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Beszélgetés Kapornai Judit
intézményi irodavezetővel

Portré

Testületi ülés
Továbbra is legfontosabb a város és
intézményeinek biztonságos működtetése, a
kiadások csökkentése, a bevételek
növelése.
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Interjú Györgyfi Sándor tűzoltó őrnaggyal,
a Berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokával, a Hajdú-Bihar
Megyei Tűzoltó Szövetség elnökével.
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Mindenhol óriási gondot okoz a költségvetési hiány, de úgy vélem, hogy ezt magas
szintű szakmai tevékenységgel egy bizonyos
pontig át lehet hidalni.

„Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánunk olvasóinknak!
Az idén „Hungarikumok, nemzeti kincsek”
címmel írtak ki pályázatot a kistérségi és
kisközösségi televíziók számára, amin a
„Reggel korától este setétig” – Élet a
Gyimesben című dokumentum filmmel
különdíjat nyert Kari Sándor.
A tizenkettedik alkalommal megrendezett
lakitelki filmszemlére hatvan alkotás
érkezett, melyből az előzsűri huszonhármat juttatott tovább a döntőbe.

„A költő számára adottak a szavak, ezeket
elhelyezi egy képzeletbeli dobozba,
ahonnan kijönnek a gyönyörűen megkomponált versek. Én is valamit bekeretezek a
fotómasinámmal, illetve a kamerámmal, és
egyéni látásmódommal adom át a nagy
térből kivágott szeletet. Boldog ember
vagyok, mert ami a munkám, az a hobbim
is egyben.”
cikk a 7. oldalon

Gratulálunk Kárpáti Gusztáv festőművész „Hetven év” című
jubileumi kiállításához!
cikk a 10. oldalon
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Testületi ülés
Novemberi testületi ülésén döntött Berettyóújfalu
önkormányzata, hogy a 2012-ik évi költségvetésből elkülönített ötmillió forintot megemeli 840 ezer forinttal, mivel a beérkezett
pályázatok elbírálásakor kiderült: még 28 diák
lenne jogosult a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatásra.
Tájékoztatást hallgatott meg és fogadott el a
testület a 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásról,
majd a 2012. évi költségvetés koncepciójának
vitája következett. Továbbra is legfontosabb a
város és intézményeinek biztonságos működtetése,
a kiadások csökkentése, a bevételek növelése.
Pattyán Lászlónénak, a BERÉPO Kft. ügyvezető
igazgatójának nyugdíjba vonulása alkalmából
Muraközi István polgármester virágcsokrot és
emléklapot nyújtott át. A képviselő testület Karalyos
Krisztina személyében megbízta az új ügyvezető
igazgatót az intézmény vezetésével.

A déli városrész belvízelvezető rendszerének
kiépítésére 300 millió forint összegre pályázatot
nyújt be az önkormányzat az ÉAOP keretében. A
tízszázalékos önerőt az önkormányzat állja. Ezzel
a korábbi évek belvízvédelmi készültséggel
összefüggő kiadásainak jelentős mértékű csökkentése várható, ugyanakkor az ott lakók életkörülményei is nagymértékben javulnak.
Az önkormányzat a következő évek legfontosabb fejlesztési irányának tartja a geotermikus
fűtési rendszer bevezetését. Ennek érdekében
megvalósíthatósági tanulmányt készíttet. A
pályázat elnyerése esetén, a jelenleg meglévő 63
Celsius fokos termálkút szivattyúval kiegészítve,
alkalmas lenne a távhőrendszer kiszolgálására, és
csak a visszasajtolásra kellene új kutat fúrni. Ezzel
nemcsak a város intézményeinek fűtése oldódna
meg, hanem a József Attila és a Bessenyei
Lakótelepeken lévő távfűtött lakások fűtése is.
Töredékére lehetne csökkenteni a fűtési költségeket
– derült ki az előterjesztésből.

Átadták a Pálfi István emlékérmet
Budapesten, a Duna Palotában, átadták az idei
Pálfi István emlékérmet, melyet Michel Delebarre,
a Területi Kohéziós Politikáért Felelős Bizottság
elnöke, az Európai Területi Társulás, EGTC Platform
koordinátora vehetett át Rétvári Bencétől, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától. Az eseményen jelen volt
Schmitt Pál köztársasági elnök, Pálfi István
özvegye, számos egykori és jelenlegi európai és
magyar parlamenti képviselő, polgármester Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.
Rétvári Bence elmondta: a díj annak adható, aki
tevékenységével kiemelkedő módon hozzájárul az
európai regionális együttműködés fejlődéséhez.
Az idei díjazott a Régiók Bizottságában kifejtett
tevékenységével évek óta elhivatottan vesz részt a
területi együttműködések előremutató, hatékony és
fenntartható szerepének erősítésében.
Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatának –
CESNI – főtitkára a díjazottról elmondta: Michel
Delebarre sokat tett a határon átívelő együttműködések érdekében, polgármesterként pedig
városa fejlődéséért. A díjazott megköszönte az
elismerést, miközben elmondta: személyesen ismerte a képviselőt, akinek a nevét viselő emlékérmet
most megkapta. Pálfi István jól látta, hogy a jövő a
határokon átívelő együttműködésben van. A Pálfi
István díjat Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter alapította 2010-ben. A
bronzból készült emlékérmet évente adományozza a miniszter egy személynek. Tavaly az első
emlékérmet Jan Olbrycht, lengyel európai

