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„Uram, téged tartottunk hajlékunknak!”
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torok ezek alapján fogalmazták meg
az „egyedül a hit” és az „egyedül a
kegyelem” hitelveket.
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére…” - idézte
Derencsényi István az apostol szavait, s kifejtette, hogy Berettyóújfalu református gyülekezete is azért
tudott a számos megpróbáltatást
hozó több mint négy évszázad során fennmaradni, mert bizalmát az
evangéliumba, Krisztusba vetette.
Egy keresztyén közösség számára
csak ez lehetett a múltban is, és csak
ez lehet a jövőben is a megmaradás
záloga.
Az igehirdetés után Görbedi
András presbiter, egyházmegyei tanácsos emlékezett meg a berettyóújfalui gyülekezet történetéről. FelFotó: Kari

A reformáció napján, október
31-én, délelőtt 10 órakor ünnepi
istentisztelettel vette kezdetét az a
rendezvénysorozat, ami a Berettyóújfalui Református Egyházközség
fennállásának 420. évfordulója alkalmából került megrendezésre.
Az istentisztelet kezdetén a gyülekezet a 90. zsoltárt énekelte, mely
a hagyomány szerint Bocskai István
hajdúi óta a legtöbbet énekelt zsoltár,
a „magyar reformátusok himnusza”.
Az igehirdetést Derencsényi István,
a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője végezte
Pál apostolnak a Rómabeliekhez
írt levele első fejezetének 16. és 17.
verse alapján. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a Római levél Igéi milyen
alapvető fontosságúak a református
egyház tanaiban, hiszen a reformá-

idézte a történelmi körülményeket,
amelyek a református gyülekezet
1590-es megalakulását megelőzték,
majd létrejöttét elősegítették. Szólt
arról, hogy ekkortól kezdve a település és az egyház sorsa szervesen ös�szefonódott. Megidézte név szerint
is az elmúlt századok itt szolgáló jeles személyiségeit – lelkészeket, tanítókat. Beszélt a református templom
– mely napjainkban is a város egyik
jelképe – építésének történetéről.
Az istentiszteletet követően az
érdeklődőket a Bihari Múzeum „A
Berettyóújfalui Református Egyház
története” című időszaki kiállításának megnyitója várta. Kállai Irén
múzeumigazgató köszöntötte a
megjelenteket, és köszönetet mondott azoknak a személyeknek, akik
a kiállítás létrejöttét munkájukkal
segítették, és azoknak is, akik tárgyi
emlékeket, dokumentumokat ajánlottak fel. Majd felkérte Derencsényi
Istvánt a kiállítás megnyitására.
Az egyházkerület lelkészi főjegyzője, püspök-helyettes örömét fejezte ki, hogy egy ilyen jeles alkalomra
jöhetett városunkba. A kiállítás kapcsán felhívta a figyelmet a tradíció

35 éves, közvetlen és barátságos,
láthatólag kiegyensúlyozott, pedig
magasságokat és megrendítő mélységeket élt át fiatalon. Pálfi Anikó,
aki az október 3-i önkormányzati
választásokon egyéni képviselőjelöltként a jelöltek közül legnagyobb százalékarányt elérve lett Berettyóújfalu
7. számú választókörzetének egyéni
képviselője, majd a város alpolgármesterének választották 100%-os
támogatottsággal.
A mindnyájunk által becsült,
jó emlékezetű Pálfi István európai
parlamenti képviselő hitvese és szellemi társa korán „belecsöppent” a
közéletbe, férje oldalán sok ismeretet
szerzett, előbb az önkormányzatok,
az Országgyűlés és az Európai Parlament szerteágazó tevékenységéről.
Társával együtt élte át nemcsak a sikereket, a nehézségeket is, mert hiszi,
hogy a világ szorgos és kitartó munkával jobbá tehető, számos közéleti
feladat ellátására vállalkozott. A helyi
Fidesz alelnöksége mellett megyei ci-

vil szervezetek, alapítványok kuratóriumi tagjaként, elnökeként és a Pálfi
István Régiófejlesztési Alapítvány
kuratóriumi tagjaként annak gazdaság- és területfejlesztési munkájában,
a határon túli kapcsolatok kiépítésében, térségi lapkiadásban, kutatásfejlesztésben vállalt jelentős szerepet.
A közéleti munkákon túlmenően a
szakmájában, építészmérnökként is
egyre nagyobb tervezési feladatokkal
bízták meg, melyeket hogy az összeférhetetlenségnek még a gyanúját is
elkerülje, elsősorban nem Biharban,
Hajdú-Bihar megye hajdúsági részében, valamint Pest környékén, Békésben és Szabolcsban végzett.
A helyi Fidesz felkérésére indult
október 3-dikán a 7-es számú választókörzet képviselőjelöltjeként, ahol
63,8%-os felhatalmazással nyert.
- Mindenekelőtt választókörzetem lakóinak szeretném megköszönni a nagyarányú bizalmat, és ígérem,
alpolgármesteri feladataim mellett
igyekszem az érdekeiket a lehetősége-

KÖZMEGHALLGATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton értesíti a lakosságot, hogy a közmeghallgatást 2010. november
25-én (csütörtökön), de. 11 órakor tartja a Városháza (Dózsa Gy. u. 1719.) I. emeleti nagytermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok,
valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi
és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt,
ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat. A közmeghallgatásra szeretettel vár minden érdeklődőt:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Siteri Róbert

„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”
(Sajó Sándor: Magyarnak lenni…)
1956. november 4-e: egy újabb tra- dik, hogy azok az évek történelemmé
gikus gyásznap hazánk történelmében. váljanak, mert még elevenen tartják az
Még sokan emlékeznek, mi történt emlékeinket. November 4-én a népliezen a napon. Háború hadüzenet nél- geti kopjafánál tiszteletteljes csöndben
gyülekező tömeg gyertyagyújtással, az
kül…
Október 28-tól – amikor Nagy események felidézésével és Kiss Tamás
Imre elismerte a felkelés jogosságát, és szavalatával emlékezett a szörnyű meggyőzött a forradalom és szabadságharc torlásra.
– november 3-ig békés, reményteli
Hiszen nem felejthetjük el azokat,
újrakezdésre készülődött az egész or- akik, amikor még a gondolat is halált
szág. November 4-e vasárnapra esett, ért, megtettek mindent az elnyomás
és 5-én, hétfőn, már dolgozni mentek és az igazságtalanságok ellen. Akik
kockáztatták az egzisztenciájukat, élevolna az emberek.
De a háttérben, a nemzetközi erő- tüket, szeretteiket. És nem felejthetjük
vonalak ismét tragikussá alakították a azokat sem, akik a semmiből próbáltak
magyarság sorsát. A két nagyhatalom, új életet teremteni, hogy túléljék ezt a
Amerika és a Szovjetunió vezetői hát- rettenetet, és közben őrizték az emlétéralkut kötöttek. Az USA vezetőinek ket, a fájdalmat, és amikor tudták és
döntése, miszerint az USA nem avatko- tehették, elmondták.
Nekünk pedig meg kell hallanunk.
zik be a magyarországi eseményekbe,
vagyis az oroszok szabad kezet kapnak, A gyermekeinknek is tudniuk kell
megpecsételte a magyar forradalom minderről. Meg kell, hogy érezzék a
fájdalmat és a dicsőséget, hogy tudják,
sorsát.
Mára, 2010-re ezek a fájdalmas miből, honnan vannak. Ezek a mi emesemények még nem manifesztálódtak lékeink, a közös múltunk, a magyarsátörténelemmé, hiszen még velünk, köz- gunk, az igazságunk és szabadságunk.
tünk élnek mindazok, akik nem engeSzatmári Kinga

- Portré Pálfi Anikóról, beszélgetés Berettyóújfalu új alpolgármesterével -

inkhez mérten mennél jobban képviselni.
- Alpolgármester Asszony! Úgy tudom, az alpolgármesteri tisztségre való
felkérésre nem rögtön mondtál igent,
milyen érvek mentén döntöttél mégis
úgy, hogy vállalod a feladatot?
- Ebben a városban élek a gyermekeimmel együtt. Pistával innen indultunk el, s bár hosszú utat jártunk
be, mindig ide tértünk vissza. Úgy
gondolom, az eddig megszerzett közéleti és szakmai tapasztalataimat az ő
nyomdokain haladva, s értékrendjét
követve ennek a városnak a hasznára
kell fordítanom. Talán az eddigiekből
is kiderült, nem tisztségek betöltése a
célom, hanem a feladatok érdekelnek.
Szakmámon belül szakterületemmé
az energiahatékonysági megoldások,
az úgynevezett csökkentett energiafelhasználású épületek, „passzívházak” tervezése vált. Úgy gondolom,
egy komplex városi, energiahatékonysági program létrehozásában nagyszerűen kamatoztathatnám ez irányú
ismereteimet az itt élők javára.
Az Európai Unió egyre nagyobb
arányban támogatja ezen szemlélet
elterjedését, ezen forrásokat megragadva, városunknak kiváló lehetőség
lenne működési költségeinek csökkentésére.

bhirlap@freemail.hu

és a tradicionalizmus kettősségére.
Míg az előbbire való odafigyelés segít bennünket múltunk értékeinek
megőrzésében, megtartásában és
továbbadásában, utóbbi csak újabb
zsákutcát jelent korunk egyébként
is valódi- és álértékeket egyaránt
reánk zúdító világában. Amikor egy
közösség ilyen formában is vállalja
és bemutatja múltját, az igazi értékés hagyományőrzés, ami követendő
példa lehet mások számára is.
Az időszaki kiállítás számos érdekességgel szolgál a látogatóknak.
Megtekinthetők a legrégibb – az
egyházközség tulajdonát képező –
tárgyak, egy 1615-ben készült úrvacsorai kenyérosztó tányér, valamint
két nagyméretű, ónból készült bortartó kanna. De érdeklődésre tarthatnak számot az elmúlt évszázadokból megőrzött hímzett úrasztali
terítők, valamint az egyházközség,
a templom és a református elemi iskola történetéhez kapcsolódó írásos
dokumentumok, fényképek is.
A kiállítás 2011. március 31-ig
várja az érdeklődőket.

Tisztességes, jó gazda módjára sáfárkodni!

Pálfi Anikó (szül: Pántya Anikó) 35 éves, okleveles építész-tervező. Berettyóújfaluban él gyermekeivel, Annával és Istvánnal. Néhai férje, Pálfi István 2006-ban
hunyt el.
Iskolái: 3. Sz. Általános Iskola, Arany János Gimnázium
Felsőfokú végzettségek:
1998 – Kossuth Lajos Tudományegyetem MFK – építészmérnök
2002 – Pécsi Tudományegyetem PMMFK – egyetemi okleveles építész
2010 – től jelenleg folyamatban lévő tanulmány
			
Debreceni Egyetem – megújuló energetikai szakértő
Az első diploma megszerzése óta vállalkozó, a tervezés területén dolgozik. Szakterülete az energiahatékony épületek tervezése, valamint a megújuló energiaforrások
hasznosítása.
Több civil szervezet munkáját segíti:
- Pálfi István Régiófejlesztési Alapítványnak alapítója
- Orbán Balázs Társaságnak alapító tagja
- Bihari Agrárenergetikai és Környezetgazdálkodási Egyesületnek 2006-tól
		 kuratóriumi elnöke
- Önzetlenség Hajdú-Bihar Megye Fejlődéséért Közalapítványnak 2007-től
2009-ig kuratóriumi elnöke volt
A 2009. évtől a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére a civil szervezetek
oldaláról tanácsadóként részt vesz az Európai Unió 3 évig tartó GILDED kutatási
munkájában (A zöld energia kérdései Európában. A kormányzati rendszerek hatása a háztartások energiafelhasználására).

