbb
Tolnay Tibor festőművészé is. Így
az az élmény, amit az együtt alkotás
jelent a kiállítóknak, számunkra
is érezhetővé, érzéklehetővé válik
azzal, hogy összefogva, együttes
erővel tudjuk a nyilvánosság elé tárni közös kincseinket, a megyében
született alkotásokat.
Rácz Anikó

bhirlap@freemail.hu

Meghívó
Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját, barátait
2008. október 23-án
az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi eseményeire.
10 óra
Ünnepi istentisztelet a református templomban
Igét hirdet: Orosz Béláné Farkas Réka
a Berettyóújfalui Református Egyházközség lelkipásztora
11 óra
Megemlékezés az ’56-os emlékműnél
a Bessenyei György Szakközépiskola tanulóinak közreműködésével
Ünnepi beszédet mond: Szívós István
A rendezvényen közreműködik: az Ifjúsági fúvószenekar
Az ünnepi megemlékezés miatt 7 órától 12 óráig lezárásra kerül az Oláh Zsigmond utca Kossuth utca és József Attila ltp. üzletsora közötti szakasza. Kérjük,
a fenti útszakaszon ne parkoljanak. Megértésüket előre is köszönjük.

A forradalom születése
A felvonulók száma egyre nőtt.
A Március 15-e téren, a Petőfi szobornál elhangzott versek, Budán,
a Bem téren mondott beszédek és
kiáltványok fokozták a hangulatot,
az emberekben várakozásokat
ébresztettek.
A Parlamenthez indultak, Nagy
Imrét akarták hallani. Már 200
ezernél is többen voltak, s mert
kordon abban az időben még nem
állta az útját a békés tüntetőknek,
a téren már kórusok skandálták:
Nagy Imre! Nagy Imre!
Egy-két óra is eltelt, mikorra
megérkezett. A teret már úgy-ahogy
behangosították, és amikor kilépett
az egyik erkélyre, egy lámpa fényével alakját megvilágították, s az esti
homályban a sokaság felismerte és
éljenezte Nagy Imrét.
Elkezdte leghíresebb és legsikerületlenebb beszédét.
Elvtársak!... Nem folytathatta.
Azonnal felzúgott a kórus: „Nem
vagyunk mi elvtársak!”
Az emberek morogtak, a tér
morajlott. Nagy Imre is zavarba jött,
de kisvártatva újra megszólította a
tömeget: Kedves fiatal barátaim!
S már érkezett a válasz is: Itt van
egész Budapest! Itt van a nemzet!
Aztán elmondta mégis, és befe-

jezte előre elgondolt mondanivalóját. Akadályokról és a kibontakozásról beszélt. Az alkotmányos
rend és a fegyelem megőrzését
hangsúlyozta.
Ez már nem felelt meg az emberek várakozásának. Mást vártak,
többet.
Később, ’57 tavaszán, a Snagovban írott emlékezéseiben már maga
is úgy vélte, parázs volt a hangulat,
a Kossuth téren összegyűlt emberek
egy része csalódást érzett.
A feszültség oldódott, a zavartság elsimulni látszott; Nagy Imre
arra kérte az embereket, énekeljék
el a Himnuszt, és szép mély zengésű
hangján Ő maga kezdte el.
Ennek nagy hatása volt. Azokban az években nem volt szokás,
majdnem tilos volt a Himnuszt
énekelni. Népgyűléseken a Köztársasági induló meg az Internacionálé
nyitotta, zárta az összejöveteleket.
Sötét este volt már. Az emberek
megindultak három irányba. Volt,
aki hazafelé, mások az utcán szerzett
értesülések alapján a Városligethez,
mert ott már készültek ledönteni
Sztálin hatalmas szobrát. Aztán
sokan a Bródy Sándor utca irányába fordultak, mert a hír szerint az
ÁVÓ-sok lövik a civileket.
Mindegyik híresztelés igaz volt.
Az éjféli szellemjárás idejére a
XX. század rontó szellemének
gólemszobra már a kövezeten
feküdt. A tömeg óhajának megfelelően a nyakába kötelet kötöttek, és a
köztisztasági vállalat egyik szeméthordó teherautójával bevontatták a
Szabad Nép székháza elé.
A rádió székháza előtt összegyűlt emberek követelték, hogy
olvassák be az egyetemisták 14
pontját. Először elutasították, de
a helyzet fenyegetővé vált, s így
Benke Valéria rádióelnök engedni
kényszerült. Az ármány, a fondorlat,
ami a hatalom lényege volt, tovább
settenkedett: „süket” mikrofonba
olvasták be a pontokat. A házak ablakába kirakott rádiókészülékekből
a tömeg ellenőrizte az aljasságot. A
bezárt kapuk beomlásának robaja
fegyverek ropogásával keveredett.
A rádió ostroma elkezdődött.
A Bródy Sándor utca, a Gutenberg tér és a Múzeumkert kövezetén
az október végi hajnali derengés
halottakat és súlyosan megsebesült
embereket talált.
A forradalom így született. Még
nem győzedelmeskedett. A győzelem még több áldozatot, még több
vért követelt.
(folytatjuk…)
Szívós István
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Tájékoztató
– A polgármesteri hivatal tájékoztatója a települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról –

Fotók: Kari
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeptember 26-i ülésén rendeletet
hozott a településen keletkező
folyékony hulladék elhelyezésével
kapcsolatosan.
Ez a 32/2008 (IX. 26.) sz. rendelet városunk lakosságának nagy
részét közvetlenül érinti, ezért
ebben a külön cikkben is érdemes
felhívni a figyelmet a későbbi
esetleges félreértések elkerülése
érdekében.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a települési folyékony
hulladék (szippantott szennyvíz)
kezelésére kötelezően ellátandó és
igénybe veendő hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart
fenn.
A kötelező közszolgáltatás a Berettyóújfalu közigazgatási területén
lévő ingatlanok tulajdonosánál,
birtokosánál vagy használójánál
keletkező közüzemi csatornahálózatba nem vezetett települési
folyékony hulladékra terjed ki.
Az ingatlantulajdonos köteles
a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a
tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve
a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
A közszolgáltatás végzésére kijelölt Herpály-Team Kft. a rendelet
hatályba lépésének idejétől, folyó
év november 1. napjától a lakosság
rendelkezésére áll a szippantás
elvégzésére.
Az ingatlantulajdonos köteles
a települési folyékony hulladékot
a jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a
közszolgáltatási díjat megfizetni.
A közszolgáltató, a fentebb már
említett Herpály-Team Kft. címe:
Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
telefonszáma: 402-436.
A rendelet teljes szövege megtekinthető és elkérhető a polgármesteri hivatalban, (Dózsa György
út 17-19.), illetve a Herpály-Team
Kft.-nél.

A fentiekből értelmezhető,
hogy mindazon ingatlantulajdonosoknak (használóknak), akiknek mért vízfogyasztása van, és
nincs még a lakóépület rákötve
a szennyvízelvezető hálózatra,
azoknak a vízmérő óra által mért
befolyó ivóvízmennyiség után,
az annak megfelelő mennyiségű
szennyvíz szippantását meg kell
rendelnie, illetve meg kell fizetnie
a közszolgáltatónak. Amennyiben
ténylegesen nem szükséges ezt a
mennyiséget szippantó kocsival
elszállítani, abban az esetben is
ki kell fizetni a teljes mennyiség
(melyet az ivóvízmérőn mértek)
utáni díjat.
E díj mértéke jelenleg a csatornával ellátott területeken 973 Ft/
m3, a nem csatornázottakon pedig
870 Ft/m3.
Ugyanakkor a szennyvízcsatorna hálózaton elvezetett szennyvíz
díja csak 236,6 Ft + ÁFA, azaz 283,9
Ft/m3 szennyvíz.
Jól látható tehát, hogy mindenképpen sokkal gazdaságosabb – és
persze kényelmesebb is – megoldani a szennyvízcsatornára való
rákötést, mint fizetni a szippantási
díjat, esetleg ez utóbbit akkor is,
ha ténylegesen nem is kell szippantatni.
Az érintetteket a közszolgáltató
rövidesen értesíteni fogja, hogy e
körbe tartoznak, és a vízdíj számlával egyidejűleg a szippantási díjat
is ki fogja számlázni.
Érdemes tehát mihamarabb
megoldani a csatorna használatát.
Ennek kivitelezését a megfelelő
szaktudás birtokában házilag is
el lehet végezni, de városunkban
több szakember is foglalkozik vele.
Nagyon fontos, hogy a rákötés
megvalósításakor szólni kell az
üzemeltetőnek erről, hogy időben
tudja regisztrálni a változást, és ne
számlázzák a magas szippantási
díjat!
Amennyiben a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan kérdésük
van, azzal fordulhatnak a polgármesteri hivatalban Szántai Lászlóhoz (telefonszáma: 505-429),
illetve a Herpály-Team Kft.-hez.