néppárti képviselő kapta. A díjátadás után mini
konferencia vette kezdetét a határon átnyúló
kapcsolatokról. A megjelenteket köszöntő Deutsch
Tamás európai parlamenti képviselő, a Pálfi
Istvánról elnevezett díj kapcsán elmondta: ez
főhajtás az ő tevékenysége, munkássága előtt.
„István csendes, nagyon komoly, szorgalmas ember
volt, melyehez, makacsság is párosult. Önkormányzati, magyar, majd európai parlamenti képviselősége idején sem volt hajlandó lemondani azokról,
akik a határ másik oldalára születtek. Vallotta: nem
szabad, hogy elválasszon a határ, hanem össze
kell, hogy kösse a mindkét oldalán élő embereket.
Ez a makacssága tette sikeressé az ő munkásságát.
A napjainkat meghatározó nemzetpolitika
előhírnöke volt Pálfi István. Makacsság, szorgalom, kitartás – ez jellemezte István példamutató
életművét” – fejezte be a méltatást a politikus.
Az előadások után került sor a Pálfi Istvánpályázat díjainak átadására. A 35 éven aluliaknak meghirdetett pályázaton olyan felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatók, vagy doktoranduszok vehettek részt, akiknek kutatási területük a
határon átnyúló együttműködés. Idén először
nemcsak hazai, hanem környező országokból is
lehetett pályázni. Harmadik helyezést ért el
Egervári Dóra, aki 100 ezer forintot kapott. Szanyi
Szabolcs pályaműve második lett, ő 200 ezer
forintot érdemelt. Egy szerzőpáros – Medve-Bálint
Gergő és Sara Svensson – vitte el a fődíjat, ők 300
ezer forint pénzjutalomban részesültek a Pálfi
István Régiófejlesztési Alapítványtól, amit Pálfi
Anikó adott át.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A testületi ülésen elhangzott még, hogy a Bihari
kistérség is részt vesz abban az országos Start
Közfoglalkoztatási Programban, melynek köszönhetően közel ezer ember – 994 – foglalkoztatása
kezdődött meg november 15-én. Elsősorban a
mezőgazdasági területeken – dűlőutak rendbetételén, árkok tisztításában – álltak munkába a
közfoglalkoztatásban részt vevők.
Nyírő Gizella

Csillagszóró 2011
Csillagszóró 2011 néven december 15-ig
tartó országos jótékonysági akciót indít a
Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete. A
részletekről Tikász Ferencet, a Fidelitas HajdúBihar megyei Szervezetének elnökét kérdeztem.
Milyen indíttatásból kezdtek ebbe a jótékonysági akcióba?
A Fidelitas egy olyan szervezet, melynek
működésében a politikai szerepvállalás, nemzedéki érdekképviselet, ifjúsági programok
szervezése és a társadalmi szerepvállalás is
hangsúlyosan szerepet kap. Nem véletlen, hogy
éppen idén hirdeti meg a Fidelitas ezt a
nagyszabású jótékonysági akcióját, hiszen
2011-et az Európai Unió az Önkéntesség
Évének nyilvánította. Bízunk abban, hogy ha az
új nemzedék tagjai részt vesznek hasonló
kezdeményezésekben, követendő példát adnak
szélesebb rétegek számára is.
Hogyan jelenik meg munkájukban a
jótékonykodás?
A szervezet tagjai rendszeresen vesznek részt
véradásokon, illetve szervezik is azokat.
Adománygyűjtő akcióban segédkezünk, többek
között a felvidéki és erdélyi rászorulók
számára. Ünnepek idején - karácsonykor,
húsvétkor - ajándékokkal kedveskedünk, illetve
minden évben megrendezzük, a főként gyermekeknek szóló Húsvéti játszóteret.
Mit takar a Csillagszóró 2011?
A Csillagszóró 2011 egy országos jótékonysági akció, melynek fő célja, hogy különböző
intézmények számára, elsősorban szociálisan
rászoruló intézményeknek gyűjtést rendezzen.
Az akció keretein belül a berettyóújfalui Bihari
Szociális Szolgáltató Központ, a debreceni
Reménysugár Otthon és a nádudvari Vadvirág
Óvoda részére gyűjtünk.
Kérünk mindenkit, akinek van otthon már nem
használt, de más gyermekek számára még
értékes gyermekjátéka, technikai eszköze,
sportszere vagy könyve, az december 15-ig
juttassa el a Bihari Szociális Szolgáltató
Központhoz (Kossuth u. 6.), vagy a Projekt
Dekor Kft. Irodájába (Dózsa György u. 8-10
D/3., körépület), hogy a rászoruló gyerekeknek
is boldog, örömteli ünnepe legyen.

KÖZÉLET

„Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság”
Interjú Györgyfi Sándor tűzoltó őrnaggyal, a Berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnokával, a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szövetség elnökével

- A közvélekedés úgy tartja, akkor dolgoznak jól
a tűzoltók, ha „nem dolgoznak”. Egyet ért Ön
ezzel?
- Valóban így van. Jelenleg a tűzoltóság három
feladatkört lát el: tűzmegelőzést, tűzoltást és
műszaki mentést, valamint tűzvizsgálatot. Ha az
elsőt jól végeztük, akkor a lakosság és a
gazdasági szereplők tájékozottak, valóban
kevesebb tűz keletkezik. Ugyanakkor az utóbbi
évek klímaváltozásának – globális felmelegedés
– következtében jóval nagyobb számban
vonulunk műszaki mentésekhez. Míg korábban az
arány kétharmad tűzeset, egyharmad műszaki
mentés volt, mára ez az arány megfordult. Ennek
oka a motorizáció nagyfokú elterjedésével is
magyarázható.
- Mi a különbség a hivatásos és az önkéntes
tűzoltóság között?
- A hivatásos tűzoltóságokon hivatásos
állományviszonyban
lévő,
profi
tűzoltók
dolgoznak főállásban, 24/48 órás váltásban,
heti 48 órás munkaidő keretben. Az önkéntes
tűzoltóságok, mint pl. Komádiban, részben a
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó
munkavállalókkal és önkéntes segítőkkel
működnek, köztestületi formában, a fenntartó
önkormányzat támogatásában. Ezen kívül
léteznek önkormányzati tűzoltó egyesületek,
amelyekben csak önkéntes segítők vannak, akik
munkaidejükön túl végzik ezt a tevékenységet.
Ilyen van pl. Szentpéterszegen.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki tűzoltó lehessen?
- Elsősorban megfelelő fizikai és pszichikai
alkalmasság, amely a fegyveres rendvédelmi
szervek – rendőrség, honvédség, tűzoltóság –
közül az egyik legszigorúbb elvárás. Nem lehet