A lap megtekinthető a város honlapján:
www.berettyoujfalu.hu

- Sokrétű
munka áll mögötted és még
több előtted,
hogyan lehet
mindezt összeegyeztetni?
- Számomra a kezdetektől fogva egyértelmű, hogy
ez a megbízás
teljes embert
igényel, már
csak azért is,
Fotó: Kari
mert az önkormányzat által
felvállalt, s a ciklusban képviselni
kívánt takarékossági megfontolások
miatt nem választottunk másik, társadalmi megbízatású alpolgármestert.
Így általános helyettesként lehetek a
polgármester úr segítségére, ezért tervezői munkáimat átmenetileg szüneteltetem, csak olyan szinten kívánom
fenntartani, hogy a tervezői jogosultságom folytonos maradjon.
A gyerekeim nevelése természetesen elsődleges számomra, s bár édesanyám mindenben a segítségemre
van, időbeosztásomat próbálom úgy
alakítani, hogy minél több időm jusson a családnak.
Polgármester úrral hosszú évek
óta ismerjük egymást, ez véleményem
szerint egy jó együttműködés alapja
lesz, de mindemellett szükség van
egy ésszerű, jó munkamegosztásra is.
A nagyberuházások hatalmas felelősséggel járnak, ezért minden apró részletre oda kell figyelni ezekkel kapcsolatban. A polgármester úr elsősorban
a gazdasági, pénzügyi vonatkozásokat, én pedig a műszaki vonalat felügyelem. Hasonló lesz a hivatalon
belüli szakmai munka megosztása is,
érdeklődésemből és képzettségemből
kifolyólag én viszem a műszaki tefolyt. a 2. oldalon
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Gyertyagyújtással emlékeztünk az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozataira

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság adománygyűjtést szervezett a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére, az összegyűlt adományokat november 11-én szállították Devecserre. Az adománygyűjtéshez Berettyóújfalu
Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, valamint a berettyóújfalui
Polgárőr Egyesület is csatlakozott.
Az egy teherautónyi adományt a devecseri gyűjtőhelyen dr. Lingvay Csaba r. alezredes, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetője és Pálfi Anikó
Berettyóújfalu város alpolgármestere adták át.
Vezendi Jánosné r.őrnagy, szóvivő
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Önkormányzati

hírek

- Közélet

Ülésezett Berettyóújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete
Október 28-án tartotta soron következő ülését a város képviselő-testülete. A
tanácskozás most is a polgármesteri jelentéssel kezdődött, melyben Muraközi István
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről. Egyebek között,
hogy a Berettyóújfalu város településközpontjának rehabilitációjához lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött vállalkozási szerződések a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg
hatályba léptek, és a munkaterületeket
átadták a kivitelező cégek részére. A Vass
Jenő Óvoda és Bölcsődénél a munkálatok
akadályozták volna a működést, ezért a
tervezett kapacitás-bővítésre csak a jövő
évben kerül sor. A Gróf Tisza István
Kórház tömbösítésének kiviteli tervkészítéséhez szerződést kötöttek a Keletterv
Magyarországi Tervező Kft-vel, a tervek
december 1-jére készülnek el. 979 ezer
forintot kapott az önkormányzat a helyi
közösségi autóbusz-közlekedés támogatására, melyet a Hajdú-Volánnal kötött
támogatási szerződés aláírását követően
utalnak át a közlekedési vállalat részére. A
testületi ülés napján kötöttek szerződést az
infokommunikációs eszközök beszerzéséről, melynek értelmében december 15-ére
szállítják le az eszközöket az iskolákba. A
polgármester írásbeli beszámolója után
egyperces néma főhajtásra kérte a testületet, tisztelegve az október 11-én elhunyt
dr. Bulyovszky István volt kórházigazgató,
valamint Pálfi Jenő egykori önkormányzati képviselő emléke előtt, aki 1994-1998
között látta el ezt a megbízatást.
A jelentés elfogadását követően az önkormányzat költségvetési rendeletét módosították. Szűcs László pénzügyi irodavezető szóbeli kiegészítése szerint a szeptember
3-a óta eltelt időszak változásait jelenítették meg a rendeletben, melynek három
jelentősebb tétele van. Az Eötvös József
Szakképző Iskola ugyanis szeptember
30-áig felélte az éves személyi kiadásokra

Fotó: Kari

elkülönített előirányzatát, ezért mintegy
20 millió forintos kiegészítésért fordultak
az önkormányzathoz. Az önkormányzat
maga is nehéz helyzetben lévén 7 millió forint kiegészítéshez tudott csak hozzájárulni, emellett jóváhagyta, hogy az intézmény
dologi kiadásaiból 5 millió forintot a személyi kiadások fedezésére csoportosítsanak
át. A kórházi rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztésére kiírt pályázatot a kiíró vis�szavonta, ezért az ennek önrész-fedezetére
betervezett 70 millió forintot, valamint a
TISZK-beruházás befejezéséhez ugyancsak elkülönített 70 millió forintot „megspórolta” az önkormányzat. A testület támogatta a rendelet-módosítást. Ezek után a
városban kialakított védőnői körzeteken az
ellátottak létszámának arányosítása végett
módosítottak. Majd a volt szovjet katonai
repülőtér területén végzendő környezetvédelmi kármentesítés kivitelezőjéről döntöttek. A közbeszerzési eljárás négy ajánlattevője közül az A-H Konzorcium tette a
legkedvezőbbet, így a kivitelezési munkák
elvégzésére velük kötnek szerződést.
Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Az önkormányzati ülés központi témáját képezte az a napirendi pont, melyben
részletes beszámolót hallhattunk a város
pénzügyi helyzetéről. Muraközi István
polgármester az október 4-én rögzített

állapotokat fontos pillanatfelvételnek nevezte. Olyannak, melyet a képviselő-testületnek és a város lakosságának is joga és
kötelessége megismerni. Mit örököltünk
az elmúlt 20 évből, honnan indulunk, és
hová tartunk. – Ha négy év múlva még
ennél is rosszabbak lesznek a mutatók, az
a mi kudarcunk, ha valamelyest pozitív
irányba mozdulunk el, melyben reménykedünk, a mi eredményünkként könyvelhetjük el - mondta a polgármester. Ezek
után Szűcs László pénzügyi irodavezető
részletesen ismertette az előterjesztésben
rögzítetteket a testület előtt. Kifejtette, az
idén közel 310 millió forinttal csökkentek
a normatív támogatások az előző évhez képest, melyek részben az ellátotti létszámok,
a lakosságszám csökkenésére vezethetők
vissza. A központi támogatásokon felül az
intézményi személyi kiadásokra 709.370e
forintot kellett költeniük, melyet a helyi
adóbevételekből teremtettek elő. A forráshiány felszámolására korábban tett,
mintegy 161 főt érintő létszám-leépítési,
átszervezési lépések nem oldották meg a
problémákat. Az október 4-én fennálló városi adósságállomány 3 milliárd 566 ezer
forint, a lejárt tartozás 553.350 ezer forint.
A folyószámla hitelállomány megközelíti a
hitelkeret felső határát. A működőképesség fenntartásához újabb kiadáscsökkentő
intézkedések megtételére, a fejlesztések

átütemezésére van szükség. A pénzügyi
irodavezető bevezetéséhez elsőként Kusai
Tamás, az önkormányzat könyvvizsgálója
szólt hozzá. Kijelentette, a pénzügyi irodavezető által a felvázolt kép a város pénzügyi helyzetéről, és ezt könyvvizsgálóként
maga is megtapasztalta, enyhén szólva is
tragikus. Részben adottság, részben a város
eddigi működésének következménye. Nem
volt könnyű a leépítés, az átszervezések, de
nem voltak elegendőek a város forrásainak
szűküléséhez viszonyítva. Ugyanakkor a
város az elmúlt néhány évben hatalmas
változáson ment keresztül, kétségtelenül
komfortosabbá, élhetőbbé vált, de a befektetett milliók nem hoztak pénzt, sőt a
visszafizetési kötelezettségek hosszú évekig terhelik majd a büdzsét. Több képviselői hozzászólás után Tisóczki József a
pénzügyi bizottság elnökeként értékelte
a beszámolót, és pontról pontra elemezte
azokat az önkormányzati rossz döntéseket,
melyek e súlyos pénzügyi helyzet kialakulásához vezettek. Megállapította, büszkék
lehetünk az utóbbi idők fejlesztéseire, de
tudnunk kell, ezeknek hatalmas ára volt,
melyeknek csak ezek után fogjuk érzékelni
és viselni a következményeit. Végül Pálfi
Anikó alpolgármester asszony szólt hozzá a
napirendi ponthoz, hangsúlyozta, következetes intézkedésekre lesz szükség, melyeknek ki kell követelni a betartásukat. Ezek
után csak 100 %-ban támogatott vagy
minimális önerejű pályázatokban vehetnek részt, és át kell tekinteniük a sport és
a kultúra területeit, nonprofit szervezeteket
kell alakítani, hogy pályázhassanak, és ne
csupán az önkormányzati támogatás tartsa
fenn őket. November 15-ig el kell dönteni,
hogy a következő évben hogyan működjön
a Herpály-Team Kft. A képviselők tudomásul vették és elfogadták a tájékoztatót,
majd zárt ülésen szociális és népjóléti kérdésekben határoztak.
Az egyebek napirendi pontjában pedig
számos aktuális problémát vetettek fel.

folyt. az 1. oldalról

Tisztességes, jó gazda Megújul a Bocskai utca
módjára sáfárkodni!
Berettyóújfaluban

- Portré Pálfi Anikóról, beszélgetés
Berettyóújfalu új alpolgármesterével rületeket, az oktatást, polgármester
úr pedig a pénzügyi folyamatokra, a
szociális, ügyrendi kérdésekre koncentrál elsősorban. A rendezvényekre,
mert szeretnénk valamennyi alkalmat
megtisztelni, felváltva járunk majd
el.
- Alpolgármester Asszony! Nagyjából egy hónapja látod el e tisztséget,
nehéz ennyi idő után tapasztalatokról
beszélni, messzemenő következtetéseket
levonni. Merre indultál el, és mik voltak az első benyomásaid?
- Eddig közvetve, kívülállóként
volt tudomásom az önkormányzat
munkájáról, működéséről, most
azonban igyekszem mindenről aprólékosan, részletekbe menően tájékozódni. Először a valós pénzügyi helyzetet szerettem volna megismerni,
ezért az erről készült kimutatásnak
– amit a képviselő-testület is tárgyalt
utóbbi ülésén – jártam utána, elemeztem, majd a jelenleg folyó beruházások állását tekintettem át, helyszíni
bejárásokkal egybekötve. Tárgyaltam
az önkormányzat cégének, a HerpályTeam Kft-nek ügyvezetőjével is,
áttekintettem a KÖSZI működését
és látogatást tettem a város alapfokú
oktatási intézményeiben, a bölcsődétől az óvodákon át az általános iskolákig, ahol legfőbbképpen a pénzügyi
helyzetről, a személyi ellátottságról,
a szakmai munkáról tájékozódtam.
Ezt követően kerítek sort a középfokú intézményekre, ahol az előzőekhez
hasonlóan a jó szakmai színvonal
mellett, a takarékos gazdálkodásnak
lehetek majd valószínűleg szemtanúja.
Az intézmények mellett természetesen a helyi vállalkozásokat, kister-

melőket is segíteni szeretnénk nagyarányú helyi beszerzések kapcsán,
de ez akkor támogatás igazán az itt
gazdálkodóknak, ha az önkormányzat bizonyos pénzügyi stabilitásra tesz
szert, s időben biztosítani tudja az
árúk, szolgáltatások ellenértékét.
A város pénzügyi helyzete jelenleg
kritikus, de úgy gondolom, racionális, jó gazdálkodással kézben tartható. Az idei költségvetés már nem
igazán nyújt számunkra mozgásteret,
a jövő év költségvetése lesz az, amire
valódi befolyással bírhatunk. Egy átgondolt, következetes gazdálkodásra
van szükség, mely hozzájárul a város
biztonságos működéséhez. A fejlesztésekről sem szeretnénk lemondani,
de az eddigieknél meggondoltabban,
a városi büdzsét kevésbé megterhelő
pályázatokban kívánunk csak részt
venni, és olyanokban, melyek hozzájárulnak az önkormányzati működési
kiadások csökkentéséhez, valamint
működést segítőek.
Az önkormányzat közvetlen nem
tud munkahelyet teremteni, de hos�szú távon a felemelkedés záloga lehet
egy olyan gazdasági háttér kialakítása, mely jó lehetőséget ad a munkahelyteremtő beruházások idetelepülésének.
Záró gondolatként szeretném József Attila Dunánál című versének
utolsó sorait az olvasók elé hozni:
„Rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk, s nem is kevés”–
ezen mottó alapján kívánom ellátni a
rám bízott feladatokat az elkövetkező
négy esztendőben, remélhetőleg mindenki megelégedésére.
L .M.