Ülésezett az önkormányzat
Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete szeptember 25-én tartotta
soros ülését.
Szeifert Ferenc polgármester a
napirendi pontok megtárgyalása
előtt bejelentette, hogy Makrai
Éva, az Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
diákja fekvenyomásban világbajnoki címet szerzett a dél-afrikai
Johannesburgban megrendezett
Ifjúsági és junior erőemelő világbajnokságon. A jelenlévő Makrai
Évának és felkészítő tanárának,
Ungai Jánosnak ajándékcsomag
átadásával gratulált.
Majd a „Kulturált lakókörnyezetünkért” pályázat eredményhirdetésére és oklevelek átadására
került sor. Király Sándor, a településfejlesztési bizottság elnöke
hirdette ki az eredményt. A 14
pályázó közül I. helyezett Brandtner
János Bem u. 46/b., II. Papp Gyula
Wesselényi u. 54., III. helyezettek
dr. Kiss Sándorné Botond u. 11. és
Makai Anita Bajza u. 11. sz. alatti
lakosok lettek.
A testület a költségvetés módosítása után új rendeletet fogadott el
a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról,
amelyről lapunkban részletes tájékoztatást olvashatnak. Ezzel a
döntéssel az önkormányzat azt szeretné elérni, hogy a városban szinte
100%-ban kiépült szennyvízhálózatra minél több lakos kössön rá.
Ezt követően a képviselők ismét
hosszasan vitatták immár harmadik
alkalommal a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának
emeléséről, valamint a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló rendelet-tervezetet.
Végül a 18%-os mértékű díjemelést tartalmazó rendeletet úgy
fogadta el a testület, hogy 2009.
január 31-ig az emelkedés mértékének 50%-át a lakosság helyett az
önkormányzat megtéríti a Bihari

Fotók: Kari

Az első helyezett
Hulladékgazdálkodási Kft-nek. Így
2008. október 1-jétől 2009. január
31-ig a 120 literes kuka ürítési díja
magánszemélyek számára 263 Ft/
ürítés, melyből 242,90 Ft-ot kell a
lakosoknak fizetni (ÁFA nélkül).
Eltörölte az önkormányzat
2008. október 1-jei hatállyal azt
a rendelkezést, amely megengedte, hogy az 50 m-es távolságon
belül ingatlanonként legfeljebb 2
személy közösen használhasson 1
kukát. Ezt követően erre nem lesz
lehetőség.
A folyamatos gázáremelések
miatt a Herpály-Team Kft. ismét

benyújtotta hődíjemelési javaslatát,
amely a földgáz hatósági díjának
emelésével azonos mértékű emelést tartalmazott. Az alapdíj és a
melegvíz hődíja változatlan mértékű maradt.
A javaslatot a képviselő-testület
elfogadta, és meghozta a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági
díjáról szóló rendeletet, melynek
értelmében az alapdíj fűtési célú
felhasználáskor 447,84 Ft/m3/év,
melegvíz célú felhasználáskor 40,80
Ft/lm3/év, a fűtési hődíj 3.447 Ft/
GJ, a melegvíz hődíja 3.260 Ft/GJ
és 1.467 Ft/v.m3. A díjtételek az
ÁFA-t és a fogyasztókat terhelő
egyéb adókat nem tartalmazzák. A
rendelet 2008. október 1-jén lépett
hatályba.
Megtárgyalták és egyhangúlag
elfogadták a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat 2007. évi
működéséről készült beszámolót,
melyet Olajos Mihályné, a vállalat
igazgatója terjesztett elő.
Hozzájárultak, hogy a dr.
Szotter László által működtetett 4.
számú fogorvosi praxist dr. Rémiás
Géza fogorvos részére adják át
2008. november 1-jétől.
Döntést hozott az önkormányzat a város fenntartásában lévő

a berettyóújfalui szennyvízhálózatra csatlakozáshoz
a Biharkeresztesi Takarékszövetkezetnél!
Az igénybe vehető hitel:
– összege: a kivitelezés költségszükséglete szerint,
– kamata: évi 12,0%,
– kezelési költség: évi 2,0%,
– lejárata: maximum 36 hónap,
– THM: 19,77 % (100.000 Ft kölcsön összeg 36 hónapra).
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke
nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
Egyszerű, gyors hitelbírálattal állunk ügyfeleink rendelkezésére
Berettyóújfalui kirendeltségünkön,
a Dózsa Gy. u. 3-5. szám alatt!
Telefonszámunk: 54/500-164, 30/743 59 75
A tájékoztatás nem teljes körű,
a részletekről érdeklődjön kirendeltségünkben!

Kapudíszt állítottak a közelgő halottak napjára a Csendes temetőben
a völgyköziek.
Balázs Józseftől, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk,
az ötlet a Völgyköz lakóitól származik. A megvalósításban Árvai Ferenc
lakatos mester, Hajzer György tüzépes vállalkozó és Kurucz Imre szobrászművész segített, amelyért hálás köszönet illeti őket.

Felhívás!

Így olcsóbb és kényelmesebb lesz

gazdálkodó intézmények átszervezéséről. Az Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskolában
lévő konyhát megszüntetik, és az
iskola dolgozói és tanulói részére
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában lévő főzőkonyha biztosítja
majd az étkeztetést.
A Szabó Pál Kollégiumban
működő főzőkonyha pedig ellátja a
Bessenyei György Szakközépiskola
dolgozóit és tanulóit, ahol tálalókonyha működik a továbbiakban.
Az önkormányzat a Középfokú
Oktatási Intézmények Gazdálkodó
Irodájánál 7 fő létszámleépítést
rendelt el, és a dolgozói létszámot
22 főben állapította meg.
A képviselő-testület a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ és
Sinka István Városi Könyvtár átszervezését rendelte el úgy, hogy
2008. november 1-jétől a közművelődési feladatokat, a Bihari Hírlap
kiadásának és a Berettyó Televízió
műsorkészítési feladatait közművelődési megállapodás alapján a
Herpály-Team Kft.-nek átadja, és
a Sinka István Városi Könyvtárat
önálló intézményként működteti.
Fentieken kívül a testület beszámolókat fogadott el az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, alapító
okiratokat módosított.
A kérdések, interpellációk napirendjében számos, a választókörzeteket érintő képviselői felvetések,
hozzászólások mellett dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő
bejelentette, hogy benyújtotta a
parlamentnek a Területi Kórház
súlypontivá minősítése iránti törvénymódosítási kezdeményezését.
A javaslatot október 15-ére tűzte
napirendre a Parlament Egészségügyi Bizottsága. A képviselő
felkérte Jakab György képviselőt és
Gyula Ferencné országgyűlési képviselőt, hogy az SZDSZ-nél és az
MSZP-nél tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy a beadvány
támogatást nyerjen.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a települési folyékony hulladék
kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő
hulladékkezelési közszolgáltatást.
Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, a hulladék
elszállításának szükségességét bejelenteni a HerpályTeam Kft. irodájában: H-Cs = 7.00 – 16.00 óráig, P=
7.00 – 14.00 óráig, illetve a szolgáltató alvállalkozóinál:
Szatmári Lajos 400-211, 06/30/838-5957., Bondár
László 401-077, 06/30/928-6245.
A szolgáltató tájékoztatja az érintetteket, hogy a
2008. november 1-jétől hatályba lépő rendelet jelentős
terhet ró azon fogyasztókra, akik a rendelkezésre álló
szennyvízhálózatot jogszerűen nem veszik igénybe.

Közös érdekünk a rendelkezésre álló lehetőségek
kihasználása, az elégedett fogyasztókkal való kapcsolattartás. A közös feladat teljesítése érdekében
felhívjuk figyelmüket, hogy közeledik a határnap.
2008. november 1-jéig kellő idő áll rendelkezésükre
ahhoz, hogy a szükséges lépéseket, rácsatlakozásokat
megtegyék, és ehhez az alábbi kedvezményekkel kíván
a szolgáltató hozzájárulni.
Azon fogyasztók, akik 2008. október 1. 2008.
október 31. közötti időszakban rácsatlakoznak a
szennyvízhálózatra, s ezen tényt igazolják, 2008.
december 31-ig két havi csatorna szolgáltatási számlájukból 25%-os kedvezményben részesülnek.
Berettyóújfalu, 2008. október 6.
Herpály-Team Kft.

Közhasznúsági
jelentés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták
a Szivárvány 1999. Alapítványt.
A felajánlott összeget, a 99.243
forintot a Szivárvány Református
Óvoda szakmai,tárgyi eszközeinek
bővítésére, elhasználódott eszközök
pótlására fordítottuk.
Bankszámlaszám:
61100082-17084091.
Adószám. 18556434-1-09.
A jövőbeni támogatás reményében maradok tisztelettel:
Hagymási Gyuláné,
a kuratórium elnöke

2008. október 17.