semmilyen betegség, pl. allergia, szemromlás, de
az is kizáró ok, ha valaki fél a kígyótól.
- Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a
jelentkezőnek?
- Legalább szakmunkás végzettség szükségeltetik, de mivel az előmenetelhez szükséges
tanfolyamok érettségihez kötöttek, ezért nálunk
csak érettségizett férfiakat veszünk fel.
- Parancsnokként mekkora állományért felel?
- 51 vonulós tűzoltónk van, akiket egy hivatali
munkaidőben dolgozó osztályvezető irányít. A
tűzmegelőzési osztály 3 fős. Három közalkalmazottunk van, két hivatásos tiszt pedig az ügyviteli
feladatokat végzi. Összesen tehát, velem együtt,
61 fő alkotja a berettyóújfalui tűzoltóság személyi állományát.
- Amióta új helyükön, a Széchenyi utca végén van
a bázisuk, mintha nem lennének annyira szem
előtt. Ez előny vagy hátrány?
- A 3 éve átadott tűzoltó laktanyánk az elhelyezésünket minden tekintetben kielégíti. XXI.
századi körülmények között végezhetjük
munkánkat, kulturált az ügyfélfogadás, az
eszközök és gépjárművek korszerű szertárban
vannak elhelyezve. A személyi állomány is
kulturált körülmények között végezheti napi
feladatait, elméleti, gyakorlati kiképzésük is jól
megoldható. Ezen felül sportolási lehetőségeink is
ideálisak, nagy konditeremmel, az udvaron pedig
sportpályával rendelkezünk
- Parancsnokként mennyire vesz részt tényleges
tűzoltásban?
- Én, illetve a mentési és tűzoltási osztályvezetőm,
felváltva 24 órás készenlétben vagyunk, mivel a
magasabb fokozatú tűz- és káresetekhez
vonulnunk kell. Akkor van magasabb fokozat, ha

más, szomszédos tűzoltóság is segítséget nyújt
nekünk. Amint kiérkezünk az ilyen esetekhez, az
irányítás a feladatunk, és mi felelünk a szakszerű
feladat végrehajtásáért. Természetesen, nemcsak
a kiemelt fokozatú esetekben, hanem a kiemelt
esetekben is kimegyünk. Így pl. nemcsak
tűzesetekhez, hanem súlyosabb balesetekhez is
kivonulunk. Utóbbira sokáig emlékezetes marad a
tavalyi moldáv buszbaleset, amikor is a biharkeresztesi felüljárón egy mikrobusz kamionnal
ütközött, s tíz személyből 9 szörnyet halt. Idén
pedig Vekerd és Furta között nagy kiterjedésű,
4-es fokozatú tűzeset volt, ahová nyolc tűzoltó
kocsi vonult ki a Nemzeti Park területén
keletkezett legelő és erdőtűz eloltásához.
- Mindig is tűzoltó szeretett volna lenni?
- Keresztapám volt tűzoltó, rajta keresztül keresett
meg Kerek Antal, akkori parancsnok, mondván,
hogy diplomásokat keresnek. Mostani helyettesemmel, Aszalós Sándor tűzoltó alezredessel
jelentkeztünk is. 1996. január 1-én kerültem
állományba. Egyébként villamosmérnökként
végeztem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán
1992-ben, 4 évig pedig itt helyben, az ILS
Nyelviskolában dolgoztam, ahol elkezdtem a
mérnöktanári végzettség megszerzését, illetve
társalgási szinten beszélem az angolt. A
tűzoltóságon töltött időszak elején közgazdász
szakmérnöki diplomát szereztem. 2001. január
1-től nevezett ki a helyi képviselő testület, azóta
látom el a parancsnoki teendőket. 2001 szeptemberében nősültem, feleségem szintén helybeli,
pedagógus létére, kozmetikusként dolgozik. Két
fiunk van, mindketten óvodások. Családom
mindenben támogat, türelmükkel, megértésükkel
segítenek a háttérből.
- Milyen változásokon ment keresztül a tűzoltóság
az elmúlt másfél évtizedben?
- Az állomány teljesen kicserélődött, az akkoriakból mindössze öten vagyunk. 2008-ban 14 fővel
bővült a létszám, átlagéletkorunk 30 év körül van.
Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a megyében
az
egyik
legképzettebb
állománnyal
rendelkezünk. Az évek során sikerült a vezetői
utánpótlást kinevelni, több diplomásunk van, még
a vonulós tűzoltók között is! Tűzoltóink több
tanfolyamot végeztek, pl. ipari alpinista, búvár,
egyéb szakmai tanfolyamot (gépkezelői).
Gépkocsivezetőink minden kategóriában jogosítványt szereztek. Minden évben jelentős
összegeket fordítottunk továbbképzésre. Nagy
hangsúlyt fektettünk a civil kapcsolatok építésére
is, városunk civil szervezeteivel jó az
együttműködés. Saját tűzoltó egyesületet
alapítottunk, ennek keretén belül ifjúsági neveléssel és hagyományőrzéssel foglalkozunk. Ez
alapozta meg a 2004-ben először megrendezett
nemzetközi tűzoltó versenyt, ami azóta is töretlen
sikernek örvend. Ennek köszönhetően jelentős
nemzetközi kapcsolatokat sikerült kialakítani
román, lengyel, szlovák, cseh, olasz tűzoltó bajtársainkkal.
- Az élet minden területén változások, átalakítások részesei vagyunk. Érinti-e ez a tűzoltóságot?
- 2012. január 1-től változás következik be a mi
életünkben is, a tűzvédelmi törvény módosítása
következtében. Hivatásos tűzoltósággá alakulunk,
az önkormányzat helyett az államot képviselő
Belügyminisztérium lesz a fenntartónk. Az új állami
tűzoltósági struktúra kialakítása most van
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
kidolgozás alatt.
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KÖZÉLET