Fotó: Kari

– Jelentős a lakossági igény a
közúthálózat fejlesztésére Beret�tyóújfaluban, ezért is nagy öröm,
amikor ilyen jellegű beruházást
jelenthet be az önkormányzat –
mondta el Pálfi Anikó, a város
alpolgármestere azon a sajtótájékoztatón, melyet a Bocskai utca
felújítására és szélesítésére nyert
pályázat ismertetésére tartottak
november 12-én.
A tájékoztatón elhangzott: a
város központjában igen nagy az
átmenő forgalom a 47-es számú
főútvonalon, éppen ezért fokozott figyelmet kell fordítani az
ún. gyűjtő utak fejlesztésére, ami
végső soron a tehermentesítéshez
járul hozzá. A több, mint 30 éve
épült Bocskai utcára hat utca
csatlakozik, így ennek felújítása
és szélesítése nagy jelentőséggel
bír a város életében. Az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló beruházás összes bekerülési költsége
82 millió Ft, ami 85 százalékos
támogatásnak felel meg, míg a 15

százalékos önkormányzati önerő
22,5 millió Ft. A november elején
megkezdődött felújítási munkálatok során, közel egy km hos�szon, a meglévő szilárd burkolat
újul meg, miközben szélesítik is
fél méterrel az utcát – részletezte
Pálfi Anikó. Az utca végén 340
méter hosszon új járda is épül.
Az utca mindkét oldalán kiemelt
szegély készül. Nagy gondot fordítanak a környezetre is, így fásítanak, de egy kis pihenő helyet is
kialakítanak a Petőfi utca kereszteződésében, padokkal, asztallal
és virágtartóval.
Lapunk kérdésére Pálfi Anikó
elmondta: jelenleg 39 százalékos a
városban a szilárd burkolatú utcák
aránya, ami azt jelenti, hogy 103
utcában még hiányzik a szilárd
útburkolat, tehát jogos a lakossági
igény a közúthálózat fejlesztésre.
A kivitelezést végző helyi vállalkozók – az időjárás függvényében – az év végére ígérik a munkálatok befejezését.
Nyírő Gizella
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Egy újabb lépéssel előre
Fotó: Kari

Négycsillagos szálloda épül a
Morotván – tájékoztatták a sajtó
képviselőit november 4-én a Morotva Szabadidő és Rendezvényközpont
körépületében, majd lerakták az
épület alapkövét a Morotva-ligetben.
A szálloda 60, kétágyas szobából a
hozzá tartozó kiegészítőkkel, konferenciateremmel, tárgyalókkal áll
majd – tudtuk meg Mezei Józseftől,
a „Négycsillagos minősítésű Morotva
Hotel építése Berettyóújfaluban” pályázat kedvezményezettjétől. A Mezei
Vill Kft. ügyvezetője köszöntőjében
azt is elmondta, ez az újabb beruházás
ahhoz a berettyóújfalui vállalkozók, a
Morotva Egyesület által megálmodott
és részben megvalósított létesítményrendszerhez kapcsolódik, melynek
egyik eleme a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló körcsarnok építése mint
első lépés volt.
A körépület, a műfüves pálya, a
csónakázótó és a most épülő Bihari
Rendezvénycsarnok mellett újabb
mérföldkő a szálloda lesz, és ezzel
teljesül, de nem fejeződik be a 6-7
évvel ezelőtti álom, ami szép példája
a sport és a kultúra egybefogásának,
valamint a vállalkozói összefogásnak.
Berettyóújfalunak volt már szállodája, sajnos ma más minőségben funkcionál, és vannak jó szolgáltatást nyújtó
panziók is, de ezek mellett ha a Bihari
Rendezvényközpont teljes kapacitással működni fog, szükség lesz a térségben újabb, egy viszonylag nagy befogadóképességű szállodára is, hiszen
nem csak a térségből, de a távolabbi
országrészből, akár külföldiek érdeklődésére is számítanak. A kultúra és a
sport egybefogadásával és a gazdaság
mellétételével egy olyan létesítményrendszer alakul itt ki közös munkával
és pályázati támogatással, ami Mezei
József szerint 50-100 munkahelyet
fog teremteni egy-két éven belül. A
város életébe pedig mozgalmasságot
hoz, újabb kapcsolatokat, gazdasági
fejlődést a két nagyváros, Debrecen
és Nagyvárad szegletében.
Muraközi István polgármester is
köszöntötte a sajtó képviselőit. Elmondta, hat évvel ezelőtt, amikor a
fiatalon elhunyt Pálfi István európai

parlamenti képviselővel együtt elhelyezték a körépület alapkövét, sokan
hitetlenül fogadták, hogy ezek az
álmok valóra válhatnak a Morotvaligetben. Ám a szkepticizmus alaptalannak bizonyult, hiszen azóta a
sokadik alkalommal gyűltek össze itt
alapkőletételre, létesítményavatásra.
A polgármester hangsúlyozta, a morotvai városrész lakóinak, vállalkozóinak lokálpatriotizmusa dicséretre
méltó, hiszen anélkül is látványos
eredményeket tudtak elérni, hogy az
önkormányzat az erkölcsi támogatáson kívül egyéb segítséget is nyújthatott volna. A célok azonban közösek,
mindnyájan a város felemelkedéséért,
munkahelyek teremtéséért, olyan
gazdasági környezet kialakításáért
dolgoznak, hogy Berettyóújfalu Bihar
valódi központjává válhassék. Egy
városnak ki kell tudnia használnia
adottságait, lehetőségeit. A rendezvényközpont mellett a fürdőfejlesztés
is egyik kitörési pont lehet a város fejlődésében. A vállalkozói összefogás és
tenni akarás követendő példa a város
életében.
Löwey Attila a projektmenedzsment részéről a számokról beszélt. Kifejtette, a 850 millió forintos beruházáshoz 300 millió támogatást nyert a
Mezei Vill Kft. egy igen erős pályázati versenyben, köszönhetően az alapos
előkészítő munkának. A megvalósulás után ez a létesítmény a térségnek és
a megyének is olyan szabadidőcentruma lesz, ami a városrésznek, Berettyóújfalunak is országos és határon túli
hírnevet hoz majd. Ehhez sok sikert
és mennél több látogatót kívánt.
A Morotva Egyesületet Papp
János képviselte a tájékoztatón, aki
megköszönte mindenkinek a segítő
szándékot és az eddigi munkát. Kijelentette, büszke az összefogásra, a
szentmártoni emberek tenni akarására, eddigi eredményeikre. A 2005.
szeptember 16-i alapkőletételen még
jelen lévő Pálfi Istvánnak üzeni, jó
úton haladnak. A rendezvénycsarnok,
melyet jövő év márciusban fognak átadni, az ő nevét viseli majd.
L. M.

Megnyílt városunkban a
„Napsugár” Pszichiátriai Betegek
Nappali Ellátó Intézete
Az ünnepélyes megnyitón Berettyóújfalu város vezetése nevében
Muraközi István polgármester és
dr. Vitányi István parlamenti képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Személyes hangvételű visszaemlékezéseikben az Orbán Balázs tér
10. szám alatt található épület eddigi történetét felidézve megállapították: múltjához hűen, most is jó
ügyet szolgál, hiszen otthont ad a
szociális ellátást nyújtó „Napsugár”
Gondozási Központnak. Beret�tyóújfalu Város Önkormányzata,
a Remus Szociális Alapítvány és a
Gróf Tisza István Kórház együttműködésének köszönhetően tehát
további segítséget kapnak mindazok a pszichiátriai betegek, akik

életvitelük, szociális helyzetük javításához ezt igénylik.
A családias hangulatú rendezvényen részt vett dr. Muraközi
Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház
főigazgatója, dr. Herman József, a
pszichiátriai osztály osztályvezető
főorvosa valamint Nagy R. Árpád,
a Remus Alapítvány képviselője is,
akik személyes jelenlétükkel szintén a kölcsönös segítségnyújtás és a
hosszú távú együttműködés fontosságát nyomatékosították a szociális
ellátás ezen területén is.
Hiszen eredményt, sikert elérni
és tartósan fönnmaradni csak így,
egymást segítve és kiegészítve lehet.
Ny. E.
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Esélyt teremt
a Bihari Népfőiskola

Az Európai Bizottság még 1995ben indította el a második esély
programot, annak érdekében, hogy
a fiatalokat sikerrel vezesse vissza a
munka világába – hangzott el azon a
rendezvényen, ahol a Berettyóújfalui
kistérség polgármesterei, közművelődési szakemberei jöttek össze.
Porkoláb Lajos, a megyei népfőiskolai társaság elnöke elmondta: a fiatalok
beilleszkedése a társadalomba nemcsak
az Unióban, de hazánkban is nagyon
fontos. Ennek ellenére sok fiatal marad
ki az iskolából, hiányosak az alapkészségek. Mindezek következménye sokkal súlyosabb, mint pár évtizede volt
– húzta alá, hozzátéve, hogy manapság
egymillió embernek nincs alapiskolai
végzettsége, másik egymilliónak csupán alapfokú végzettsége van. Az ország
analfabétáinak száma 750-800 ezerre
tehető. Éppen ezért a társadalom érdeke,
hogy visszavezessük a leszakadó rétegeket a munka világába, ehhez szeretne
a Bihari Népfőiskola a második esély
programmal hozzájárulni – jelentette be
a szakember.
Janza Frigyes, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Koordinációs Irányító Hatósága leghátrányosabb helyzetű program
koordinátora előadást tartott a leszakadt
térségek felzárkóztatására tett kísérletekről. Bejelentette, hogy az országban
33 leghátrányosabb helyzetű kistérség
van – köztük a berettyóújfalui - , s ezek
fejlesztésére nem a felülről jövő elképzelések adhatják meg a megoldást, hanem
helyben kell eldönteni, mi vezetheti ki
a térséget a kátyúból. A legalacsonyabb
mutatók az oktatás, az egészségügy és a
romakérdés területén vannak – mondta
a szakember, éppen ezért ezek felzárkóztatására a berettyóújfalui kistérség 3,3
milliárd forint támogatást kapott.
Vajda László, kistérségi koordinátor beszámolt az eddig megvalósult,
illetve támogatottnak ítélt fejlesztésekről. Így pl. Csökmőn útépítés valósult
meg, Bedő gombatermesztésre nyert
anyagi forrást, amivel nemcsak képzés, hanem foglalkoztatás is lehetővé
válik. Berekböszörményben digitális