Idén is veszteséget termeltek a gazdák
A nyárutó, az ősz mindig a betakarítási munkák dömpingjét jelenti.
Az idei termesztési folyamatokról,
terméseredményekről, a gazdák
véleményéről, elégedettségéről
Kovács Zsigmondné, a Berettyóújfalui Gazdakör elnöke, a MAGOSZ
megyei elnökhelyettese tájékoztatja
az olvasókat.
– Sokszor volt szó már arról az
országos és a helyi médiában is,
hogy a termelők, a gazdák egész
éves szorgalma, nehéz és kitartó
munkája sem hozza meg a gyümölcsét, a joggal elvárt eredményt
– mondta el bevezetésképpen az
elnökasszony. Bár egy-két évtől
eltekintve évtizedek óta bőségesnek mondható a termés, Magyarországon és Európa szerte elismert
a minőség, a rossz értékesítési
viszonyok miatt nemhogy nyereséget, a munkabérüket, de még a
termelési önköltséget sem képesek
kitermelni a gazdálkodók. Ugyanakkor magánemberként ők is és
mi valamennyien úgy tapasztaljuk
egy-egy üzletbe betérve, hogy évről
évre emelkednek az élelmiszerárak
itthon és világszerte egyaránt. És
itt még azokról az előrejelzésekről
nem is beszéltünk, melyek hoszszútávon élelmiszerhiányt prognosztizálnak Európa és világszerte,
melynek bekövetkezését a jelenlegi
pénzügyi világválság és az azzal
járó gazdasági válság jelentősen
felgyorsíthat, térben és időben is
közelebb hozhat hozzánk.
Kovács Zsigmondné kifejtette,
az idei tavasz is ígéretes volt a termelők számára, a viszonylag kedvező
időjárás következtében bőséges
termés mutatkozott, és a felvásárlók
is jó árakkal kecsegtették, a biztos
értékesítés reményében minél nagyobb vetésterület felhasználására
biztatták a gazdálkodókat. Sajnos
ez az idilli állapot ebben az évben
sem tartott sokáig, már a korán érő
gyümölcsök, zöldségek, pl. a meggy,
a zöldborsó, a csemegekukorica felvásárlási árainál is megmutatkozott,
hogy komoly értékesítési gondokkal
kell idén is számolni. Hiszen az íz,
zamat tekintetében Európában is
elismerést kiérdemlő minőségű
termények árakban most sem voltak
versenyképesek a multi-üzletláncok
a minőséget illetően lényegesen
rosszabb, ugyanakkor sokkal kedvezőbb árú termékeivel szemben.
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GAZDASÁG – KULTÚRA

Fotó: Kari
A gazdakör elnökasszonya szerint
ördögi kör ez, hiszen a vásárlók
többsége az alacsony bérek miatt
kénytelen megalkudni, és a minőség
helyett elsősorban az árakat figyelembe venni.
Aztán a nyár közepén megkezdődött a kalászosok aratása. Kezdetben idén is kiváló minőségűek
voltak, aztán a betakarítás kellős
közepén egy esős, nyirkos időjárás
jött, ami után a learatott búza
jócskán megromlott, de összességében még így is, európai szinten
is elismerésre méltó minőséget
produkált. Ám az értékesítés ismét
csak bajokat hozott, hiszen a tavaly
állítólag magas áron felvásárolt
és eladatlan búza, kukorica még
mindig a tárolókban nyugszik, így
az ideinek sem helye, sem valódi
értéke nincsen. Ennek is következménye idén, hogy 1 hektár kukorica termelési-betakarítási költsége,
a kb. 230 ezer forint csupán 200
ezer forintot eredményez még
akkor is, ha egy hektár kb. 100 mázsát hoz. Még nagyobb a veszteség
akkor, ha a föld nem saját, csupán
bérlemény, mert ez csak fokozza a
bérleti díjával a költségeket. A búzához, kukoricához volt hasonlóan
ígéretes idén a napraforgó, ám a 12
ezer forintos előrejelzések helyett
jelenleg csak 5500-6000 forintért
viszik, de az étolaj valószínűleg a
félárú alapanyagból is ugyananynyiba kerül majd az ABC-ékben.
Az állattartók helyzete még ennél
is tragikusabb – ezen megállapítására csak egyetlen példát említett
az elnökasszony –, elmondta, 10
évvel ezelőtt a bárányokat többért

adták el, mint ma, de beszélhetne
a tehéntartókról, a tejtermelőkről,
a sertéstenyésztőkről, a ,,felfújt
indokokkal pl. a madárinfluenza
ürügyén tönkretett szárnyasokat
tenyésztőkről. Még mindannyiunk
emlékében elevenen él a HAJDÚ
BÉT ügye, akik többszáz libatenyésztéssel foglalkozó családot
juttattak koldusbotra, avagy újabban a múlti cégek által irányított és
szponzorált, ártatlannak látszani
akaró, de multinacionális cégérdekeket kiszolgáló környezetvédők
munkálkodnak azon, hogy a magyar termelőt nemcsak a világ-,
az európai, de már-már a hazai
piacokról is kiszorítsák. Sajnos
semmi sem szent, minden eszközt
megengedhetőnek vélnek. Az érdekképviseletek folyamatos tárgyalásban vannak az agrárminiszterrel.
Leginkább azt szeretnék elérni a
kormányzattól, hogy az intervenciós felvásárlási árak fedezzék az
önköltséget. Macska-egér harc ez,
ez idáig eredmény nélkül. Valószínűleg idén is kénytelenek lesznek a
gazdák a demonstráció eszközéhez
folyamodni, hiszen itt a jövő évi kenyerünk, a búzavetés ideje, és nincs
tőke az ágazatban. Újabb hitelek felvételére már nem vállalkozhatnak,
hiszen így is óriási az eladósodás,
illetve a körbetartozások mértéke
az építőiparéhoz hasonlatos. Ha így
haladunk, önmagukat számolják fel
a gazdálkodók, és akkor már nem
lesz miért megőrizni a földeket –
ecsetelte a gazdaköri elnökasszony
a magyar mezőgazdaág lesújtó
helyzetét.
L.M.

Ünnepélyes tanévnyitó
az Eszterlánc Tagóvodában
Szeptember 26-án ünnepélyes
tanévnyitót tartottak a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde tagintézményei. A rendezvényen részt vettek:
Szeifert Ferenc polgármester, Gyula
Ferencné, dr. Vitányi István országgyűlési képviselők, Király Sándor,
Balázs József képviselők, Kapornai
Judit irodavezető, Kolozsvári István kulturális menedzser.
Az ünnepélyes évnyitó megszervezését több esemény is indokolta:
· 125 éve alapította Vass Jenő a
Kisdedóvodát,
· komplex akadálymentesítést, felújítást végeztek az ÉAOP pályázaton nyert 11 millió forintból
az Eszterlánc Tagóvodában,
· illetve, hogy rendben elindult a
nevelési év valamennyi tagintézményben.
Török Istvánné óvodavezető
köszöntőjében kiemelte a nevelési
év problémamentes indításának
fontosságát, hogy az intézmények
felkészülten várták a gyermekeket,
nyugodt, biztonságos, szeretetteljes környezetet biztosítva. Ez
nélkülözhetetlen a gyermekek
neveléséhez, az egyéni képességfejlesztéshez.
Az intézményi felújításokról
tartott összefoglalójában örömmel tudatta, hogy a Gyermekkert,
a Rákóczi Tagóvoda, a bölcsőde felújítása után a nyáron az
Eszterlánc Tagóvoda komplex
akadálymentesítése is megtörtént.
A 11 millió Ft-ból távvezérelt kapu,
térburkolat, járda, rámpa készült, a
belső térbe akadálymentes ajtókat
tettek, új csúszásmentes lapburkolatot, a csoportszobákban laminált
padlót raktak, akadálymentesített
WC-t alakítottak ki. Elkészítették

Fotó: Kari
a nagyothallók számára a műszaki
feltételeket.
Az önkormányzat parkoló
kialakításával tette biztonságossá
az óvoda megközelítését.
A szép kivitelezés Kovács
Györgynek köszönhető, de a környezet rendezésében a dolgozók és
a szülők is részt vettek.
Beszámolt a Széchenyi Tagóvoda nyertes pályázatáról is, amely 23
millió Ft-ot biztosít a felújításra.
Ezek az intézmények már megfelelnek a XXI. századi követelményeknek, biztosítják a benne élők
egészséges életkörülményeit. Török
Istvánné reményét fejezte ki, hogy
sor kerül a Székhely (volt Radnóti)
Óvoda felújítására is és a bölcsőde
3. csoportjának kialakítására is.
A Zsuró Tamásné vezette nagycsoportosok kedves műsora után
Gálné Tóth Klára méltatta Vass
Jenő gyógyszerész nagyszerű kezdeményezését, aki 1883-ban alapította meg az óvodát. Érdekes volt
hallani, hogy abban az időben a
100 gyermekkel 1 óvónő és 1 dajka
foglalkozott. Akkor még étkezést