A fizető parkolásról 10 pontban
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban 10 pontban összefoglaljuk a 2011.
december elsején bevezetett fizető parkoló rendszerrel kapcsolatos
információkat és a rendszer változásait.
1. A fizető parkolásból befolyó összes bevétel a polgármesteri hivatalt illeti meg. A
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft., mint a fizető parkoló rendszer üzemeltetője, a
költségei kifizetésére kap havi meghatározott összegű általányt.
2. A kijelölt várakozási területeken munkanapokon 8.00 - 17.00 óráig várakozási
díjat kell fizetni, kivétel a Piac körül található parkolók, ahol csütörtökön és
szombaton 7.00 – 12.00 óra között, valamint a Millenniumi úton munkanapokon
8.00 – 17.00 óráig, szombaton 7.00-12.00 óra közötti időszakban kell várakozási
díjat fizetni. Munkaszüneti napokon, pihenő napon, valamint 17.00 és 8.00 óra
között a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele díjmentes.
3. Parkolójegy félórára 100 Ft-ért, egy órára 200 Ft-ért és egész napra
650 Ft-ért váltható.
4. Mobilparkolás esetén a parkolás menete igen egyszerű. Bármelyik mobil
szolgáltató hálózatában használható a rendszer. A parkolás megkezdéséhez
sms-ben el kell küldeni a gépjármű rendszámát az alábbi – szolgáltatójának
megfelelő- számra. T-mobile előfizetők, vagy feltöltő kártyás ügyfelek a:
0630/810-4101, Telenor partnerek vagy feltöltő kártyás ügyfelek a:
0620/810-4101,Vodafone partnerek vagy feltöltő kártyás ügyfelek a:
0670/810-4101-es számra küldjék az sms-t. A parkolás végeztével a STOP
szót kell küldeni sms-ben ugyanerre a számra.
5. Az egy zónára érvényes éves lakossági vagy közületi bérlet, egyzónás
bérlet, a kiválasztott zónában időkorlátozás nélküli parkolást biztosít.
6. A díjfizetés alóli mentesség köre kibővült a beteggondozók, betegápolók, a
védőnői szolgálat – azonosításra szolgáló táblával ellátott – gépjárműveivel,
a szolgálati kötelezettség teljesítésének ideje alatti parkolásra vonatkozóan.
7. A 2012. évre szóló lakóhelyi bérletek 2011. december 1-jétől érvényesek. A 2012.
évre szóló egyéb- havi, féléves, éves- bérletek 2011. december 10-től válthatók.

Közmeghallgatás

8. Lakossági Bérletek fajtái árai

9. Közületi Bérletek fajtái árai

10. A szabálytalan parkolást az üzemeltető ellenőrei állapítják meg.
Ezzel egyidőben a gépjárműről több fényképfelvételt készítenek, majd a
tényt dokumentálva a jármű szélvédőjén elhelyezik a fizetési felszólítást,
piros műanyag tasakban. A várakozási és pótdíj befizethető az
ügyfélszolgálati irodában, illetve postán a fizetési felszólítás
mellékleteként megtalálható készpénz átutalási megbízáson.
Jegyeket a városban található üzletekben lehet vásárolni. Az üzleteket “
Parkoló jegy értékesítés” feliratú zászló, vagy a bejárat mellett felragasztott matrica jelöli, melyeken középen kék parkoló zóna tábla látható.
További információkat olvashat a www.novavilla2010.hu honlapon,
valamint a Berettyó Televízió képújság oldalain, a szórólapokon, hirdetményeken. Kérdésével forduljon az ügyfélszolgálati iroda munkatársaihoz
a Bajcsy-Zs. u. 27. sz. alatti irodában, vagy hívja az 54/500-023-as
telefonszámot.