palatáblákat kap az általános iskola,
Berettyóújfaluban megújul az Orbán
Balázs tér és az autóbuszpályaudvar
környéke. Biharkeresztesen iskola, sportcsarnok, egészségház és a városközpont,
Gáborjánban és Hencidán az orvosi rendelő újul meg, míg Magyarhomorogon új
tanulásszervezési eljárásokat vezetnek be.
Komádiban új bölcsőde, kerékpárút épül,
a piac és környékét pedig rendbe teszik.
A Bihari Népfőiskola október 23án kitüntetett vezetője, Harasztosi
Sándor, a második esély népfőiskolai
programot ismertette a jelenlévők előtt.
Előadásából kiderült: a népfőiskola legfontosabb feladatának tekinti a közösségi művelődést és közösségfejlesztést.
Ennek érdekében korábban már sikeres
felnőttképzési programokat hajtottak
végre. A mostani második esély keretében is a halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalokat célozzák meg, akikre jellemző
az autonómia-deficit, illetve az autonómia-igény. A népfőiskola a program
kétéves véghezvitelére mintegy 56 millió
forintot nyert el, mely szakmai képzést,
munkaerő-piaci aktivitást növelő képzést, valamint kulcskompetencia képességfejlesztést foglal magában. A megvalósítás Berettyóújfalun kívül a térség
mikrotérségi központjaiban – Komádi,
Biharkeresztes, Csökmő, Zsáka és
Pocsaj – zajlik majd.
A berettyóújfalui rendezvényen
jelenlévő polgármester, Muraközi István, elmondta: eddig is figyelemmel
kísérte a Bihari Népfőiskola munkáját,
s reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy két év múlva sikeresen zárul
a program. – A fokmérő az lenne, ha a
résztvevők profitálnának belőle, megtalálnák számításukat a munkaerőpiacon.
Külön elismerés illeti a népfőiskolát,
hogy gondoltak a hátrányos helyzetűekre – szögezte le, hozzátéve, nem igaz
az, hogy nincs jövőképe az ittenieknek.
– Minden önkormányzatnak kell, hogy
legyen koncepciója a jövőt illetően. Ezek
a programok pedig jól illeszkednek a
jövőképhez – mondta optimistán a polgármester.
Nyírő Gizella

Nemzettragédiák nyomában…
(„Trianontól a II. világháború
végéig – Előadások Magyarország,
Bihar és Berettyóújfalu 20. századi
történelméből – Bihari Múzeum;
2010. november 4.)
Minden igazság relatív. Ez a kijelentés bizony gyakran támaszt komoly
vitákat, amelyekből időnként mély sértődöttségek, netán még harag is kikerekedhet. A tények viszont makacs dolgok. Amikor „túllendülünk” Jókain,
Mikszáthon, és újabb, maibb „szövésű”
olvasmányokat szedegetünk le a könyvespolcról, rögvest rájövünk, hogy nem
létezik vegytiszta fekete és fehér. Nincs
csak jó és csak rossz. Felébredünk. Kijózanító pofon, mely sosem esik jól,
de utólag elismerjük szükségességét,
dicsérjük az új rálátást, a távlatot, mit
általa nyerünk. Az ezekhez kapcsolódó
érzések pláne létjogosultságot nyernek
akkor, ha a magyarság néhány évtizeden belül összetorlódó sorstragédiái
kerülnek kibeszélésre. Mert a múltról,
a sebekről beszélni kell….
Talán pont így gondolta ezt Török
Péter, a városunkból elszármazott (?)
levéltáros, aki a levezető elnök szerepkörét magára vállalva nyitotta meg
ezt a nagyszerű(re sikeredett) rendezvényt. Mondandójában fontos feladatként tüntette fel a Trianonról és a
XX. század első felében bekövetkezett
országpusztító eseményekről kialakult
kép minél objektívebbé tételét, amelyhez ragyogó alkalmat biztosítanak a
nemzeti emlékezet által gyökeret eresztett évfordulók.
A másodikként felszólaló Pálfi
Anikó alpolgármester kiemelte, hogy
nagyon fontos társadalmi eseményként
tekint erre a rendezvényre, melynek
felhívásként kell szolgálnia az új generációknak abbéli tekintetben, hogy az
elcsatolt országrészek megismerése kötelességünk az elmúlt 90 évben gyakran felbukkanó lélekromboló politikai,

milyen sok fajta gomba létezik, és így
összehalmozva egy kis asztalra milyen
szép szín-kavalkádot idéznek elő.
A szakértő elmondta, hogy hazánkban nagyságrendileg 3500
– 4000 faj található, de itt olyat is
láthattam, ami Magyarországon nem
terem. Ezen felül rengeteg információt tudhatott meg az érdeklődő a
gyógyhatású gombákról, de a szakmai és emberi problémákról is. Pl. arról, hogy zömében olyanok szenvednek súlyos – halásos mérgezést, akik
úgymond „nagyon értenek hozzá”.
….azt meg másoktól hallottam, hogy
azért kaphattam ilyen színvonalú felvilágosítást, mert szakértőnk tudása
országosan is egyre inkább ismert és
elismert lesz, a leendő gombaszakértők oktatásában Budapesten és Debrecenben vesz részt, elméleti órákat és
terepgyakorlatokat tartva. Emellett a
Magyar Mikológiai Társaság, vala-
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közéleti törekvések ellenére is.
Az alpolgármester asszonyt követően lépett a pódiumra Kiss Gábor
Ferenc tanársegéd (Szegedi Tudományegyetem – JGYPK), aki Trianon
- előzmények, tárgyalások, következmények címmel tartott előadásában
végigkalauzolta hallgatóságát a magyarságot ért sorstragédiák sorozatán,
amelynek gyújtópontjába természetesen a ránk nézve szégyenletes körülmények között megfogant békediktátumot helyezte. Kitűnően rávilágított
arra a tényre, hogy a háborút nem elég
megnyerni, de a békében is győzelmet
kell aratni. Ez pedig, mint tudjuk, egy
vesztes ország tekintetében még súlyosabb terheket jelent, jelentett…
A Kiss Gábor Ferencet „váltó” dr.
Lattmann Tamás adjunktus (Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Jogtudományi és Politikaelmélet Tanszék;
ELTE, Nemzetközi Jogi Tanszék)
Közjogi változások a Magyar Királyság
területén 1920. június 4. után címmel
ihletett expozéja olyan fontos hiánypótló információdömpinggel szolgált,
amely után talán kissé zavarodottan
konstatálhatta a tisztelt publikum,
hogy a közjogi rendszer számos olyan
dilemmát hordozott magában már a
XX. század elején (is), ami a tisztánlátást csak alapos elmélyülés és kutatómunka segítségével alakíthatja ki.

Rendkívül izgalmas kérdésként világított rá a monarchikus berendezkedést
követő hatalmi struktúra megváltozására, valamint az átmenetek okozta
anomáliák feloldására, illetve az arra
irányuló, gyakran „megbicsakló” kísérletekre (a kormányzó szerepköre,
vármegyék helyzete Trianon után,
központi szabályozás, helyi ügyek kezelése, etc.)
A jogi „csűrcsavarok” körüli apróbb morajok még épphogy csak elültek, amikor már dr. Kerepeszki Róbert tanársegéd (Debreceni Egyetem,
Történelmi Intézet) „csapott a húrok
közé”, Berettyóújfalui választások és
képviselők a két világháború között
című előadása által. Bizony, ebben a
szűk harminc percben minden jelenlegi és leendő választópolgár rájöhetett
arra, hogy a politika nem vénkisas�szonyoknak szervezett teadélután… A
választások lebonyolításával kapcsolatban érdekes volt hallani azt, hogyan
jutott el szép hazánk a nyílt voksolástól
a titkosig. Sorjáztak az adatok és az
anekdoták, amelyek egy eddig még talán kevésbé ismert (?) politikai klímát
ismertettek meg az érdeklődőkkel.
Hogy a rendezvény ne „árválkodjon” helyi előadó nélkül, arról Sándor
Mária muzeológus (Bihari Múzeum)
gondoskodott Berettyóújfalu infrastrukturális változásai a két világháború

között címre keresztelt előadásával. És
a lelki szemek előtt fellebbent ama fátyol, hiszen egy valódi időutazás keretein belül talán újra meg is érintettük
a zömében ma is álló középületeink
egy-egy eredeti tégláját. Végre megérthettük, hogy vált egy jelentéktelennek
tartott kis település az első világégés
után hirtelen oly fontossá…
A nap során utolsóként felszólaló dr. Kaló József tanársegéd (Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Hadtörténelem Tanszék) pedig igazi
hadszíntérré „változtatta” a Bihar Múzeumot abban a tekintetben, hogy Az
1944 októberében Berettyóújfalu és
környékén lezajlott harci cselekmények
című gondolatcsokrában megpróbálta
felvázolni az 1944-ben kibontakozó
hadműveleteket egészen a szovjet erők
általános mozgásától a németek által
felépített védelmi és kitörési stratégiáin át a Debrecen környékén lezajlott
nagy horderejű tankcsatáig. Tudják-e,
kedves olvasók, hogy milyen szerepet
szánt a visszavonuló német hadsereg
a magyar erők bevonásával Berettyóújfalunak? Kérem, nézzenek utána!
Megéri…
Sok minden megérdemelné még
a nyomdafestéket, hiszen annyira sok
tény és teória hangzott el, ami még
talán egy különszámot is elbírna a
Hadtörténeti Közlemények valamelyik soron következő számában. Ám
egy dolgot vitán felül át kell gondolnunk újfent. Nem elég, ha a szívünkre
hallgatunk nemzetünk, országunk oly
sokszor bekövetkezett „zuhanórepülése” kapcsán. Ennél több kell. Több,
ami nem más, mint a valóság beható
ismerete az igazságérzet és az emlékezet folyton feltörő, makacs áradata
mellett.
Kiss Tamás
(A rendezvény támogatói:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat)

Protestáns művelődés és puritán közerkölcs
Ezzel a főcímmel tartott dr. Éles
Csaba tanszékvezető egyetemi docens
előadást a Sinka István Városi Könyvtár olvasótermében egybegyűlt hallgatóság előtt október 28-án. A hangütést egyébként – Aranyiné Csalánosi
Csilla tolmácsolásában – A reformáció genfi emlékműve előtt című Illyés-vers adta meg. A ráhangolódást
pedig Nagy Zsigmond reformációról
szóló szemelvénye fokozta. Előadónk,
miután kifejezte, hogy Berettyóújfaluba mindig szívesen és barátsággal
jön előadást tartani, belekezdett a
Magyarországi Református Egyház
figyelőjében (Confessio: 2007–4;
80-89. ok.) publikált tanulmánya
rövidített változatának közérthetően

Finom –, de halálos is lehet!
A 2010-es évet laikusként a gombák évének is nevezhetném, a csapadékos időjárás, a gombát gyűjtők
száma, valamint a rémhírek sokasága
hallatán.
A televízió nap-nap után számolt
be halálesetekről. Az ehető és mérgező fajok elkülönítését ajánlatos
megfelelő szakemberre bízni. Szabadon 10 – 15 ezer tonna gomba terem
évente, aminek kihasználása egyre
fontosabbá válik, ezt mutatja, hogy
mennyivel több gombagyűjtő van,
mint, akár öt évvel ezelőtt. A gazdasági okokon belül a testmozgás, a
természetjárás, a konyhai finomságok
együttese mind szükségesebbé teszi a
gombavizsgálatot.
A berettyóújfalui piacon járva magam is csodálattal szemléltem meg az
Erdei Zoltán gombavizsgáló által kiállított 200 – 250 gombafajt. Hozzá
nem értő emberként meghökkentett,
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mint a TIT Gombász Egyesület tagja,
valamint személyes kapcsolatot tart
az ország nemzetközileg is elismert
szakembereivel. Úgy gondolom, hogy
aki a saját maga által szedett gombát
Erdei Zoltán gombaszakértővel vizsgáltatja meg, biztos lehet abban, hogy
nyugodtan a családja asztalára teheti
az abból készült ételt.
boruzsi