Nyolcvan év az alapfokú oktatás
szolgálatában

Móló Panzió Olaszhonban

Harmadik esztendeje vendégeskedik Berettyóújfalu testvérvárosában a Móló Panzió legénysége.
Az idén is meghívást kaptak a
szüreti és az énekesmadarak fesztiváljára. A Pro Pocia Egyesület
invitálására hatan érkeztek a festői
észak-olasz városkába szeptember
2. hétvégéjén. Csorba János, Molnár Sándor, Ónody István, Dragomán György és felesége és Kocsis
Csaba. A delegáció 12 órás utazás
után érkezett meg, ahol az otthoni
hideg helyett kellemes idő várta
őket. Porcia észak-olaszországi kisváros, Velencétől 100 kilométerre a
hegyek lábánál, Pordenone szomszédságában. Ipara fejlett, külterü-

letén művelt parcellák sorjáznak; a
határban és a külterület házai között
szója-, kukorica- és kiviültetvények
mutatják magukat.
Másnap a Móló Panzió birkapörkölttel kedveskedett az egyesület tagjainak. Szombaton és
vasárnap 80 kiló húsból készítettek
babgulyást illetve pörköltöt, amely
mind egy szálig elfogyott. A munka
mellett egy rövid kirándulást is
tehetett a csoport a környéken. A
bográcsban való főzés szemmel láthatólag újdonság volt a kilátogató
vendégeknek, és sűrűn kattogtak a
fényképezőgépek is, ha a csikósruhában sürgölődő magyar szakács
csergetett egyet-kettőt a karikás

ostorával. Kocsis Csaba 26 darabos
fotografikai sorozatát ajándékozta
Porcia városának, amelyet a Pro
Porcia Egyesület gondoz tovább.
Tűzpiros Ferrarin érkezett a porciai
születésű Miss Cinema, Valentina
Mio, aki a Miss Italy versenyen
érdemelte ki ezt a címet. A szőke
szépséget Stefano Turchet polgármester fogadta, és mintegy 200
rajongó. Másnap már komplexebb
volt a program a polgárvédelmi,
kutyás és repülőgép-bemutató
mellett a több száz kalitkába zárt
madár éneke köszöntötte a felhők
mögül előbújó napot. A madarakat
szakavatott zsűri pontozta. Több
kiállítást is láthattak a Villa Dolfi
hatalmas parkjába kilátogatók,
mert volt bonsai-, valamint gombakiállítás és gyökerekből készített
különleges állatok is. Bemutatkoztak a helyi képzőművészek és
egy csuhéfonó házaspár is árulta
portékáit. Dragomán György és
felesége, Kitti asszony jóvoltából
nem volt nyelvi nehézsége a csoportnak, hiszen a házigazdákkal
olaszul, a spitali küldöttséggel
németül, vagy ha kellett, románul
szóltak a vendégekhez. A sikeres
rendezvényt követően az egyesület
elnöke, Guseppe Gaiarius megköszönte a csoport munkáját.
K. Cs.

nem biztosítottak a gyermekeknek,
ezért délben hazamentek, és délután visszajöttek. A foglalkozások
egyszerű körülmények között,
hosszú asztaloknál történtek.
Azóta sokat fejlődött az óvoda
épülete, felszereltsége, eszköztára.
Vass Jenő óvodaalapító munkájára emlékezve a koszorúzásnál
Szeifert Ferenc polgármester mondott köszönetet, hangsúlyozva a
gyermekek közösségi nevelésének
fontosságát, méltatva az intézményi munkát.
A koszorúzást állófogadás követte, ahol Király Sándor képviselő kívánt pohárköszöntőjében
eredményes, örömteli munkát a
dolgozóknak, élményekben gazdag, szép napokat a gyermekeknek
a felújított óvodában.
Délután 1 órától a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak folytatódott a tanévnyitó a
2008/2009-es nevelési év célkitűzéseinek, feladatainak ismertetésével,
az éves munkaterv elfogadásával.
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
nevelőtestülete

Fotó: Kari
Az épületeknek – akárcsak az
embereknek – megvan a maguk
sorsa.
A Toldi Miklós Református
Általános Iskola épületét 80 évvel
ezelőtt – 1928. szeptember 23-án –
adták át. Ezzel az akkori Református
Elemi Népiskola intézménye végre
megfelelő, az alapfokú oktatás fontosságához méltó épületbe költözhetett. Igencsak jelentős esemény
volt ez a település életében, hiszen
mindaddig a közoktatás terén – a
helyhiány miatt – meglehetősen
áldatlan állapotok uralkodtak. Egy
1901-ből származó leírás Bihar
vármegye községeiről Berettyóújfaluban 9 református elemi iskoláról
tesz említést (vagyis a hat évfolyam
oktatását a település kilenc különböző pontján „szétszórva” tudták
csak megoldani).

A háború után a trianoni döntéssel alapvetően megváltozott
Berettyóújfalu helyzete is. Az
új országhatáron belül maradt
„Csonkabihar” székhelyeként jelentősen megnövekedett a település
térségi szerepe, amely felgyorsította
a fejlődést. Az elemi iskoláztatás
helyzetének rendezése se várathatott
tovább magára. Ebben az időszakban
előfordultak 140-150 (!) fős osztálylétszámok is. Egy korabeli jelentés
szerint feleannyi tanterem állt rendelkezésre, mint amennyire szükség
lett volna. Sőt 1926-ban a főszolgabíró két tantermet „közegészségügyi
okokból” be is záratott.
1927-re aztán eljött az idő, amikor a helyi igények és az országos
fejlesztési elképzelések („népiskola
építési-program”) szerencsésen
összetalálkoztak. Ebben az évben a

TOLDIS HÍREK: Október 3-án a Toldi Miklós
Református Általános Iskola tanulói közül 40 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű kisdiák
vehetett részt egynapos kiránduláson. A gyerekek
megismerkedhettek környékünk több településének
látnivalóival. Ellátogattak Nagykerekibe, Kismarjába,

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 80.000 pengős vissza nem
térítendő segélyt és 80.000 pengős
hosszú lejáratú, kedvezményes
kamatozású hitelt utalt ki a Református Egyházközségnek az új iskola
építésére. (Az összeg nagyágának
érzékeltetésére felidézhetjük a kor
ismert slágerét, mely szerint „Havi
200 pengő fixszel/az ember könynyen viccel…”) A presbitérium
már februárban megbízást adott az
épület terveinek elkészítésére, s tavasszal megindultak a munkálatok.
Az átadási ünnepségre a korabeli
tudósítás szerint több mint kétezer
fő gyűlt össze az új épület udvarán.
Ebben az évben 618 diák kezdte
meg már az új helyen a tanulást. A
tanulólétszám folyamatosan nőtt.
A „csúcsot” az 1935/36-os tanév jelentette, amikor 1050 beírt tanulója
volt az iskolának.
Nem sokkal ezután mostoha idők következtek, amikor az
épülést, a gyarapodást a leépülés,
a pusztulás időszaka követte. A
viharfelhők elvonultával nyilván
sokan reménykedtek, hogy visszatér
a békésebb időszak, de az 1948-as
év kijózanította a hiú ábrándokat
dédelgetőket… Erre az esztendőre
esett az iskolák államosítása is,
amely természetesen nem kerülte
el a Berettyóújfalui Református
Elemi Népiskolát sem. Állami
Általános Iskola lett belőle, és ezzel
az iskola életében is egy új fejezet
kezdődött…
S. R.

Pocsajba. A kemencés töltött káposzta és a kemencében sült kenyér elfogyasztása után szekerezés tette
teljessé a napot. A kis csapat jókedvét a napközben
folyamatosan szemerkélő eső sem tudta elmosni, s
tanulóink hasznos és kellemes élményekkel feltöltekezve érkeztek haza a nap végén.
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AKTUÁLIS – SPORT

A falugazdász rovata
Még valamikor a nyár elején
írtam cikket az egységes nemzeti
támogatásokról (top up), amelyben
rendelet hiánya miatt nem tudtam
közölni az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó összegeket.
Ezt a hiányosságot szeretném most
pótolni.
Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő
nemzeti támogatások:
 Hízottbika-tartás támogatása:
termeléshez nem kötött, történelmi
bázisjogosultságként legfeljebb
46.900 Ft
 Tejtermelés támogatása: termeléshez nem kötött, történelmi
bázisjogosultságként legfeljebb
8,03 Ft
 Anyatehén-tartás támogatása:
termeléshez nem kötött, történelmi
bázisjogosultságként legfeljebb
9.350 Ft, termeléshez kötötten
legfeljebb 31.500 Ft
 Extenzifikációs szarvasmarha támogatás: termeléshez nem
kötött, történelmi bázisjogosultságként legfeljebb 17.050 Ft
 Anyajuh-tartás támogatása:
termeléshez kötötten, anyajuhok
után egyedenként legfeljebb 1.640
Ft támogatás vehető igénybe.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket
értékesít, úgy a támogatás mértéke
anyajuh egyedenként legfeljebb:
1.315 Ft

Fotó: Kari

 Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-tartás
támogatása: történelmi bázisjogosultságként legfeljebb 1.400
Ft kiegészítő támogatás vehető
igénybe
 Egyes szántóföldi növények
termeléstől elválasztott támogatása: történelmi bázisjogosultságként
a szántóföldi növénytermesztési
támogatás jogcímen legfeljebb
11.200 Ft vehető igénybe
 Dohány termesztésének támogatása: Burley-dohány termeléshez kötött támogatása legfeljebb
715.000 Ft, termeléstől elválasztva,
történelmi bázisjogosultságként
legfeljebb 205.000 Ft hektáronként
Virginia-dohány termeléshez
kötött támogatásként 898.500 Ft,
történelmi bázisjogosultságként,

Úton – az ÚTONNAL

Szeptember 1-jén nemzetközi
táborba indultunk Csehországba
az Úton Egyesület szervezésében.
Az Úton Egyesület azért szerveződött, hogy olyan értékteremtő
programokat szervezzen, és olyan
programokban vegyen részt, amelyek segítik a különböző kultúrával
rendelkező fiatalok közeledését,
valamint a tolerancia mind szélesebb körben történő gyakorlását.
13 órás autóbuszos utazás
után megérkeztünk Lomnice nad
Popelkou-ba. Szállásunk a cseh
fővárostól, Prágától 110 km-re
volt, ahol megismerkedtünk más
nemzetek fiataljaival (olaszok,
lettek, csehek és szlovákok), étkezési szokásaikkal, kultúrájukkal az

által, hogy meghatározott témát
dolgoztunk fel, rendeztünk és adtunk elő drámajátékkal. Az egy hét
alatt báb, marionette és pantomim
előadásokat tekinthettünk meg,
és mi is gyakorolhattuk azokat.
Meglátogattuk Prága és Lomnice
nevezetességeit. Vidám, jókedvű,
összeszokott társaságunknak jó lehetőség adódott arra, hogy az angol
és német nyelvet gyakorolhassuk a
kirándulás élménye mellett.
Megköszönjük az Arany János Gimnáziumnak a részvételi
lehetőséget, az Úton Egyesület
alelnökének, Dózsa Gergelynek
(aki egyben csoportvezetőnk is
volt) a segítséget.
Tikász Ákos

Hitelügyintézés
díjmentesen
Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra, építésre,
felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek
kiváltására
és szabad felhasználásra is.