Közmeghallgatást tartott a város képviselőtestülete november 24-én. Amint az
várható volt, a megjelentek valamennyien az elfogadott és december 1-től
életbe lépő parkolási rendeletet bírálták.
bevételekről nem mondhatnak le.
Hajdú Miklós a jelenlévő vállalkozók kapcsán azt
mondta: eddig is támogatták a várost, ám a parkolási
rendelet vállalkozóellenes. Előrevetítette, hogy
csökkenni fog a parkolók száma, a vásárlók a multikhoz
fognak menni, míg a helybeli vállalkozások jelentős
bevételkiesést szenvednek el. Ez pedig érezhető lesz az
általuk fizetendő iparűzési adó mértékén is. Megéri ez
a városnak? – tette fel a kérdést.
Horváth István szintén a vállalkozásokat hátrányoKép és szöveg: Nyírő Gizella
san érintő következményekről szólt: csökken a vevőkör,
Király Attila a vállalkozók nevében kérte a rendelet elriasztják a vásárlókat a parkolási díjjal. Berettyóújvisszavonását, mert az senki érdekét nem szolgálja. falu nem idegenforgalmi város, ezért nem is érett meg
„Berettyóújfalu nem érett meg arra, hogy beve- a fizetőparkolás bevezetésére. A remélt bevétel –
zessék. A remélt 8 millió forintot máshonnan is be meggyőződése szerint - nem fog segíteni a város
lehetne szedni. Vonják vissza, vagy tárgyalják újra, s pénzügyi helyzetén.
Muraközi István a felvetésekre elmondta: egyetlen
egyéb módon szedjenek be pénzt. Kereskedőként
nem vagyok hajlandó parkolójegyet sem árulni” – multit sem hoznak kiváltságos helyzetbe, hiszen
azok a központtól távol vannak. A központban
foglalta össze véleményét.
Muraközi István válaszában elmondta: amikor ez pedig még így is marad 105 ingyenes parkoló. A
felvetődött, nem jó kedvében hozta meg a döntést Berettyóújfalu Kártyát megvásárló lakótelepeken
az önkormányzat. A város pénzügyi helyzete élőknek pedig ingyenes lesz a parkolás. „Azért
finoman szólva is ingatag talajon áll. A mai tartunk itt, mert nehéz döntéseket nem hozott meg
forráshiányos állapot öt ciklus döntéseinek eredmé- korábban a város. Nem tervezünk ebadót, ingatlanye. A működőképesség biztosítása viszont az nadót, ám a parkolási díjtól nem tekinthetünk el. A
önkormányzat feladata, hiszen az óvoda, bölcsőde, 400 forint körüli üzemanyagár mellett a félórás
általános iskolai oktatás, a közvilágítás alapfeladat 100, illetve egyórás 200 forintos parkolási díj nem
– sorolta a polgármester. 1600 közalkalmazott és egy óriási összeg” – fogalmazott a polgármester.
Vilistein Levente azt sérelmezte, hogy nem egyezazok családjának élete függ az önkormányzattól.
Ilyen helyzetben a legfontosabb, hogy a kiadásokat tettek a lakossággal, holott a tavalyi kampányban
csökkentik, a bevételeket pedig növelik. Személyes szórólapokkal bombázták őket. Most viszont senkit
példamutatásukkal a képviselők tiszteletdíjuk 20 nem kérdeztek meg, de még lakossági fórumot sem
százalékáról, a polgármester és alpolgármester hívtak össze – jegyezte meg.
Nagy Piroska egyéni vállalkozó közös
pedig költségtérítésének 50 százalékáról mondott
le. A parkolásból befolyó összeg teljes egészében gondolkodást javasolt, illetve a karácsonyi
az önkormányzaté lesz. Jóllehet, a testületi ülésen díszvilágításon való spórolást.
Király Attila ismételt felszólalásában azt
újabb kedvezményeket szavaztak meg, a

nehezményezte, miért kellett létrehozni egy új
apparátust a parkolási rendelet gyakorlati
megvalósítására, amikor az ingatlanadó vagy
ebadó bevezetésére ott lett volna a polgármesteri
hivatal apparátusa. Békétlenséget szül a parkolási
díj városunkban – summázta véleményét.
Huszti László szerint is konfliktust szül a rendelet.
„Azokat kellene számon kérni, akik a rossz
döntéseket hozták! Ne rendezzünk nagy ünnepségeket, ne hívjunk meg nagy zenekarokat sem, mert
azokon is lehetne spórolni!” – ajánlotta a
képviselőknek.
Taga György azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy vissza fog esni az üzletek forgalma, az
ingatlanok is elértéktelenednek. A jegyző figyelmét
pedig arra hívta fel, hogy vannak olyan üzletek
szabálytalan számlát adnak, ezért kérte a
hatósági ellenőrzést.
Tisóczki József képviselő hozzászólásában
elmondta: ő is megszavazta a rendeletet, pedig a
vállalkozók felvetésével egyet ért. „Nagyon nehéz
viszont egy olyan testületben dolgozni, ahol a
költségvetési hiány négymilliárd forint fölött van.
Vegyék meg a vállalkozók a parkolójegyet a
vásárlóknak” – adott tippet a jelenlévőknek.
Gyula Ferencné leszögezte: a város sorsa és
helyzete nemcsak a képviselőkön múlik. A kommunikáció hiányával egyet értett, s azt is méltatlannak
tartotta, hogy a Nova Villa ügyvezetője nem vett
részt a közmeghallgatáson. „Kétségbeesett lépés a
parkolási díj bevezetése, ám a költségvetés
felborulásának elkerülése miatt szavaztuk meg” –
közölte a képviselőnő.
A kulturált mederben folyó problémafelvetésért
Muraközi István köszönetet mondott, majd akként
zárta le a közmeghallgatást, hogy fél év múlva
értékelik a rendelet bevezetésének tapasztalatait.
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Kölcsey Ferenc-díjat kapott Dombi Géza Zsigmond
November 22-e a Megye Napja HajdúBiharban. Az idei ünnepi közgyűlést Hajdúnánáson, a Kéky Lajos Művelődési Központban
rendezte meg a megyei önkormányzat. Ilyenkor
adják át a területükön legkiválóbb teljesítményt
nyújtóknak Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának különböző díjait. Városunkból Kölcsey
Ferenc-díjas lett Dombi Géza Zsigmond, aki a
díjat Bodó Sándor elnöktől vehette át.
Az indoklásban elhangzott: Kölcsey Ferenc-díj
adományozható azoknak, akik a kulturális élet,
az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház,
képző- és iparművészet, építőművészet,
népművészet, film- és fotóművészet) terén
kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet, valamint a közművelődésben hosszú időn