és érdekesen zajló előadásába. A fiatalok és a korosabbak egyaránt feszült
figyelemmel hallgatták a reformáció hónapja keretében zajló szellem,
vallás, illetve művelődéstörténeti
vonatkozásokat elevenen boncolgató
és történeti tényekkel szemléletesen
tűzdelt, rendszerbe szedett mozzanatokat. Az esztéta, művészeti író az
alcím értelmében építette fel az egykori Gólyavári estéken, illetve a mai
Mindentudás egyetemén is helytálló ismeretterjesztő előadást. Svájc
imázsának történeti gyökérzetét és
gondolati reflexióit. Az Isten, az ember és az önismeret „szentháromságából” kiindulva elemezte az Institutio
Christianae Religionis első mondatát,
mely szerint „Istent megismerve, ki-ki
önmagát is megismeri.” A reformáció neveléstörténeti, elméleti, illetve
theológiai-filozófiai vonatkozásait,
valamint a korabeli valláserkölcsi és
nevelésgyakorlati rendszerek puritán közerkölcsét forrásmunkákból
felidézve érzékeltette. Majd rátért a
Genfi Teológiai Akadémia munkásságára és a korabeli kortárs kritikákra
és védelmekre: „Bátor vagyok kijelenteni, hogy Genf Krisztus legtökéletesebb iskolája, amilyen még nem volt
a földön az Apostolok kora óta. Elismerem, hogy másutt is a maga igaz
voltában tanítják Krisztust, de nem
ismerek még egy várost, ahol az erkölcsök és a vallás ilyen tökéletesen meg
lenne formálva – idézte John Knoxot.
Csöndes tudósítóként szubjektíve
megtörve a koherenciát kiragadok
még néhány nagy formátumú költőt
és gondolkodót, akit Éles Csaba felhasznált teóriája bizonyítására. Itt
van pld. Rainer M. Rilke, aki Svájc
társadalmát így jellemzi. „ Történel-
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mük a roppant természeti erő tanúsága; az emberek pedig, ahol itt-ott
tömegben egyesültek, megőriztek
valamit a hegyvidék keménységéből és makacsságából, és lenyűgöző
akaraterejük a döntő pillanatokban
annak az ellenállhatatlan energiának
folytatása volt, amellyel a patakok és
vízesések lezuhognak a völgyek felé.”
Vilhelm Röpke pedig A harmadik út
című munkájában a következő megfogalmazással él Svájc társadalmáról:
„Ezt az országot a külső kicsinység
belső nagyságának egyik legszebb
történelmi példájaként állítjuk a tájékozódásra vágyó többi ország elé,
eleven és meggyőző cáfolatául annak,
mintha a tömegcivilizáció, a nyugati
demokrácia és erkölcsi válság alapvető problémái megoldhatatlanok
lennének.” – És ezt a szerző 1942-ben
állítja nyomtatásban!
Jókai Mór pedig A kiskirályok
című művében 1885-ben írja: „A protestáns papok voltak a vezérvilágai a
szabadságnak Magyarországon. Ezek
szenvedtek kínzatást, gályarabságot,
vérpadot a nép szabadságáért, az emberi jogokért, az alkotmányért. Ezek
tartották fenn a nemzeti érzületet,

ezek terjesztették a lelki világosságot
a mi magyar népünk között századok
során át.” Tehát nálunk a reformátusság nem egyszerűen vallás, hanem
életforma - jegyzi meg e sorok írója.
Az adaptációs, alkalmazkodási kényszerről, a keleti Svájc képzetről pedig
nem kellene lemondanunk még akkor
sem, ha az Unión belül a boldogabbiknak vélt világokban vagy éppen
a semlegesnek tűnő zónában rejlik a
minta. Hogy aztán a protestáns etika
hat e a kapitalista szellemre manapság
vagy az maga a szellem, ez maradjon
a bölcsészek krétakörén belül – szabadul el itt a szövegtől egy kicsit a
tudósító. Mindenesetre az előadás
aktuálisan tanulságos volt főleg a következő nemzedék, a húszévesek irányába, akik még fordíthatnak eddigi
törzsökös mentalitástörténetünkön.
Igazi egyetemi előadást tartott Éles
Csaba nem csak egyetemistáknak,
ezzel is a hazai felnőttnevelés aspiránsait bátorítva. A Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány és a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatása nélkül pedig ez a rendezvény sem
jöhetett volna létre.
kvt
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Postaládánkba érkezett Akadályverseny a múzeumtól
– Eltávozott a mester –
a templomtoronyig

Amikor olyan ember halálhírét
kapjuk meg, aki közel állt hozzánk, elfacsarodik a szívünk.
Felidézzük alakját, hangját, személyiségének külső és belső tulajdonságait. Nagyszerűségét, tisztaságát, erényeit,
bölcsességét. Azt, ahogyan élt és élni
tanított. Példát mutatott generációknak. Festőművész volt és iskolateremtő
tanár. Úgy hívták BÍRÓ LAJOS. Élt
83 évet.
Beregdarócon született 1927-ben.
Édesapja református kántor-tanító volt,
feleségével együtt tisztességes emberré
nevelték fel leánytestvérével együtt. A
Debreceni Református Kollégium diákjaként az otthonról hozott tudást és
képességet kamatoztatta.
Szorgalmas, becsületes diák volt. Az
itt töltött ifjúságának évei végigkísérték
életét.
A II. világháború sodrába kerülve Marosvásárhelyre, a frontra, majd
Ausztriába és Németországba került,
így csak 1946-ban érettségizett. Budapesten a Kossuth Katonai Akadémián
folytatta tanulmányait, de politikailag
megbízhatatlannak tartották és eltávolították. Beiratkozott a Közgazdaságtudományi Egyetemre, de inkább a képzőművészet foglalkoztatta. A következő
állomás Eger, a Tanárképző Főiskola. A

magyar-történelem szakos hallgató felvette a rajz- és művészettörténet szakot
harmadik, negyedik stúdiumként. Ismerkedett a város szellemiségével, barátkozott és festett. Mestere, Adler Miklós
meghívta a rajz tanszékre tanársegédnek. Megnősült, felesége Szentmiklóssy
Éva két leánygyermekkel ajándékozta
meg. Katalin és Eszter nagy szeretetben nevelkedtek. 1956-ban Egerben, a
Városi Forradalmi Bizottság Tagjakén
tevékenykedett, ezért elítélték. Családjával együtt Nyírábrányba került.
Gyakran járt Tokajba, a művésztelepre,
majd Debrecenben a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti körben tanított
és nyári telepeket vezetett.
Festő generációk nőttek ki szárnyai
alól. Berettyóújfalu 1981-től tíz évig
adott otthont a művésztelepnek. Tagsága már több éve dolgozó amatőr, rajztanár, valamint új tagokból és lengyel
alkotókból tevődött össze. Alkotásaikat
a városnak ajándékozták. Bánszky Pál
így írt erről: „A festőművész körvezető
tanárok legfőbb érdeme, hogy a mesterség alapjait, a szakma csínját-bínját
ismertetik meg elsősorban az érdeklődőkkel, és szemléletet, etikai alapállást
adnak, mely útravaló, eszköz az amatőr
kezében ahhoz, hogy gondolatait és önmagát kifejezze.”
Munkásságát számos díjjal ismerték
el. A szakmai elismerések mellett Debrecen Város Díszpolgára lett. Utolsó
életmű kiállítása 2007-ben volt születésének 80. évfordulója tiszteletére.
Temetésén a református szertartást követően Kósa Lajos polgármester mondott beszédet, a kollégák és tanítványok
nevében Tamus István grafikusművész
búcsúzott. Földi maradványai díszsírhelyen nyugszanak Bényi Árpád festőművész hantjához közel a debreceni
köztemetőben.
Seres Katalin Edit

A Berettyóújfalui Református Egyházközség megalapításának 420 éves
évfordulójának alkalmából november
6-án, szombaton délután a Bihari Múzeum és a Berettyóújfalui Református
Egyház közösen szervezett programot
„Akadályverseny a múzeumtól a református templomtoronyig” címmel.
A rendezvényen nyolc csapat vett
részt, akiknek három helyszínen kellett
különböző feladatokat teljesíteniük. A
program csupán nevében volt verseny.
A rendezők célja az volt, hogy családok, barátok, ismerősök számára olyan
délutáni programot szervezzen, amelyen a résztvevők szélesebb ismereteket
szerezhetnek a református egyházról
rendhagyó körülmények között.
Az első helyszín a Bihari Múzeum
időszaki kiállítóterme volt, ahol a „Berettyóújfalui Református Egyház története” című kiállítással kapcsolatos
totó kitöltésére került sor.
A második állomás a Toldi Miklós Református Általános Iskola, ahol

Siteri Róbert igazgatóhelyettes várta a
csapatokat. Itt megtudhatták a résztvevők, mik a legjellegzetesebb református jelképek, és ezek közül a kelyhet
papírból el is készíthették. Betekintést
nyerhettek a rovásírás rejtelmeibe,
valamint mindenki megtanulta rovásírással leírni a nevét.
Az utolsó állomás a református
templom volt, ahol Majláth József
tiszteletes vezetésével olyan helyekre
is betekinthettek a résztvevők, ahová
egyébként máskor nincs lehetőség, kipróbálhatták az orgonát is.
Minden résztvevő csapat emléklapot kapott. A rendezvény a Himnusz
eléneklésével zárult.
A program a Múzeumok őszi fesztiválja rendezvénysorozat keretében
valósult meg.
Támogatók: Nemzeti Kulturális
Alap, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ.
Tóthné Varga Katalin

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

Érdeklődni lehet: (06-52) 787-960

Lisztes Éva

Autósiskolája
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Személyszállítás 2 db
15 fős kisbusszal bel- és

Berettyóújfalu,
Körépület emelete
Tanfolyamot indítunk Moped, A1, Ak, A és
személygépkocsi vezetői kategóriákban
minden hónap első hétfőjén

külföldre számlaképesen.