IRODASZEREK

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

NYOMTATVÁNYOK

Hívjon! Segítek!

Számlák, nyugták, menetlevelek,
Szállítólevelek,
orvosi nyomtatványok

Keresse a legjobb lehetőséget!

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK

Megtakarított pénzét
tartsa euróban.
Kimagasló hozamok!

FÉNYMÁSOLÁS,

Hitel – Befektetés
– Biztosítás
Érdeklődni:
Rinyu Sándor 30 / 207-5580

Műanyag tányérok,
poharak és evőeszközök.

spirálozás, laminálás.
Bélyegzőkészítés 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

termeléstől elválasztva 266.000
forint igényelhető hektáronként
 Héjas gyümölcsűek termesztése: termeléshez kötött támogatás
hektáronként legfeljebb 30.100
forint vehető igénybe
 Rizs termesztésének támogatása: termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 58.100 Ft,
termeléstől elválasztva, történelmi
bázisjogosultságként legfeljebb
18.400 forint vehető igénybe
A támogatás-igényléseken már
mindenki túl van, hiszen a határidők még a nyáron lejártak.
Lassan már az ellenőrzéseken is túl
leszünk, remélem, akit ellenőrzött
az MVH, annál nem találtak különösebb problémát.
Ezúton hívom fel minden AKGban lévő termelő figyelmét, hogy a
2007/2008. évi Gazdálkodási naplót
2008. október 31-ig kell elküldeni
másolatban az alábbi címre:
Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat, 1118. Budapest,
Budaörsi u.141–145.
Szeretném még arra is figyelmeztetni az AKG-s termelőket,
hogy a talajmintavételről ne feledkezzenek meg, hiszen ez az AKG
utolsó éve.
Jelenleg a gázolaj jövedéki
adójának a visszaigénylése van
napirenden, akinek ilyen jellegű
kérése van, keressen bennünket.
Ékes Irén
falugazdász

Ismét
„törődtek”
a bankosok
A gyerekek újjávarázsolt játszótérnek örülhettek a
berettyószentmártoni Gyermekkert Tagóvodában a Törődés napja
alkalmából a Budapest Bank által
szervezett festésnek és virágültetésnek köszönhetően szeptember
utolsó napjaiban.
A Budapest Bank berettyóújfalui
fiókja szervezésében bankosok,
óvodai dolgozók és szülők vettek
részt abban az önkéntes akcióban,
amelynek során a Gyermekkert
Tagóvoda udvari játékait varázsolták friss színekre szeptember utolsó
hétvégéjén. A pénzintézet helyi
fiókjának munkatársai immár a
harmadik berettyóújfalui óvodában
segítettek röpke két év alatt.
A társadalmi felelősségvállalás
terén a Budapest Bank – már második éve – a 10 legjobb magyar
vállalat között van – tudtuk meg
Szabó Judittól, a bank berettyóújfalui fiókjának vezetőjétől. Véleménye
szerint ez a berettyóújfalui Budapest
Bankos dolgozóknak is köszönhető,
hiszen évről évre – tavasszal és ősszel
– felbukkannak a helyi óvodákban,
iskolákban és „törődnek” velük. A
fiókvezető bízik benne, hogy akcióikkal példát mutatnak társadalmi
szerepvállalásból is a gyerekeknek,
felnőtteknek egyaránt. (X)

Elméleti
és gyakorlati
képzőművészeti
oktatást indítok
12 év feletti diákoknak
és felnőtteknek.
Rajzolás, festés,
festészeti technikák
megismertetése,
művészettörténet
tanítása egyéni
óraadással
vagy szakkörben.
Rácz Anikó
festő, rajztanár.
Telefon: 30 225-8674.,
(54) 400-660.

2008. október 17.

I. Bihari Természetbarát Kupa
A tanévkezdés minden szülőnek, gyereknek, fiatalnak kellemetlen élményeket társít az őszhöz. Ezt
a negatív érzést igyekezett a Bihari
Természetbarát Egyesület eloszlatni szeptember 12-én Berettyóújfalu
első csapatépítő versenyével, az I.
Bihari Természetbarát Kupával.
Bázis:
Berettyóújfalu,
Csónakázó-tó szigete
Időpont: 2008. szeptember 12.,
péntek délután
Nevezés: (ingyenes),
2-3 fős csapatokkal
Menetidő: 16-18 óra között
„Kör közepén állok, Körbevesznek, jó barátok, Körbevesznek jó
barátok és rosszak” – dúdolhatta
magában Hegedűs Zoli, a verseny
fő szervezője, miközben a csapattagok és csapatok regisztrálását
végezte, kiosztotta a feladatlapokat,
és adott néhány útmutatást.
Megtudtuk, hogy mindenki
maga alakítja ki a stratégiáját,
hogy hol kezd, és hol végez. A lényeg, minél több helyet felkeresni,
megtalálni a helyes válaszokat, és
szintidőre visszaérni. Kezdett az
egész hasonlítani egy stratégiai
kincsvadászó játékra, csak nem
virtuálisan játszva, hanem élesben,
ahol a szereplők a tizenévesektől az ötvenesekig képviseltették
magukat.
És elkezdődött a játék. Az egész
egy maratoni versenyhez is hasonlított, ahol az elején mindenki
együtt volt, egy csapatban tették meg az első pár száz métert,
miközben szemügyre vették a
kopjafák által őrzött emlékeket, a
művelődési központ emléktábláit,
majd a Szerelemparkban keresték
az alkotó nevét.
De mint minden versenyen, itt
is megkezdődött a szétszóródás.
Volt olyan csapat, aki a gimnázium felé vette az irányt, voltak,
akik Kengyelfutó Gyalogkakukk
módjára igyekeztek a Berettyó
partján megtudni, hogy meddig
mér vízszintet a mérce.
Mi, a Vánszorgó Futóbab csapata (Kiss Imre, Tikász Sándor és
Ildikó) rövid stratégiai megbeszélést
követően úgy döntöttünk, hogy első
körben felkeressük a Bihar Sörözőt
(na nem inni), hanem hogy megtudjuk, hány fajta sört csapolnak,
majd a mozit. Annak ellenére, hogy
már jó ideje zárva van, mégis valamit reklámoz, hogy „Jön, jön”.
Miután kielégítettük kíváncsiságunkat, lépteinket tovább vezéreltük a sportcsarnokhoz emléktáblát
szemlélni, a Bessenyei játszótér felé
sárkánybordákat számolni. Közben
árgus szemekkel kutattunk a pluszpontokért a lepotyogott gesztenyék,
mogyorók és más termések után.
Számolgattuk, hogy vajon hány ablaka van az egykori Fényes-ház sarokbástyájának, és mivel emlékeztünk az Arany János Gimnázium
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AKCIÓS HITELEK !!!
LAKÁSHITEL, LAKÁSHITEL
KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB
KAMATOZÁSÚ HITELRE,
értékbecslési és közjegyzői
díj nélkül
5 millió 20 évre
30.121 Ft/hó THM 5,63%
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
570 000 Ft 7 év
11.111 Ft THM 25,98%
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOG-HITELEK
JÖVEDELEM NÉLKÜL IS
HITELVONAL
30-555 68 08
B. MONOK ILDIKÓ

fennállásának 50. évfordulójára,
illetve hány címere van a Bíróság
és Földhivatal épületének.
És ekkor újabb dilemma állt
elő. A kérdés nem az volt, hogy
„Lenni vagy nem lenni”, mint a
Hamletben, hanem merre tovább,
Csonkatorony vagy vasútállomás?
Újabb kupaktanács, és nyert a
vasútállomás (habár utazni nem
állt szándékunkban).
Útvonalunkon egy kis repeta következett történelemből az
56-os és az I-II. világháborús
emlékműveknél. Barangolásunk
során felidézhettük, mit is akartak
az 56-os forradalmárok az adókat
tekintve, hány környékbéli ember
esett áldozatul az értelmetlen
világháborúkban. De nem sokat
merenghettünk, mert elmélyedt
gondolatainkból telefonunk zavart meg, a pontos idő jelzőjével.
Mint aki hirtelen ébred álmaiból,
ráeszméltünk, hogy már csupán
röpke egy óra áll a rendelkezésünkre a pontgyűjtéshez, és még
oly sok minden volt hátra. Így
nem volt mit tenni, szaporázni
kellett lépteinket. Mivel az energiát
biztosító üzemünk merülőben volt,
és feladat is társult a pontokhoz,
látogatást tettünk a Korona kávéházba, a Bíbor kávéházba és a
Mámor gyros bárba. Szemügyre
vettük a tenger gyümölcsei pizza
feltéteit, megtudakoltuk, hogy
só is szükséges a csoki fagyihoz,
és mennyi pénzt kellene vinni
magunkkal, ha mégis egy tarjás
hamburger mellett döntenénk. A
Laguna cukrászdában ki gondolta volna, hogy 90 éves receptek
alapján készítik a süteményeket
és fagylaltokat, ráadásul csupa
természetes alapanyagból. Innen
tovább haladtunk a víztorony felé,
megtudni jó polgárokhoz híven,
mit nem szabad tenni a toronyban
(nyílt láng használat), hogy kis
városunk lakóinak a vízellátása ne
kerüljön veszélybe.
Kialakított útvonalunkon egyre