keresztül maradandó értékeket teremtő,
kimagasló munkát végeznek.
Dombi Géza 1980 óta rajz- és vizuális kultúra
tanárként dolgozik a Bessenyei György
Szakközépiskolában. 1995 óta minősített
festőművész, 2005-ben egyetemi diplomát
szerzett a Pécsi Tudományegyetemen vizuális
nevelőtanár szakon. Tagja a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének és a
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének.
Folyamatosan képzi magát, minden évben részt
vesz alkotóként művésztelepeken. Tanítványait
eredményesen készíti fel képzőművészeti
versenyekre, pályázatokra, tárlatokra. Városi,
megyei, országos, sőt európai versenyeken sok
dobogós helyet, különdíjat, nívódíjat nyertek
diákjai, egyénileg és
csoportosan is. Az
iskola és Berettyóújfalu
város művészeti és
közéletében aktívan és
rendszeresen
részt
vesz, számtalan grafikaimunkával, látványképpel, iskolaesztétikai
feladatok elvégzésével segítette, gazdagította az intézményt és
a várost.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Bűnöket szült erényünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
bukásának emlékezete
„A végtelen egén a csend
Szívében elpihen
A névtelen szívén az éj
A lélek elpihen”
(Matláry Miklós)

Tépett magyar sorsunk, meggyötört nemzeti
identitásunk hű mementójaként oly sokszor és oly
sokan megemlékeztünk már. Ígértük magunknak
és a világnak is, hogy ezentúl minden más lesz,
mert a múlt megtanított immár minket az
emberibb, szebb élet törvényeire. Volt, amikor
eszméltünk, és méltók voltunk az elődökre, de volt,
amikor galádul becsaptuk őket és magunkat is.
1956. november 4. egy máig csúfosan
éktelenkedő seb a haza testén. Az igaz ügyért
harcoló férfiak és nők reménytelenül tekintettek ki
a lerombolt házfalak közül, amikor látták, hogy
1945 után újra szovjet tankok lepik el Budapest

utcáit. Még folyt a harc egy rövid ideig, de a
túlerő térdre kényszerítette az ellenállókat. És az
álom szertefoszlott. Ismét elbuktunk, beláthatatlanul távolra került a szabad élet hőn áhított
hajnala. Újra a félelem, a terror, a sunyi félelemkeltés rettenete ülte meg a lelkeket. Elkezdődött a
megtorlások, a bebörtönzések kora. Kétségbeesett segélykiáltás szövi át még most is a mindennapokat. Az elesettek, a kivégzettek, a
nyomorékká vertek közös sikolya ez, amelynek
még a „puha” diktatúra álszent hazugságai sem
vették ki az élét. De az igazság hangja
évtizedekig néma maradt. Ellenforradalom volt! így ordítottak a kádári hatalom aljas szolgái, ha
valaki kétkedett 56-ot illetően. A rendszerváltás
során azonban átértékelődött a múlt. Rehabilitálták Nagy Imrét és társait, valamint a névtelen
hősöket is, akik vérüket ontották népük felemelkedéséért.
A lelkiismeret és a részvét hangja szólalt meg
azokban a berettyóújfalui polgárokban is, akik
kilátogattak az 1956-os forradalom és szabadságharc tanúságtételeként emelt kopjafához
november 4-én, este hat órakor. Együtt emlékeztek a rövid műsort adó József Attila Általános
Iskola diákjaival, és lerótták néma kegyeletüket a
fába faragott múlt előtt. Késő őszi este volt, de a
gyertyák, amelyek fellobbantak, elűzték a
sötétséget és a lassan a városra telepedő
hideget. Majd mindenki csendben hazaballagott,
de a fény még messze világított azon az éjjelen.
Mert többet ért, mint akárhány, mondatba foglalt
szép magyar szó…
Kiss Tamás

„Szeressétek az időseket!”
A BERÉPO NONPROFIT Kft. a volt Fényes-Ház
Gondozó Szolgálat épületében idősek napi ünnepséget szervezett az intézmény lakói részére.
A bensőséges ünnepségen megjelent Muraközi
István polgármester és Pálfi Anikó alpolgármester, akik nem érkeztek üres kézzel: két jókora
tortával igyekeztek megédesíteni az olykorolykor egyhangúan zajló mindennapokat.
A Széchenyi iskola alsós diákjai – akik rendszeresen szerepelnek az idősek előtt - hangulatos műsort adtak, majd a polgármester
köszöntötte az ünneplőket. Köszöntőjében
Muraközi István kiemelte: jó, hogy vannak
napok, amikor figyelmünk a hölgyekre irányul –
Nőnap, Anyák napja – ám az év 365 napján is
oda kellene figyelnünk a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő idősekre, hogy erőt tudjunk
meríteni bölcsességükből, élettapasztalataikból.
Úgy vélte, nem vagyunk felkészülve a
problémák leküzdésére, ezért is fontos az idősek
megbecsülése, mert ők azok, akik személyes
példát mutattak arra, hogyan kell felépíteni az
országot a romokból - hittel, szeretettel, erővel.
Pattyán Lászlóné ügyvezető igazgató külön
köszöntötte a 60 éves házassági évfordulóját
ünneplő Kincses-házaspárt, s a jelenlévő idős
férjnek ajándékot nyújtott át, míg a beteg
feleséget a kórházban köszöntötték fel.
Az intézmény gondozottjai versekkel, nótákkal
köszöntötték egymást, majd egy meglepetésvendég, a derecskei Börcsök Albertné, Szöszi
néni, nótázott mindenki örömére s megelégedéKép és szöveg: Nyírő Gizella
sére.