Bővebb információ:
30/648-1266

(06 20) 317-4332

www.liszteseva.uw.hu

Érdeklődni:
Balogh Sándor
(06 54) 402-661

A Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért Alapítvány nevében köszönetet mondok
mindazoknak, akik 2009-ben felajánlották előző évi személyi jövedelemadójuk
1%-át alapítványunknak.
Az APEH által átutalt 127 397 Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően a
gyermekek képességeinek fejlesztéséhez szükséges anyagok, eszközök
beszerzésére használtuk fel.
A következő adóbevallási időszakban is tisztelettel várjuk felajánlásukat!
A Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért Alapítvány adószáma: 18556025-1-09.
Mindennemű anyagi és tárgyi támogatást szívesen veszünk!
Számlaszámunk: 60900140-17086952 /Alföld Takarékszövetkezeti Hitelintézet/.
Szabóné Gál Mária - kuratóriumi elnök

„Fókuszban a szakember”
Tisztelt Partnereink!
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás köszönetét fejezi ki mindazon gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak, akik a szakképzési hozzájárulás társulásunkhoz történő utalásával támogatták az intézményeinkben folyó
szakképzést.
Támogatásukra a továbbiakban is számítunk. A hozzájárulás fogadására
szolgáló pénzforgalmi számlaszámunk:
11738084-15764058-10490000
Új és meglévő partnereink a támogatásról szóló Megállapodás nyomtatványt
a www.palfitiszk.hu vagy az érintett/támogatandó intézménynél érhetik el.
További információkkal az alábbi elérhetőségeken állunk partnereink rendelkezésére:
e-mail: info@palfitiszk.hu, tel/fax: (52) 557 878
Köszönettel:
Vadász Ferenc, igazgató, Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

BÁSTYA VAS-MŰSZAKI ÜZLET!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!
(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások
csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,
forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

Tisztelettel várok
minden kedves vásárlót!
Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

Áraink a földön járnak!
Tisztelettel: Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348
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Közhasznúsági
jelentések
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány a 2009. évben
tevékenységét közhasznú formában
végezte, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott. Tevékenységének fő
célja: a sportrendezvények támogatása. Összes bevétele: 356.000 Ft,
mellyel szemben 363.000 Ft kiadás
keletkezett. A kuratórium tagjai
munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végezték. Az alapítványnak munkaviszonyban vagy
a PTK szerinti szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatott sportolója nincs. Az APEH-től SZJA
1% visszautalás címen 105.109 Ft
érkezett, melynek felhasználása a
2010. évre áthúzódott. Közhasznúság keretében végzett munkája a
„Tárt kapus létesítmények” program pályázati kiadásai: 330.000
Ft összegben. Ennek fedezete az
Önkormányzati Minisztériumtól
elnyert pályázati forrás és a helyi önkormányzattól kapott támogatás. A
részletes közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a polgármesteri hivatal titkárságán, Beret�tyóújfalu, Dózsa György út 17-19.
szám alatt.
Berettyóújfalu Város Sportjáért
Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-nak
felajánlásával segítséget nyújtottak.
A kapott 105.109 Ft adományt a
BMSE kézilabda sport utánpótlástevékenységére (kérelem alapján) és
működési kiadásra fordítottuk.
Adószám: 19128678-1-09
Számlaszám:
10200380-34111291
Köszönettel: Kovács Zoltán
kuratóriumi elnök
A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány a 2009. évben tevékenységét kiemelten közhasznú formában
végezte, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott. Célja: kulturális
örökség megóvása, műemlékvédelem. Összes bevétele: 6.244.000 Ft,
a bevételekkel szemben 832.000 Ft
kiadása keletkezett. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. Cél szerinti tevékenysége: Kádár vitéz lovas szobrának felállítása,
melyre a tárgy évben 7.800.000 Ft
kifizetés történt. Áthúzódó beruházásról van szó, amelynek befejezése
a 2010. évben várható. Az SZJA
1%- ból befolyt összeg 86.005 Ft,
melyet szintén a szobor megvalósítására használt fel a kuratórium. A
részletes közhasznúsági jelentés bárki számara megtekinthető a polgármesteri hivatal titkárságán, Beret�tyóújfalu, Dózsa György út 17-19.
szám alatt.
Köszönettel: Kocsos Csaba
kuratóriumi elnök
A Szabó Pál Kollégium Tanulóiért Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%nak felajánlásával anyagi segítséget
nyújtottak. A kapott 43.163 Ft-ot
a kollégista tanulók díjazására fordítottuk.
Adószám: 18540305-1-09
Számlaszám:
61100082-17084864
Köszönettel: Tóthné Farkas
Piroska kuratóriumi elnök
A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik
2009-ben felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek. Az APEH által átutalt
2009. évi 2195 forintot működési és folyó kiadások teljesítésére
használtuk fel. Továbbra is várjuk
támogatásaikat. Az adószámunk:

18569003-1-09. Számlaszámunk:
60900140-14186682 Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.
Pikó Gyuláné, az egyesület elnöke
A berettyóújfalui Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület 2009. évben munkáját közhasznú társadalmi
szektorként végezte. Költségvetési
támogatásban nem részesült, felhasználás nemleges, vállalkozási
tevékenységet nem folytatott. Vagyonként csak pénzeszközzel rendelkezik, a 2010. évi nyitó pénzeszköz:
498.838 Ft. Összes bevétel: 696.488
Ft, amely tagdíjból, tagok befizetéseiből, pályázati pénzből tevődik
össze. Összes kiadás: 738.009 Ft,
amit működési, bankköltség, kapcsolatépítés, kulturális és sportcélú
kiadásokra fordított. Adományozásra nem került sor. Az egyesületnek
munkaviszonyban álló és szerződéses alkalmazottja nincs. Tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül
végzik. Az egyesületnek köztartozása nincs. A részletes közhasznúsági
jelentés megtekinthető bárki számara a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban, Berettyóújfalu, Bajcsy
Zs. u. 27. sz. alatt munkanapokon
(szerdán 14-16 óra között).
Pikó Gyuláné, az egyesület elnöke
A „Szülők az Iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazon személyeknek,
akik a 2008. évi adójuk 1 %-ával támogatták az alapítványt. Az APEHtól visszajuttatott 240.906 Ft-ot az
alapítvány céljainak megfelelően a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetséges és hátrányos helyzetű
tanulóinak támogatására használta
fel.
Kovács Zoltán,
a kuratórium elnöke
Az Aranytál Közhasznú Alapítvány a 2009. évben munkáját
közhasznú alapítványként végezte.
Költségvetési támogatásban nem
részesült, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott. Vagyonként pénzeszközzel rendelkezik. 2009. évi
bevétele 78.276 Ft, amely 70.598
Ft szja 1 %-ból, 6.840 Ft szülői
befizetés, 838 Ft kamatjóváírásból
tevődött ki.
Kiadásunk 11.525 Ft postaköltség és számlavezetési költségből
keletkezett. A 2009. évben nem
volt pályázati bevételünk. Adományozásra nem került sor. Az alapítványnak munkaviszonyban álló és
szerződéses alkalmazottja nincs, a
kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik. Az alapítványnak
köztartozása nincs. A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető
az alapítvány székhelyén, Berettyóújfalu, Kossuth utca 6. szám alatt.
Aranytál Közhasznú Alapítvány
Kuratóriuma
A berettyóújfalui Együtt Értük Alapítvány nevében köszönetet
mondok mindazoknak, akik 2009ben felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát alapítványunknak. Az APEH által átutalt
122.900 Ft-ot a gyerekek képességeinek kibontakoztatását segítő fejlesztő eszközök, játékok vásárlására
fordítottuk. Ez évben is szeretettel
várjuk támogatásaikat az alábbi
számlaszámra. Alföld Takarékszövetkezeti Hitelintézet 6090014017084644.
Konczné Rocska Edit
kuratóriumi elnök
Folyt. a következő számban.
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Az Idősek világnapját és megalakulásuk
25. évfordulóját ünnepelte a
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete

„Olyan fiatal vagy, mint a reményeid,
olyan öreg, mint a kétségeid.
Olyan fiatal, mint az önbizalmad,
olyan öreg, mint a félelmed.”
(Albert Scweitzer)
A Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesülete mint házigazda nagyszabású keretek között, méltóképp
ünnepelte október 20-án az Idősek
napját, ami történetesen egybeesett
megalakulásuk 25. évfordulójával is.
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében megtartott rendezvény díszvendégeként érkezett az
ünnepségre Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó alpolgármester
asszony, valamint az egykori alapító
tagok, Matolcsi Lajosné Margitka
néni, Kiss Gézáné Irmuska néni és
Balog Sándorné Juliska néni. Megtisztelte jelenlétével ezt a szép napot
Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar

Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke, továbbá Kocsis
Imréné, az Életet az Éveknek Országos Szövetség Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének elnökasszonya. A
helyi nyugdíjas klub tagjain kívül a
szomszédos települések baráti klubjai is együtt ünnepeltek a berettyóújfalui szépkorúakkal.
Az ünnepi program Kisikán
Debórának, a Városi Zeneiskola növendékének hegedűszólójával vette
kezdetét, amelyet Brandtner Dórának, az Arany János Gimnázium
tanulójának szavalata követett, majd
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
társas tánc csoportjának kendős tánca zárta a nyitányt.
Ahogy azt az egyesület elnöke,
Pikó Gyuláné elmondta köszöntőjében, ez a nap számukra, az idősek
számára az élet ünnepe, és a hátuk
mögött hagyott, túlélt időt bölcsességükkel, tudásukkal ők is gazdagították.
Ezt követően Muraközi István
polgármesteri köszöntőjében Teréz
anya szavait és egy svéd közmondást
idézett, amely szerint: „A szív az életet és a szeretetet jelenti.” Felhívta
a figyelmet arra is, hogy nekünk,
fiataloknak az a legfontosabb feladatunk, hogy az idősek által ránk
hagyományozott örökséget tovább
tudjuk építeni és szépíteni, illetve
hangsúlyozta az idősekre való oda-

figyelés és felelősségteljes gondoskodás fontosságát, hiszen – mint
mondta – ez az életünk teljességének
titka. A virágcsokrok átadása után a
díszvendégek ünnepi gondolatai következtek, majd további produkciók
színesítették az idősek napját. A Piruett Táncstúdió tehetséges növendékei elkápráztatták hajlékonyságukkal, ügyességükkel és kislányos
bájukkal a kedves „öregeket”, Bene
Kata felcsendülő hangja betöltötte a
színháztermet, csodás dallamokkal
szerezve örömteli perceket.
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánccsoportja bécsi keringőt adott elő, a
produkciók sorát pedig a Bajnóca
néptáncegyüttes bemutatója zárta.
De ezzel még korántsem ért
véget az ünnepség. Az alapító tagok visszaemlékezésével, a vendég
klubok műsoraival folytatódott a
rendezvény, amelyet az ilyenkor
szokásos vacsora, illetve az estébe
nyúló kötetlen vigasság, tánc, zene,
tombolasorsolás és meghitt baráti
beszélgetések tettek minden résztvevő számára emlékezetessé, hiszen,
amint ezt Pikó Gyuláné is elmondta,
Ciceró szavait idézve: „... a jól eltöltött élet tudata, és a sok szép tettre
való visszaemlékezés a legnagyobb
öröm forrása”.
Szatmári Kinga

Főhajtás a püspöknek

– könyvbemutató a művelődési központban –
Akik figyelemmel kísérik az ősz
rendszeresen ismétlődő kulturális
eseményeit, már ismerősként fogadják „A művelődés hete – a tanulás
ünnepe” című rendezvénysorozatot.
Október 19-én kora este a művelődési
központ Erdélyi Gábor termében ismét köszönthették az érdeklődők dr.
Fleisz János nagyváradi történészt, aki
„Főhajtás püspökeink emléke előtt”
címmel szerkesztett tanulmánykötetet. A másik beígért szerkesztő, Mons.
Fodor József vikárius hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni
az esten, mert az újfalui rendezvén�nyel egy időben fogadta Váradon a
magyar köztársasági elnököt. Az est
szervezői: a HB. Megyei Népfőiskolai
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Egyesület, a berettyóújfalui székhelyű
Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület, a Bihar Megyei és
Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége voltak.
Dr. Fleisz János emlékeztetett
rá, hogy volt, kikről megemlékezni,
hiszen Nagyváradon most tölti be
tisztét a 82. püspök, akinek olyan ismert elődei voltak, mint Vitéz János,
Rogerius vagy a közelmúltban Tepfli
József atya. 1989 előtt lehetetlen volt
megemlékezni róluk, hiszen az addig
regnáló rendszer, ha el nem söprik,
2030-ra beolvasztotta volna a magyarságot. A püspökkel kapcsolatos
megemlékezések 10 éve indultak, így
időszerű lett a jelenlegi kötet megFotó: Kari

jelentetése. Az előszót a temesvári
illetőségű Bölcskei László írta, majd
a kötet szerkesztője is feleleveníti a
múltat. A könyvben bemutatják a
Sapientia Varadiensis Alapítványt,
olvasható dr. Gergely Jenő tanulmánya az egri és szombathelyi egyházi
főméltóságok írásaival együtt. A katolikus egyház mellett Várad a reformáció központja is. Az évente ismétlődő Varadinum rendezvényen négy
egyház képviselteti magát.
Az érdeklődő hallgatóság kérdéseire válaszolva Fleisz tanár úr elmondta, hogy hamarosan megtörténik
Bogdánffy Szilárd mártír püspök
„boldoggá” avatása. Ő a politikai hatalom börtönében halt meg. Utoljára
818 éve került sor hasonló eseményre
Szent László boldoggá avatásakor! Az
egyházi levéltárak kutatására vonatkozóan még nem szolgált jó hírrel
a szerkesztő úr. 1990-ben 600 kilométerre szállították el az értékes
anyagokat, próbálkoznak, hogy vis�szakerüljenek eredeti helyükre, és így
hozzáférjenek a kutatók.
A rendezvény befejezéseként dr.
Fleisz János dedikálta a megvásárolt
köteteket.
H. Cs.