közelebb kerültünk az Ady Endre
utca felé, ahol újabb kincsvadászat
várt ránk. Betértünk a legközelebbi sörözőbe, körbeudvaroltuk a
pincérnőt, és egy műanyag kupakokkal teli reklámszatyorral jöttünk ki, melyet Szabolcs számára
gyűjtöttünk.
Ettől újabb lendületet kaptunk,
és már meg is volt a Széchenyiidézet, megtudtuk, hogy mi szórakoztatja a vonatra váró utasokat az
állomás várótermében, illetve mit
tart a kezében az egykor szebb napokat is látott Tejporgyári munkásszobor. De ekkorra az időjós már
17.30 mutatott. Újabb változtatás
következett a haditervben.
Jó szerencsejátékos módjára
megsaccoltuk a Berettyó mércéjének a skáláját, és egy hátraarc
utasítással szaporázni kezdtük
lépteinket a kiserdő, Barcsay-kert
és a kórház felé, megtudni, hogy
mennyivel is járult hozzá az EU
intézményünk korszerűsítéséhez.
Hát ennyi fért bele a mi kis mászkálós Máriós-játékunkba, és ezzel
irány vissza a rajthoz.
Átadtuk terméseinket, kitöltött
lapjainkat Zolinak, és izgatottan
vártuk az eredményhirdetést, ami
kb. fél óra múlva meg is történt.
Alig hittünk a fülünknek, mikor
kimondták a győztes csapat nevét
„Vánszorgó Futóbab”, vagyis mi
lettünk a legjobbak. Búcsúzóul
szeretném megköszöni a szervezők
munkáját, jó egészséget kívánva
nekik, hogy legyen még erejük
további csapatépítő játékokat szervezni, amik elfeledtetik velünk a
hétköznapok gondjait.
Tudjátok, 2009-ben is megrendezzük a kupát, ahol újra várjuk
a baráti társaságok, családok,
iskolások, munkahelyi csapatok
jelentkezését!
A túrán készült képeket, beszámolót, és a 2008-as év további rendezvényeit megtalálják a WWW.
BIHARITE.HU weboldalon.
Tikász Ildikó

Tisztelt Kisvállalkozók!
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány legújabb ajánlata:

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
Kiknek:
1-50 főt foglalkoztató vállalkozások
részére!
Hitelösszeg:

1 – 50 millió Ft!
Futamidő:
max. 15 év, 2 év türelmi idő
Kamat:
évi 8,5-8,9 % (EURIBOR-alapú, változó)
Hitel célja:
beruházások (gépek, berendezések, járművek, ingatlan
vásárlás, építés, felújítás, átalakítás) finanszírozása
Debrecen, Csapó u. 26. Tel: 52/500-330; 52/500-340
Alirodák: Hajdúnánás, Püspökladány
Tájékoztatók, letöltések: www.hbmvk.hu
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Gyülekezeti hírek

Október
a reformáció
hónapja
– Október 17-én, pénteken este, 5 órakor Emlékező
istentisztelet lesz a református
templomban, a II. világháború
berettyóújfalui áldozataira és
Oláh Zsigmond lelkészre emlékezünk.
– Október 18-án, szombaton este, 6 órakor Jótékonysági hangverseny a református
templomban, a Szivárvány Református Óvoda kórusa, a Toldi
Miklós Református Általános
Iskola kórusa és a Debreceni
Református Kollégiumi Kántus
szolgálatával. A belépés díjtalan,
perselyadományainkkal templomunk felújítását támogatjuk.
– Október 23-án, nemzeti
ünnepünkön, csütörtökön,
délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet a református templomban.
– Október 31-én, pénteken
a reformáció ünnepén, este 5
órakor istentisztelet a református templomban.

Látássérültek Budapesten
A látássérültek berettyóújfalui
kistérségi csoportja a Támogató
Szolgálattal közösen egynapos kiránduláson járt Budapesten. Szeptember 17-én zuhogó esőben indult a csoport útnak, de már ekkor
jó hangulat volt a buszon. Közben
az eső is elmaradt, úgyhogy semmi
akadálya nem volt a tervezett intézmény- és kastélylátogatásnak. Első
utunk a Csepeli Vakvezetőkutya
Képzőbázisra vezetett. Az ajándék átadását követően, ami egy
zsák kutyatáp volt, az intézmény
vezetője, Farkasné Siff Mónika fogadott bennünket, akitől részletes
és pontos tájékoztatást kaptunk a
kutyusok képzésének folyamatáról.
Az itt dolgozók óriási türelemmel
és odaadással tanítják, oktatják és
képzik a hűséges kutyákat, azért,
hogy a képzés után segítsék a
vak emberek mindennapi életét.
A tájékoztatót követően munkaközben is megnézhettük őket, és
természetesen az összes kutyust
végig simogattuk. Nagyon érdekes volt látni és tapasztalni, hogy
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Nagyváradi festmények
A Nagyváraddal való szoros
kulturális kapcsolat révén újra megismerkedhettek az érdeklődők egy
kiváló művészemberrel Berettyóújfaluban. A 76 éves Tolnay Tibor
festőművész alkotásainak a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ kisgalériája adott otthont szeptember 8.
és 21. között. A tárlatot Meleg Vilmos, a Nagyváradi Állami Színház
Szigligeti Társulatának művészeti
igazgatója nyitotta meg. Juhász
Gyula: Várad című költeményének
előadásával hozta közelebb a hallgatóságot az alkotó lelkületéhez.
Thurzó Sándor hegedűművész lírai
muzsikája tovább ébresztgette a
mélyen nyugvó érzelmeket. Tolnay
Tibor festményei a régi Várad változatos arcainak, utcáinak hangulatát
idézi. Bár a kiállított képek többsége nem Nagyváradot ábrázolja,
mégis azt a hangulatot árasztják,
mintha 50-60 évvel ezelőtti időben
járnánk, az akkori Váradot látnánk.
Ő maga így vall: „Nap mint nap
szeretett Körös-partom vezet a
műterembe. A folyót vigyázó vagy
a Körös vizébe dőlt fák szépségében gyönyörködöm, beszélgetek
velük. Figyeljétek, én is lassan
görnyedek s haladok csendesen.
Gyönyörű szép szerelmes városom kis zeg-zug utcái várnak rám,
hogy megörökítsem őket. Hogy
majd unokáink is lássák a volt és
nem létező Nagyváradot, a sokat
emlegetett és sok nevet kapott
várost. A téli Várad Körös-parti
fűzfáit akkor szeretem a legjobban,
amikor levetkőzik zöldes-sárgás

Fotó: Kari
ruhájukat, s mint a gyönyörű nő
szép alakját, mutogatják magukat.
Milyen emberi magatartásuk van
a téli fáknak! Egyik görcsösen vonaglik, a másik kecsesen kígyózik,
szomszédja magába roskadva szenved, s a fiatalabbja büszkén, egyenesen tör a téli ég felé. Csodálatos
világ ez! Hát lehet nem festeni a téli
Váradot? Én itt élek, nekem a fák és
a házak nem hazudnak, ruha sem
takarja őket, mint az embereket.
Élnek, állnak mellettem. E megpróbáltatásos világban a tél az alkotás
örömét hozó igaz barátom.”
Valóban, képeit az emlékek,
élmények, a hit és szeretet hozta
világra. Templomba igyekvő emberek, a téli csend nyugalma, a tél
tisztasága, az utcák és a táj békéje,
őszinte emberi érzések vetületei.
„Várad festőjének” munkáját számos

elismerés és díj fémjelzi. 1999-ben
és 2000-ben a határon túli magyar
művészek zalaegerszegi táborában
nívódíjas. A stockholmi Egyetemes
Magyar Képzőművészeti Csoportjának és a Budapesti Művészetbarátok
Egyesületének, valamint a Magyar
Ipar- és Képzőművészeti Alapnak
tiszteletbeli tagja. 2003-ban a Nagyváradi Református Egyházkerület
„Pro Partium” kitüntetettje. 2006ban Életmű-díjas. Képei a világ több
országában megtalálhatók.
Sikerei ellenére egyszerű és
szerény maradt. A művész szerinte
ecset Isten kezében, mert képes az
esztétikumot sajátos módon megragadni és megörökíteni. A ma is
aktívan munkálkodó Tolnay Tibor
festőművész számára kívánunk még
sok szép alkotóévet.
Rácz Anikó

Hogyan őrizheti meg tisztán
életútját az ifjú? ...

ezek a kutyák milyen sokmindent
meg tudnak tanulni, és milyen
fontosak a vak ember számára.
A program végén az intézménybe befogadott cicák közül egyet
örökbe fogadtunk, és magunkkal
hoztuk. A következő állomásunk
a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székháza volt.