Kedves berettyóújfalui lakosok!
Nagy örömmel és Isten iránti
hálával tájékoztatjuk Önöket, hogy
sok jószándékú adományozó összefogásával a leomlott régi épület
helyén felépült az új

Baptista Imaház.
Szertettel meghívjuk Önöket az
imaházmegnyitó ünnepélyre, amelyen együtt szemlélhetjük Isten
csodáját!
Időpont: december 17. 14 óra
A Baptista gyülekezet
(x)
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Intézményfenntartás átalakulóban
– Beszélgetés Kapornai Judit intézményi irodavezetővel –
A berettyóújfalui önkormányzat 2001 elején
határozta el, hogy intézményeket segítő irodát
hoz létre. Az indulás után néhány héttel beszélgettem a kezdetekről Kapornai Judit
irodavezetővel és azzal váltunk el, hogy néhány
év múlva ismét beszélgetünk a tapasztalatokról.
Azóta több mint 10 év telt el, itt volt az ideje az
újabb interjúnak.
Ha most ismét feltenném a 10 évvel ezelőtti
kérdéseimet, nem tűnne csupán múltidézésnek,
hiszen egy évtized után már könnyebb
válaszolni…
Valóban, a fő cél, a kapcsolatteremtés most
is időszerű. Az intézmények által ellátott feladatok rendszere, háttere átalakult, és a megváltozott igényeknek és lehetőségeknek megfelelően
átszervezésre került az intézményhálózat
jelentős része. Az iroda létrehozásának
indokoltsága beigazolódott, annak feladatköre
is többször változott az elmúlt évtizedben.
Például a kulturális menedzser korábban a
jegyző irányítása alá tartozott, majd átkerült az
irodánkhoz – kezdi a beszélgetést Kapornai
Judit irodavezető és közoktatási szakértő. – Az
induláshoz képest az ellátás komplexebbé vált,
mert az oktatási intézmények mellett az
irodához került több terület is, így az egészségügyi, a szociális területek és az
önkormányzati tűzoltóság intézményi feladatai,
valamint a közművelődés, a sport, a civil és az
egyházi szférával történő kapcsolattartás.
Sajnos a gyermeklétszám a térségben jelentősen
csökkent. Jöttek az iskolaösszevonások, amelyek
nem estek jól mindenkinek…
Berettyóújfalu célja az volt, hogy saját
intézményi stabilitásának megőrzése mellett

igény szerint a nehéz helyzetbe került környező
kistelepülések gondjaira is megoldást nyújthasson. Ez nem okozott mindenki számára osztatlan
örömöt, de azt el kell mondani, hogy nem
erőltettük. Ha megkerestek bennünket, szívesen
láttuk a régió gondokkal küzdő intézményeit. A
közös érdekek érvényesítése volt minden
esetben a szempont. Jelentős pályázati források
elnyerésével kimagasló oktatási és infrastrukturális körülményeket teremthettünk, ami
vonzóvá tette Berettyóújfalut más települések
számára is.
Hallatszottak olyan hírek is, hogy voltak
problémák a környékről bekerült “kisiskolások” és
a városiak között. Eljutottak-e ezek a hírek az
irodához?
Igen, de kértük az iskolaigazgatókat, hogy az
legyen az elsődleges céljuk, hogy a gyerek jól
érezze magát. Tudok mondani egy jó példát.
Közel egy időben zajlott a József Attila Általános Iskola és a Széchenyi Tagiskola felújítása.
Ebben az időszakban a bakonszegi Bessenyei
Tagiskola volt a befogadó, ahová egy tanéven
át jártak a tanulók. Ott is adódott eleinte némi
feszültség, de a tantestületek ezt fel tudták
oldani jól szervezett közös programokkal.
Kik keresik fel irodájukat: intézményvezetők,
beosztott pedagógusok, esetleg szülők?
Ha az iskolában nem jutnak megoldásra,
jönnek szülők is. Bekopogtatnak kollégák is, az
intézményvezetőkkel pedig természetesen napi
kapcsolatban vagyunk, hisz a feladatellátás
mindannyiunk közös dolga.
Van-e minőségi munkatársgárda?
10 éve magam is tanultam a “szakmát”, ma
már én is tanítok az egyetemen. Segítenek

Testvérvárosi óvónők látogatása
A Margittai óvónőkkel 2009 - óta rendszeres
a kapcsolattartás, ugyanis ebben az évben
történt az együttműködési megállapodás
megkötése a két intézmény között.
A tartalmi munka, az egymás pedagógiai
kultúrájának, nevelési módszereiknek, a
pedagógusok munkafeltételeinek megismerésére, közös pályázati lehetőségek megvalósítására irányul.
A Margittai gyerekek rajzaikkal pályáztak a
Székhely óvoda országos rajzpályázatán, majd
közös Uniós környezeti projekt keretében a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde tagintézményvezetői
látogattak a Föld napi rendezvényre Margittára, 2011. április 22-én.
Az újabb találkozásra 2011. november 3-án az
Erdők Hete rendezvénysorozat alkalmával került
sor. Nyolc fős delegáció érkezett a Székhely
óvodába ahol Pálfi Anikó alpolgármester asszony
köszöntése után a környezetvédelmi, zöld-, jeles
napok nevelésbe való beépítésének lehetőségeiről
kaptak elméleti, gyakorlati bemutatót.
Az előadásokat a Környezeti munkaközösség
tagjai tartották az óvodában Balogh Sándorné
vezetésével. A bölcsődések környezeti neveléséről:
Fülöp Dóra, Az állatok világnapja - zoo tábor :
Balogh Sándorné, A tűz mint barát és ellenség :
Tikász Imréné, A víz világnapja : Oláh Károlyné, A
Föld napja : Técsi Gyuláné, Madarak-fák napja
témában : Kovácsné Megyesi Irén.