November 2-án halott szeretteinkre emlékeztünk

Kiállítás és könyvbemutató

Fotó: Kari

Az Oberhauser László Társaság
szervezésében október 27-én kiállításra és könyvbemutatóra került sor a berettyóújfalui Bella Costa étteremben.
A rendezvény a Városi Zeneiskola
növendékeinek műsorával kezdődött,
felkészítő tanáruk Tóth Gyula volt.
A kora esti összejövetelen dr.
Kenyeresné Zagyva Ágnes festőművész
kiállítását Kocsis Csaba író, szerkesztő, a nagyrábéi művelődési ház igazgatója nyitotta meg.
Elmondta, hogy dr. Kenyeresné
Zagyva Ágnes művésztanár Püspökladányban született, az érettségi után
a Könnyűipari Műszaki Főiskola Ruhaipari Üzemmérnök Karán végzett
Budapesten. A rajztanárképzésen túl
meghatározta látásmódját a Balogh
Jenő Munkácsy-díjas festőművésznél
töltött három év. 1973 óta Karcagon
él, húsz éve tanít az ottani Szentannai
Sámuel Gimnáziumban és Szakközépiskolában. Tagja az Országos Képző- és
Iparművészeti Társaságnak (OKIT),
és a Magyar Rajztanárok Országos
Szövetségének (MROSZ). Nyugdíjba
vonulását követően megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, de mint

rajztanár jelenleg is tanít óraadóként.
Diákjai iskolai, városi, megyei és nemzetközi rajpályázatokon vesznek részt.
Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes
művészetére jellemző gyorsaság és
hirtelenség a fővárosi éveknek köszönhető. Az anyag, amit használ az
akril, de szívesen dolgozik akvarellel
és olajjal is. Egyéni kiállításokkal szerepel a Sárréten és a Kunságban, azaz
„szűkebb hazájában”, valamint Magyarország más területein és a határon kívül, például Franciaországban.
Munkái nem csak magángyűjtőknél,
de közgyűjteményekben is fellelhetők. Legszívesebben portrékat fest,
de a Bella Costában kiállított képei
között csak egy önarckép található.
A Gyökerek című sorozatát, melyet
akvarellel festett, ez év augusztusában
Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházának márványcsarnokában is kiállították, s ez a sorozat
is látható sok más festménnyel együtt
november 22-ig az étteremben.
Kocsis Csaba bemutatása után
Kiss Tamás előadásában Sajó Sándor:
Magyarnak lenni című versét hallhatta a közönség.

A rendezvény második részében
dr. Kenyeres Imre a 60 év – Kulákgulag Magyarországon 1950-2010
című könyvet mutatta be, mely a
hortobágyi kényszermunkatáborok
áldozatainak állít emléket. Általa a
hallgatóság megismerhette, illetve
feleleveníthette a kitelepítés időszakát, mely 1950. június 23-án vette
kezdetét és 1953. szeptember 17-éig
tartott. A bő három év alatt tízezer
ártatlan embert zsúfoltak tizenkét
kényszermunkatáborba.
A bemutatott könyv három nagyobb egységre tagolható, melyekből
részleteket is hallhattunk. Az első
egységben tizennyolc visszaemlékezésről olvashatunk, amiből meg lehet
ismerni a kitelepítés körülményeit, a
tábori élet mindenapjait, a szabadulást, a szabadulás utáni évek, évtizedek életét. Ebből az egységből Nagy
Zsigmond olvasott fel egy hosszabb
részt. A második egységben a tizenkét tábort ismerhetjük meg, láthatjuk
színes képeken a felállított emléktáblákat, a tájat és az épületeket. A könyv
utolsó részében a tizenkét táborban
sínylődők névsora olvasható. A közel 10.000 deportáltból közel 6800
nevet sikerült azonosítaniuk. Ezeket
a neveket a könyv mellett a Hortobágyi Ökumenikus Templomban is
megtalálhatjuk. Itt táboronként márványtáblán örökítette meg a könyvet
is kiadó Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete a
neveket. Mindenkinek csak ajánlani
tudom a kiállítás megtekintését és a
hortobágyi munkatáborokról szóló
könyv elolvasását.
Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter

Tudományos üléssel
ünnepelték a születésnapot

A Gróf Tisza István Kórház vezető testülete és Berettyóújfalu Város Önkormányzata október 28-án tudományos ülést
rendezett az intézmény fennállásának 82. évfordulója alkalmából. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a Dr. Böszörményi
Nagy Géza teremben kórházunk munkatársai rég nem látott
számban jelentek meg, és képviselték betegellátó osztályukat.
Elsőként Muraközi István polgármester szólt az ünnepi ülésen
megjelentekhez, felelevenítve a kórház történetének alapvető
mozzanatait, melyhez számos személyes emlék is fűzi.
Majd Dr. Muraközi Zoltán főigazgató tartotta meg ünnepi köszöntőjét, melyben a kórházat érintő változásokat és
a jövőbeni fejlesztési terveket osztotta meg a hallgatósággal.
A rendezvény folytatásaként előadások színes palettája tárult
elénk, melyben szakdolgozóink a pszichiátriai, urológiai,

szemészeti és nőgyógyászati megbetegedések ápolásszakmai
aktualitásait mutatták be, továbbá betegjogi ismeretekbe is
bepillantást nyerhettünk. Az előadások a kórház osztályain
végzett felmérések következtetéseit tükrözték, és egyetemlegesen megállapíthatóvá vált, hogy a betegségek megelőzésében
és kezelésében alapvető fontosságú a betegoktatás, illetve az
egészségnevelés is.
A tudományos ülés rávilágított arra, hogy a mai nehéz
munkakörülmények között is jelenősége van az önképzésnek,
a szakmai igényességnek, illetve a hasonló rendezvények közösséget összekovácsoló erejének.
Előadást tartottak: Szatmári Csaba, Kiss Imréné,
Gurmainé Tóth Margit, Rácz Imréné, Kaszanyiné Tóth Éva
Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgató

Aranyos hírek
A hagyományokhoz híven október
21-én ismét megrendezésre került az
Arany János Gimnázium verébavató
ünnepsége.
A rendezvény helyszíne idén is a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
volt. Az összejövetelen a kilencedikes és
tizedikes évfolyamok, osztályfőnökeik és a felsőbb évfolyamok érdeklődői
vettek részt. Az avató hagyományosan a
kilencedikes osztályok által kidolgozott
és előadott műsorokkal kezdődött, melyek között volt tánc, közös éneklés és
zenélés is. Ezt követően a verebeknek a
tizedik évfolyamos tanulók által kitalált
humoros feladatokat kellett végrehajtaniuk. A feladatok után a kilencedikesek
eskütétele következett, majd megkapták a verébkártyájukat. Az este discoval zárult, ahol mindenki önfeledten
mulathatott a jobbnál-jobb zenékre.

A verébavató nagy élmény mind az
elsősök, mind a felsőbb évesek számára, hiszen segíti egymás megismerését,
beilleszkedését a mi „kis” közösségünkbe.
Megyesi Éva Dorina, 10. évfolyamos
tanuló
Iskolánk minden évben megemlékezik névadójáról, Arany Jánosról születésének és halálának évfordulóin. Nem
volt ez másként idén sem. Október 22én halálának 128. évfordulójára emlékeztek a második óra utáni szünetben
intézményünk dolgozói és az osztályok
képviselői az Arany János Gimnázium
előtt található Arany-szobornál.
Tóth Réka 12. b osztályos tanuló Arany János Domokos napra című
versét szavalta el, majd a Diákönkormányzat képviselői megkoszorúzták a
szobrot.
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„Őrült” végjáték Győrben

Az MVFC szurkolótábora (körülbelül 40 fő) Győrbe utazott október
végén azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy az MVFC futsalosainak győzelmét ünnepelje végre a nagy rivális,
Rába Eto fölött. A két évvel ezelőtt
még szinte nem is létező győri csapat
- igen jó anyagi helyzetének köszönhetően – szinte az egész magyar válogatottat megvásárolta, plusz még egykét igen nagynevű külföldi játékost
is. Az eddigi összecsapásokat rendre
a győriek nyerték, de egyszer-kétszer
sikerült őket megszorítanunk. Mindenki úgy gondolta, hogy most jött el
a napja annak, hogy megtörjön a jég,
és ha csak egy góllal is, megverjük a
Rába Eto-t.
A Futsal NB I. két legjobb csapata
mérkőzött egymással Győrben. Szurkolótáborunk létszámában igaz kisebb
volt, mint a győrieké, de hangerejében
és lelkesedésében magasan felülmúlta
azt. Az előjelek is nekünk kedveztek
annak ellenére, hogy a halasztás miatt
a Győr volt a pályaválasztó, így idegenbe kellett utaznunk. Balázs Zoltán nemcsak a Győr, nemcsak a magyar válogatott, hanem a világ egyik
legjobb kapusa is hiányzott az ellenfél
csapatából sérülése miatt. A román
ász, Al-Ioani bokája is sérült volt, és
a csapat vezéregyénisége, Gyurcsányi
sem volt egészséges. A mi oldalunkon
Nagy István volt sérült, de benne volt
a keretben. Román idegenlégiósaink
Brazíliából hazatérve kirobbanó formában lesznek – gondoltuk.
Óriási hangzavarral, szurkolással
kezdődött a mérkőzés, de a győriek
hamar lehűtötték az újfalui szurkoló-

tábor forró hangulatát. Letámadásos
játékuk újra eredményes volt, és sorra
rúgták a gólokat. Átok ül a csapaton,
mondta mindenki, és az első félidő
19. percéig mindenki úgy gondolta,
hogy ezt a Győrt mi soha nem fogjuk
megverni (Dróth 3. perc 1:0, Madarász 6. perc 2:0, Harnisch 13. perc
3:0, Lódi 17. perc 4:0). Az első félidő
lefújása előtt egy perccel felébredt a
csapat, és ki ha nem más, csapatkapitányunk, Trencsényi megszerezte
első gólunkat. Halvány reménysugár
csillant fel, hátha legalább szorossá
tudjuk tenni a mérkőzést.
A második félidőben a letargia
extázisba csapott át, valamilyen csodának köszönhetően szárnyaltak
futsalosaink, és minden sikerült. A
34. percre kiegyenlítettünk (Nyéki 23. perc 4:2, Rábl 32. perc 4:3 és
Michelzinho 34. perc 4:4). Nem értettük, hogyan sikerült ez a feltámadás, de még inkább azt nem értettük,
hogy miért adtunk az ellenfélnek egy
félidőnyi előnyt. Ha itt tudunk még
egy gólt rúgni, lélektanilag hozzánk
kerül az előny, nem így történt. Befújták a hatodik büntetőt is, így a győriek
brazilja, Neris tízméterest rúghatott.
Az újfent kivételes formában védő
kapusunk, Tihanyi Csaba azonban
kivédte a rúgást. Szó szerint „őrjöngött” szurkolótáborunk, de újra egy
pillanat alatt lehűtöttek bennünket,
hiszen az ellenfél egyik ásza, Moreno
teljesen egyedül hagyva tisztán fejelt a
kapunkba (36. perc). Mindenki látta,
itt már nem lesz más választás, az idő
rövidsége miatt vészkapussal kell játszanunk. A csapat meg is lépte ezt, de