Fotó: Kari
Gyertyagyújtással emlékeztek a 13 aradi vértanúra október 6-án a
népligeti kopjafánál

Közhasznúsági jelentések
A „Szülők az Iskoláért” Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazon személyeknek, akik a 2006. évi adójuk 1%-ával támogatták
az alapítványt. Az APEH-tól visszajuttatott 220.592 Ft-ot tartalékolta az
alapítvány céljainak megfelelően történő későbbi felhasználásra.
Kovács Zoltán, a kuratórium elnöke
***
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2006. évi személyi jövedelemadójának 1%-át a Toldi Baráti Kör támogatására ajánlotta fel. A befolyt
186.758 forintot az iskolánkban tanuló gyermekek, valamint a rászoruló
tanulók segítségére fordítottuk. A továbbiakban is örömmel fogadjuk
támogatásaikat. Az elkövetkező évi adója 1 %-nak felajánlását a 191230681-09 adószámra várjuk.
A Toldi Baráti Kör vezetősége

Rövid itt-tartózkodásunk alatt
megcsodálhattuk a székház műemléknek nyilvánított részét, és
ismerkedtünk a szövetség munkájával. Az idő rohanása miatt aztán
már csak egy kis büfézésre maradt
lehetőségünk. A következő állomás a nagytétényi kastély volt. A
magyar késő-barokk építészet csodálatos alkotását nézhettük meg.
A Száraz-Rudnyánszky kastély a
hozzátartozó hatalmas parkkal és a
bent kiállított korabeli bútorokkal,
használati tárgyakkal csodálatos
élményt nyújtottak a csoportnak.
Sajnos az idő itt is közbeszólt, és
készülődni kellett a visszautazáshoz, ami szintén vidáman, jó hangulatban és egy csomó élménnyel
gazdagabban telt.
Nagy Zoltán elnök

Úgy, hogy megtartja Igédet.
(Zsoltárok 119, 9.) Ez volt a vezérigéje az immár hagyományosan
évente megrendezésre kerülő Bihari
református ifjúsági napnak.
A Bihari Református Egyházmegye szervezésében szeptember
20-án, szombaton 91 (13-33 év
közötti) fiatal érkezett nemcsak
Biharból, hanem többek között
Monorról és Budapestről is. A Biblia
évében a találkozó témája a fiatalok
a Bibliában volt. Fiatalok és a Biblia.
Szerettük volna elfeledtetni az afféle
közhelyeket, hogy „a Biblia csak az
idősek kezébe való” vagy „ráérünk
később foglalkozni vele.”
Sajnos egyre több fiatal gondolkodik úgy, hogy a Biblia csak egy
könyv. Pedig többről van szó. Arról,
hogy a Biblia az Élet Könyve. Isten
saját magáról alkotott kijelentése.
És ami a leglényegesebb: mindenkihez szól. Fiatalokhoz, idősekhez
egyaránt.
Vannak fiatalok a Bibliában,
akik Isten fontos eszközévé tudtak
válni: József, Dániel, Dávid példaként állnak a mai fiatalok előtt, hogy

igen, fiatalon is lehet Istenben bízni.
Miért ne lehetnének a mai fiatalok
is Isten eszköze? A találkozón előadásban hozta közelebb hozzánk a
bibliai fiatalok világát Veres Péter,
monori lelkipásztor. Ezzel a témával
kapcsolatban mélyebb elmélyülést
nyújtott az előadás után a kiscsoportos beszélgetés. Az alkalmak
előtt és után a fiatalok zenekara
vezette az éneklést, amely nagyon jó
hangulatot teremtett. Előadás hangzott el a Holt-tengeri tekercsekről,
amiből megtudtuk: a Biblia, amit a

kezünkben tartunk, az igaz, szövege
eredeti és megbízható. A találkozó
célja volt az, hogy egyre több fiatal
életének része legyen az Istennel
való szoros, rendszeres kapcsolat:
az imádság és az Igeolvasás.
A résztvevők a találkozó ideje
alatt egész nap egy rögtönzött Biblia-kiállítást tekinthettek meg, amit
magángyűjteményből állítottunk
össze. Mindemellett persze a játék,
jókedv sem hiányzott. Mindezekért
az örökkévaló Istené a dicsőség!
Majláth József
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Dobogóközelben
a BMSE női kézisei
Szeptemb er 7-én ke zdődött el a női megyei I. osztályú
kézilabdabajnokság. Tizenegy
csapat alkotja a mezőnyt, így tehát
tíz őszi és tíz tavaszi forduló alapján
fog eldőlni a bajnoki helyezések
sorsa. Bencze Zoltán, a csapat
trénere bizakodó, és a bajnokság
végére dobogós helyezést vár felnőtt női csapatunktól.
– Nem a legjobb előjelekkel
indult a bajnokság számunkra,
hiszen meghatározó játékosunk,
Nagy Krisztina eligazolt az NB IIes Szeghalom csapatához. Itthon
kezdtünk Balmazújvárossal, és
sikerült is megnyernünk az első
mérkőzést. Hazai meccseink sokkal jobban sikerülnek, a második
mérkőzésünkön a DSI ellen is
be tudtuk gyűjteni a győzelmet.
Idegenben sokkal gyengébben
megy a szereplés, Létavértes ellen
tartalékosan szenvedtünk vereséget, illetve a Nagyhegyes elleni
rangadót is elbuktuk. Az első hazai
összecsapásunkat követően Jakab
Katalin beállósunk sérült meg, az
ő hiánya is nagyon érződik. Hullámzó teljesítményünknek a Kaba

elleni újabb hazai győzelem tett jót.
Az őszi szezonban hét hazai és három idegenbeli mérkőzést vívunk,
a tavaszi szezon sokkal keményebb
lesz, hiszen pont fordított helyzettel
fogjuk szembetalálni magunkat.
Addigra megpróbáljuk összerakni
a csapatot olyan szintűre, hogy
esélyünk legyen a hét idegenbeli
mérkőzésen is eredményesen
kézilabdázni. A dobogós esély
megmaradásához az ősszel legalább a harmadik helyen kellene

végeznünk, amire minden esélyünk megvan, hiszen jelenleg is a
harmadik, negyedik helyen állunk
a körbeveréseknek köszönhetően.
Mindenképpen hozni kell a még
hátralévő hazai mérkőzéseinket, és
Püspökladány csapatát idegenben
kell legyőznünk.
A tavaszi szezonra régi-új játékosunk, Hajdú Magdolna is edzésbe
és munkába állhat, vele egy nagyon
rutinos és jó játékost nyerhetünk.
R. S.

Eötvös-sikerek
a Fekvenyomó országos bajnokságon
Szeptember 27-28-án Beleden
(Győr-Moson-Sopron megye) rendezték meg az Ifjúsági-junior női
férfi fekvenyomó magyar bajnokságot. Hajdú-Bihar megyét a beretytyóújfalui Eötvös József Szakképző
Iskola Diáksportköre képviselte hét
versenyzővel, akik összesen nyolc
bajnoki címet szereztek, valamint
egy második, két harmadik és egy
negyedik helyezést. Kiemelkedő
teljesítményt ért el Makrai Éva, aki
a verseny első napján az ifjúsági -48
kg-os kategóriában 85,5 kg-mal, új
ifjúsági és junior országos csúccsal
nyert, másnap pedig a junior -52
kg-os kategóriában 85 kg-mal, 7,5
kg-mal javítva az ifjúsági csúcsot
lett országos bajnok. Mindkét
korcsoportban győzni tudott Somogyi Edina és Bernát Erzsébet is,
a fiúknál Szabó László junior, míg
Balibán Márk ifjúsági kategóriában
lett országos bajnok.
Eredmények:

férfi
-110 kg-os kategóriában: 2. Mikula
Norbert 157,5 kg
+125 kg-os kategóriában: 1. Balibán
Márk 122,5 kg

Ifjúsági kategória
női
-44 kg-os kategóriában: 1. Somogyi
Edina 47,5 kg
-52 kg-os kategóriában: 1. Makrai
Éva 85 kg, új ifjúsági országos
csúcs
-60 kg-os kategóriában: 1. Bernát
Erzsébet 45 kg
Abszolút magyar bajnok
1. Makrai Éva
2. Somogyi Edina

Junior kategória
női
-44 kg-os kategóriában: 1. Somogyi
Edina 47,5 kg
-48 kg-os kategóriában 1. Makrai
Éva 85,5 kg, ifjúsági és junior országos csúcs
-60 kg-os kategóriában: 1. Bernát
Erzsébet 45 kg
férfi
-56 kg-os kategóriában: 1. Szabó
László 100 kg

-67,5 kg-os kategóriában: 3.
Dudoma Attila 130 kg
-110 kg-os kategóriában: 3. Mikula
Norbert 155 kg
-125 kg-os kategóriában: 4. Balibán
Márk 120 kg
Felkészítő:
Ungai János testnevelő