A „realitás” talaján a
BMSE női csapatai
A 2010/2011-es szezont a BMSE
női szakosztálya két csapat felkészülésével és a bajnokságban való indulásával kezdte. Ennek több oka is
van, köztük a legfontosabb, hogy 32
játékosnak kellett játéklehetőséget
biztosítani, illetve az is, hogy akik
nem férnek be női felnőtt csapat
keretébe, azok is jussanak lehetőséghez. Ez csak úgy valósulhatott meg,
hogy két teljesen „különálló” csapatra kellett bontani a keretet, hiszen a
megyei bajnokság kiírása nem teszi
lehetővé a két csapat közötti átjárást
– tájékoztatta lapunkat Bencze Zoltán, a női csapatok edzője.
– A 32 fős keretet főleg játéktudás szerint válogattuk szét, és a közös
felkészülés után ezzel a két gárdával
kezdtük meg a bajnokságot. Az őszi
szezon véget ért, e sorok is már a végeredmény tudatában íródnak, így a
következőkről számolhatok be:
- Az 1-es számú csapatunk 11
mérkőzésből 14 pontot szerezve az
ötödik helyen zárta az őszi szezont,
a második számú csapat 11 mérkőzésből 0 pontot szerezve az utolsó
helyen áll. Az eredmények a realitásokat tükrözik, ugyanis az első
csapat idény eleji célkitűzése is a 4-5.
hely megszerzése volt. Az előttünk

álló csapatoktól hol nagyobb, hol
kisebb arányban, de kikaptunk. Tájékoztató jelleggel felsoroljuk az első
hat csapatot: 1. DSI, 2. DVSC II.,
3. Nagyhegyes, 4. Balmazújváros, 5.
BMSE, 6. Létavértes. Mivel a 3-4.
helyezettől csak minimális arányban kaptunk ki, ezért úgy látom,
van remény az előrelépésre a tavaszi
fordulókban.
A 12 csapatos megyei bajnokságban elinduló 2-es számú csapatunk
értékelésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ’93-96 között
született gyerekekből áll a gárda.
Nekik a versenyzés, a játéklehetőség
biztosítása volt a fő cél, különösebb
elvárások nélkül. Voltak biztató mérkőzéseik, s voltak nagyon rosszak is,
de a gyerekek többségének még szoknia kell a felnőtt bajnokság légkörét.
Tavasszal (március) remélhetőleg
már lesznek szerzett pontok is.
A kettős mérkőzések miatt sok
néző volt jelen az összecsapásokon,
ami nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy igen jó hangulatú hazai mec�cseket tudtunk vívni. Reméljük,
szurkolóinkra a tavaszi szezonban is
számíthatunk – fejezte ki bizakodását a BMSE nő csapatainak trénere.
R. S.

A Toldi Miklós Református Általános Iskola

rajzpályázatot hirdet 5-7 éves korú gyerekek számára

„SZÉP KARÁCSONY IMMÁR ELJŐ”

címmel.
A pályázatok leadási határideje és helye: december 10. az iskola titkársága.
Az elkészült munkák kiállításra kerülnek december 24-én,
szentestén a református templomban.

egy „hihetetlen” figyelmetlenség miatt rosszul cseréltünk, így egy másik
sztárjátékos, Amrani egy perccel később újabb gólt szerzett. Annyira jól
játszottunk, hogy még így is benne
volt a játék képében, hogy egyenlíthetünk, de akár meg is fordíthatjuk
a mérkőzés kimenetelét. Sáfár Tóni
megrúgta kötelező gólját (38. perc),
amire újra a brazil Neris válaszolt (39.
perc). Ha azt mondom, hogy őrült
végjáték volt, az nem fejezi ki azt az
izgalmat, amit átéltünk. Leo Mendes,
másik brazilunk is gólt szerzett az
utolsó percben, és még mindig volt
hátra 40 másodperc. Két helyzetünk
is volt a hátralévő nagyon rövid időben, de nem sikerült betalálnunk.
Az egyik szemünk sírt, a másik
nevetett. Az egyik pillanatban azt
gondoltuk, hogy így ki szabad kapni,
a másikban, hogy így nem szabad kikapni. Az első félidőt 4:1-re elveszítettük, a másodikat 5:3-ra megnyertük.
De csak egy számít, hogy a három
pont sajnos újra a Győré lett. Marad
a remény számunkra, hogy a második
félidei csodát a következő mérkőzésen
mindkét félidőben tudjuk produkálni. Azóta egy 6:2-es győzelemmel vigasztalódhattak a fiúk, de mindezekre gyógyír csak egy Rába Eto elleni
győzelem lehet.
Az MVFC jelenleg a tabella második helyén áll 15 ponttal, a bajnokságot a győriek vezetik 18 ponttal.
Mögöttünk öt ponttal lemaradva az
FTC, hattal lemaradva az Aramis
áll. A góllövő listán is a Rába-parti
és a Berettyó-parti csapatok játékosai
állnak. A győri brazil Neris 15 találattal az első, őt követi az MVFC-ből
Nyéki Sanyi 11 góllal és Michelzinho
szintén 11 góllal. A rangadón is jól
játszó új igazolásunk, Rábl hat góljával a közvetlen üldözőtáborban foglal
helyet.
R. S.

2010. november 19.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
November
21.,
22.,
22.,
23.,
23.,
23.,
24.,
24.,
26.,
26.,
26.,
26.,
26.,
29.,
29.,
30.,
30.,

09.00:
15.30:
17.00:
14.00:
14.00:
17.00:
09.00:
17.00:
09.00:
14.00:
15.30:
17.00:
18.00:
15.30:
17.00:
14.00:
17.00:

Piruett Tánc Stúdió foglakozása
Gyermek néptánc foglalkozás
Flamenco
Mentálhigiénés Egyesület közgyűlése
Piruett Tánc Stúdió foglakozása
Zenetheatrum Mini Színi Tanoda
Magyar juh- és kecsketenyésztők tájértekezlete
Bibliaiskola... a kananeus asszonnyal
ILCO Klub összejövetele
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének összejövetele
Gyermek néptánc foglalkozás
Arkadas Baranta SE edzése
Trianon Társaság összejövetele
Gyermek néptánc foglalkozás
Flamenco
Piruett Tánc Stúdió foglakozása
Zenetheatrum Mini Színi Tanoda

Minden héten kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete –
Hagyományőrző népdalkörének összejövetele
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna
Színházi előadások:

Futsal NB I.
Rába Eto – MVFC 7:6
B.Volán Szabadidőközpont –
MVFC 2:6

Gyermekműsor: november 25-én, 13.30 órakor: Micimackó zenés mesejáték
Belépődíj: 400 Ft

Futsal Magyar kupa II. forduló
Szentesi VSC – MVFC 0:14

November 25-én, 19.00 órakor „Vidám kísértet” komédia. Jegyek válthatók a Nadányi Zoltán Művelődési Központban, telefon: 54/500-023

Labdarúgás NB III.
Tiszalök – BUSE 0:2
BUSE – Cigánd 0:3
Létavértes – BUSE 0:1

Kiállítások:
December 2-től 11-ig
Dr. Csuka Imréné Szabó Boglárka virágkötő szárazvirág-kötészeti kiállítása
Megnyitó: december 2-án, 17 órakor
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria

U-17
Hódmezővásárhely – BUSE 5:0
Gyula – BUSE 8:0
BUSE – Békéscsaba UFC 1:1
U-13
BUSE – Tiszacsege 7:4
BUSE – Püspökladány 11:2
Hajdúszoboszló – BUSE 3:5
Kézilabda
Női megyei
BMSE I. – Püspökladány 32:24
BMSE II. – Létavértes 14:30
BMSE II. – DSI 19:44
Létavértes – BMSE I. 18:19
BMSE I. – BMSE II. 31:15
Férfi NB II.
Hajdúszoboszló – BMSE 24:20
BMSE – Hajdúnánás 26:30
Mezőtúr – BMSE 25:26
Ifi
Hajdúszoboszló – BMSE 34:18
BMSE – Hajdúnánás 24:37
Mezőtúr – BMSE 36:32

Házasságot kötöttek
Október 30.:
Ökrös Imre – Bagosi Marietta
Elhunytak
Október 17.:
Nagy István (1925)
dr. Hermann József (1919)
Október 23.:
Szabó Sándorné Veres Vilma (1931)
Október 25.:
Csiszár Károly (1921)
Hermann Károlyné Smogrovics Ilona
(1942)
Október 27.: Szatmári Sándor (1919)
Október 31.: Daróczi Lajos Sándorné
Tóth Margit (1933)

Kedves Szülők!
A Toldi Miklós Református
Általános Iskola

ingyenes
iskolára előkészítő foglalkozásokat hirdet nagycsoportos
óvodások számára.
A foglalkozások keretében a
gyerekek játékos formában
ismerkedhetnek meg az iskolai
élettel, szokásokkal és a tanító
nénikkel.
Az első foglalkozásra november 22-én, 16 órától kerül sor
az iskola 11-es termében.

Sporteredmények

U-19
Hódmezővásárhely – BUSE 1:1
Gyula – BUSE 5:0
BUSE – Békéscsaba UFC 1:1

Anyakönyvi
hírek

December 13-tól
„Alkotni jó” az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézet tanárainak
bemutatkozása
Megnyitó: december 13-án, 17 órakor
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria
Ünnepi rendezvények:
December 6., 17.00: Mikulás ünnepség
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, nagyterem
A belépés díjtalan!
December 9-10-11. XVI. Karácsonyi vásár
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, nagyterem
Vásári forgatag, muzsikáló advent, betlehemes énekek
December 16., 14.00 -17.00 óráig: „Aranyalma” Adventi játszóház
Helyszín: Kossuth u. 6. sz. (volt Megyeháza), díszterem
Kézműves foglalkozások, ajándékkészítés
December 18-án, 8.00 órától:
A Bajnóca néptáncegyüttes és a Szederinda énekegyüttes „Évzáró műsora”
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, nagyterem
Népi gyermekjátékok, disznótor, vásár
Belépődíj: 14 éves korig: 300 Ft, 14 éves kor felett: 500 Ft

FLAMENCO

tánctanfolyam indul a Nadányi Zoltán Művelődési Központban!
November 15-től, hétfőnként, 17.00-től 18.00 óráig, illetve 18.00-tól 19.00 óráig.
A tanfolyamot vezeti: Szencsák Júlia, tánctanár Tel: 30/2111-977
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

NYOMTATVÁNYOK
IRODASZEREK
Leporellók, Fénymásoló papírok
Pénztárgép szalagok, Borítékok
Floppy, CD, DVD lemezek
Olcsó tintapatronok,
lézertonerek
2011. évi Asztali, Falinaptárak
Határidőnaplók
Karácsonyi képeslapok
Nagy választékban kaphatók
FÉNYMÁSOLÁS
Spirálozás, laminálás, faxolás
Bélyegző-készítés egy nap alatt
Nyitva: H-P: 7.30 – 17-ig,
Sz: 8 – 12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (06-54) 401-619,
(06-30) 9688-683

MUNKAVÁLLALÁSRA
ALKALMAS
OKLEVELET ADÓ
MASSZŐRTANFOLYAM
Indul
Debrecen: okt. 30.
Berettyóújfalu: nov. 4.
Hajdúszoboszló: nov. 6.
ÁR: 45.000Ft
Részletfizetés, további
kedvezmények!
Érd: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.:
14-003206

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: Bondár Sándor
Tördelés: NextDesigne Kft.
Nyomás: Pirehab Kht., Debrecen
Felelős vezető: Becker György
Terjeszti a Magyar Posta.
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