Sporteredmények
Futsal NB I.
Kecskemét – MVFC 2:4
MVFC – Üllő FC Csőmontage
4:0
Labdarúgás NB III.
Felnőtt
Nagyecsed – BUSE 1:1
BUSE – Nyíregyháza 1:5
Kemecse – BUSE 1:1
U-19
BUSE – Nagyecsed 2:0
U-16
BUSE – Nagyecsed 2:0
U-15
BUSE – Létavértes 1:0
U-13
Hajdúszoboszló – BUSE 11:0
BUSE – Létavértes 1:5

GÉPKÖLCSÖNZŐ
bontókalapácsok, ütvefúrók,
döngölőgépek, körfűrész,
szőnyeg- és kárpittisztító,
fűnyíró, sövényvágó, csiszoló,
permetező, lapvibrátor
(viacolor lappal is) ...
Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5. (a
kórház mellett)
Telefon: (54) 401-183
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A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas Klub népdalköre –
minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző tornaminden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub – minden
hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub – minden hétfőn
***
„A művelődés hete – a tanulás
ünnepe” országos rendezvénysorozat berettyóújfalui programjai:
***
Október 17-én, 18 órakor JÓBA
FORGATOM MAGAMAT a Karácsony Sándor Szellemi Műhely
táncháza. Közreműködik a Húzós
Banda. Helyszín Eötvös József Szakképző Iskola ebédlője.
***
Október 27-én, 14 órakor ÍGY
CSINÁLJUK MI! Közösség és művelődés – a közösségi művelődés

szerepe. Előadó: dr. Márkus Edina
főiskolai docens.
A Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesülete és a Bihari Tájak Múzeumi Egyesülete szakmai programjainak bemutatása.
Kötetlen baráti beszélgetés.
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ.
***
Október 30-án, 14 órakor OSZTÁLYTALÁLKOZÓ. A Bihari Népfőiskola 2004 – 2008 között szervezett felnőttképzési programjain részt
vett hallgatók találkozója.
Mi történt velem azóta?
A volt hallgatók életútjának
bemutatása.
15.30 óra: A Nagyvárad Táncegyüttes zenekarának népzenei
műsora.
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ.

Rendőrségi hírek
Berettyóújfaluban a sértett törvényes képviselőjének feljelentése
alapján rablás bűntett elkövetésének
gyanúja miatt indított hatóságunk
eljárást ismeretlen tettes ellen,
aki október 1-jén a kora délutáni
órákban a városi sportcsarnok
előtti területen 1 gyermekkorút
útonállásszerűen megállított, majd
a sértettet pénzének átadására
szólított fel, miközben a sértettet
megfenyegette azzal, hogy ellenkező
esetben bántalmazni fogja. A megfélemlített gyerek a fenyegetés hatására a nála lévő 1.800 Ft készpénzt
átadta az elkövetőnek. A feljelentést
követő gyors rendőri intézkedésnek
köszönhetően még ugyanezen a napon megállapításra került a szintén
gyermekkorú elkövető kiléte.
Október 7-én éjszaka Berettyóújfaluban egy lakatlan, felújítás alatt
álló ingatlanba ismeretlen elkövető
betört, és onnan kisgépeket, villanykapcsolókat, lámpatesteket és
egyéb eszközöket tulajdonított el
kb. 80.000 Ft értékben. Az elsődlegesen végrehajtott nyomozati
cselekmények és házkutatás során
a bűncselekményből származó
összes érték előkerült, így a sértett
kára teljes mértékben megtérült.
A bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható fiatalembert hatóságunk büntetőeljárás
alá vonta.
Az utóbbi időszakban több
olyan bűncselekményt követtek el,
amikor a családi háznál, illetve üzletben, bolthelyiségben lévő riasztóberendezés működésbe lépett, ezt a
környéken élők észlelték, azonban
a rendőrség irányába jelzéssel nem
éltek, így késedelmesen került sor

a szükséges rendőri intézkedések
bevezetésére. Fentiek miatt kérjük
a lakosságot, hogy bűncselekmény
vagy más jogellenes cselekmény
észlelése esetén a rendőrséget –
legalább telefonon – azonnal értesítsék.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság ügyeletének telefonszáma:
54/402-024, de hívhatják a 107-es,
illetve 112-es ingyenes telefonszámokat is.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság illetékességi területén
a közlekedésbiztonsági helyzet
javítása érdekében október 1-je és
november 30. közötti időszakban
a gyalogos átkelőhelyek közelében
bekövetkezett közlekedési balesetek
és az ezzel párhuzamosan jelentkező társadalmi igény miatt a gyalogosan és a kerékpárral közlekedők
fokozott ellenőrzését végezzük.
A rendőrhatóság a gyalogosokkal kapcsolatosan fokozottan
ellenőrzi a jelzőlámpával ellátott
átkelőhelyeken a gyalogosok tilos
jelzésen történő áthaladását, a
nem gyalogos átkelőhelyen történő áthaladást, valamint az egyéb,
gyalogosok által elkövetett közúti
közlekedési szabályszegéseket.
A kerékpáros ellenőrzés kiterjed
a kerékpár kötelező tartozékainak
ellenőrzésére, a kerékpáros éjszakai
és korlátozott látási viszonyok közötti láthatóságának ellenőrzésére, a
kerékpárral ittas állapotban történő
közlekedés ellenőrzésére, illetve a
kerékpárosok közúti közlekedésre
vonatkozó általános közlekedési
szabályok betartásának az ellenőrzésére.
dr. Balogh Erika r.szds.

Felnőtt országos bajnokság
A Berettyó Budo Se az elmúlt öt
évben egymás után Berettyóújfaluban rendezte a Kyokushin karate
utánpótlás magyar bajnokságot.
Az idén még nagyobb fába vágtuk
fejszénket, hiszen az utánpótlás
bajnokságok megrendezése után
felnőtt nyílt magyar bajnokságot
rendezünk. December 6-án a
Kabos Endre Városi Sportcsarnokban nemcsak a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet, hanem az összes
többi ilyen stílusban és szabályrendszerben küzdő szervezet tagjai
részt vehetnek. Két versenyrendszerben – formagyakorlat és küzdelem – zajlanak a „csaták”.
A küzdelem szabályai a legkeményebbek a világon, teljes erőből
támadható a test összes felülete (kivéve a fej kézzel, a lágyékrész és a
gerinc), cél az ellenfél le-, illetve kiütése. A nők három, a férfiak négy
súlycsoportban küzdenek a felnőtt
magyar bajnoki címek megszer-

zéséért. Férfiaknál a legjobb négy
közé jutott versenyzők töréstechnikát is be kell mutassanak (három
felülettel: ököl, kézél, könyök),
melynek akkor van jelentősége, ha
döntetlen a mérkőzés kimenetele,
és a súlykülönbség sem dönt. Ebben az esetben a több deszkát tört
versenyző javára ítélnek a bírók. A
verseny nívóját egyrészt a magyar
karate színvonala – mely világhírű
–, másrészt a verseny nyílt mivolta
miatt valószínűleg jól felkészült
és nagy létszámú „vendégsereg”
adja.
Jelenleg az egyik legnépszerűbb
küzdősport, illetve szabályrendszer
a világon a K-1 szabályrendszere,
mely a Kyokushin karatéból alakult
ki. Keménységében és színvonalában legalább ilyen, ha nem jobb
küzdelmeket láthatnak a Berettyóújfaluba ellátogató, küzdősportok
iránt érdeklődő nézők.
R. S.

Augusztus
18.: Nemes Mirtill Barbara
(Nemes Béla
Nemes-Bányai Helga)
28.: Simon Márk
(Simon József
Takács Ildikó)
Szeptember
30.: Vágner Ágota
(Vágner Tamás
Nemes Ildikó)
Október
1.: Szatmári Ferenc
(Szatmári Sándor
Tandl Krisztina Betti)

Házasságot kötöttek
Szeptember
27.: Vincze Tamás
Mihály Edina
Elhunytak
Szeptember
27.: Sápi Albertné
Sólyom Mária (1908)
30.: Kajatin Sándorné
Ónodi Erzsébet Piroska
(1920)
Október
2.: Rácz Béláné
Veres Juliánna (1930)
2.: Vígh Lajos (1955)

Játszani is
engedd…
– Múzeumi
családi délután
A Múzeumok őszi fesztiválja
keretében kerül megrendezésre
következő családi programunk.
A múzeum udvarán, kiállítótermeiben és a gyermekkönyvtárban várjuk a családokat, hogy
együtt próbáljanak ki és készítsenek népi és társasjátékokat, történelmi korok játékait.
Játsszunk együtt október 19-én,
vasárnap, 14–18 óra között a Bihari Múzeumban! A programra
a belépés ingyenes.

Tájékoztatom
Tisztelt
Leendő Ügyfeleimet,
hogy megnyitottam
ügyvédi irodámat
Berettyóújfalu,
József Attila u. 31/1. szám
alatt.
Ügyfélfogadás:
telefonon történő
előzetes megbeszélés alapján,
egyébként
minden hétköznap,
8.30-tól 16 óráig.
Elérhetőség:
(54) 400-797, 70 9417-007.

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenő közéleti lapja.
Főszerkesztő:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelős kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelős vezető: Becker György.
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