A tartalmas, képekkel, videóval illusztrált
programok nagy tetszést arattak a vendég
óvónők között. A meglepetésként, románul
előadott mondókát meghatódva hallgatták.
A program a Széchenyi, majd a Gyermekkert
Tagóvodában folytatódott, ahol elismeréssel
szóltak a csoportok esztétikus, „gazdag”
felszereltségéről.
A szakmai napot a Városházi látogatás zárta,

egykori középiskolás tanítványaim, van kulturális, közoktatási, jogász és szociális képzettségű
munkatársunk is.
Őszintén meglepett, hogy a szakterülethez
tartozik a tűzoltóság is…
Náluk is gyakran változik az alapító okirat,
de segítséget kérnek és kapnak a rendezvényeiknél is. Emellett számtalan olyan esemény
van,
amelyekhez
mi
kérjük
az
ő
közreműködésüket. 2012. január 1-től a
tűzoltóság állami fenntartásba kerül majd.
A beszélgetés vége felé nem állom meg, hogy
ne kérdezzem meg arról, mit szól az állam
közelgő szerepvállalásához?
Igen, valóban arról szólnak a hírek, hogy az
iskolák fenntartását átveszi az állam az
önkormányzatoktól. Reméljük, hogy a szakmai
koordináció központosítása eléri kitűzött célját
az oktatási és képzési minőség javulása tekintetében. Jelenleg még a köznevelési törvénynek
csak a tervezetét ismerjük. Ennek alapján úgy
tűnik, hogy az óvoda megmarad a város
fenntartásában, az általános és a középiskolák
pedig állami irányítás alá kerülnek. Úgy gondolom, hogy ezzel Berettyóújfalu nem veszíti el a
térségi szerepét. Továbbra is szakmailag
felkészült emberek irányítanak és segítenek.
Találkozik-e Judit más térségben dolgozó,
hasonló profilú egységek, intézmények vezetőivel
egy-egy tapasztalatcserén?
Erre szerencsére van mód. Tartjuk egymással
a kapcsolatot, és felkértek más városoknál is
szakértői munkára. Mindenhol óriási gondot
okoz a költségvetési hiány, de úgy vélem, hogy
ezt magas szintű szakmai tevékenységgel egy
bizonyos pontig át lehet hidalni. Ez kell, hogy a
legfontosabb célkitűzése legyen mindazoknak,
akik e területen dolgoznak.
Harasztosi Csaba

ahol a „Berettyóújfalu az Egészséges Város”
projekt bemutatását láthatták, hallhatták. Az
együttműködés folytatódik, a román óvodapedagógusok a magyar óvodapedagógia módszereivel szeretnének ismerkedni, ezért továbbképzési terv kidolgozását, egyeztetését, további
nevelési területek megismerését tűzték ki célul.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete
örömmel segíti az innovációs törekvéseiket.
Török Istvánné intézményvezető
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A televíziózás, a díjak után aktív nyugdíjas évek jönnek
– Beszélgetés Kari Sándor rendező-operatőrrel –
Nem tartanak olyan rendezvényt Berettyóújfaluban, ahol ne jelennének meg a „médiások”,
élükön Kari Sándorral, a Berettyó Televízió
stúdióvezetőjével. A városi kulturális életben
betöltött szerepe elismeréseként 2009-ben
Báthory Gábor-díjjal jutalmazták. Országos
filmszemléken is sikeresen vett részt. Most szinte
hihetetlen, hogy közel 42 év után nyugdíjba
megy az örökmozgó „médiás“.
Hogyan kezdődött el a szerelem a
fényképezőgéppel és a kamerával?
Gyerekkoromban, Hencidán egy lelkes tanár
kiváló fotószakkört szervezett. Több típusú
fényképezőgépem is volt, melyekkel szívesen
fotóztam, de a gimnáziumi évek alatt a moziba
járás, a sok filmnézés, alakította ki bennem a
filmkészítés művészi szemléletét. A költő számára
adottak a szavak, ezeket elhelyezi egy képzeletbeli dobozba, ahonnan kijönnek a gyönyörűen
megkomponált versek. Én is valamit bekeretezek a
fotómasinámmal, illetve a kamerámmal, és egyéni
látásmódommal adom át a nagy térből kivágott
szeletet.
Előbb szakmát kellett tanulni…
Szerettem az iskolában a fizikát, a tv-szerelő
szakma pedig annak idején igen közkedvelt volt.
Elismert szakember lettem, majd részlegvezető a
cégnél. Ma már a technika fejlődése sokkal
kevesebb munkát ad a volt kollégáknak, emiatt
úgy érzem, hogy én időben váltottam. Mindig
vágytam egy mozgóképet rögzítő szerkezetre.
Ez az álom 1989-ben teljesült, amikor az
USA-ban, New Yorkban, nagybátyám segítségével vehettem egy akkoriban jónak mondható
VHS-kamerát.
Jöttek a megrendelések?
Igen, és ezek alapján úgy éreztem, hogy
valahogyan másképp látok, mint mások. Nem
elégedtem meg az alapfokú ismereteket adó
képzéssel, hanem 1995-ben a fővárosban
felsőfokú videóműsor-gyártó iskolát végeztem el.
Tanáraim a ma már egyetemmé lett főiskola
szakemberei voltak, köztük Rák József és
Vagyóczky Tibor operatőrök. Hasznos tanácsaik
a mai napig bennem élnek, hogy például a
kamera nyelve az a nyelv, amelyet a rendező
használ, de a filmoperatőr fogalmaz meg, hogy
a jó kép a lényeg, és ezért nem mindegy, hogy
honnan rögzítjük az eseményeket. A tanáraim azt
tanították, hogy az ember nem adhat minden film
mellé magyarázatot. Úgy kell elkészíteni az
anyagot, hogy az hibátlan legyen, mert minden
nézőnek nem magyarázhatom el, hogy mit miért
csináltam.
Nem fárasztó, hogy sűrű napokon egyik helyről
a másikra kell menni forgatni?
Minden felkérésnek eleget kell tenni, mert
mindenki a saját maga eseményét tartja
természetszerűleg a legfontosabbnak. Egy vidéki
tévében nehezebb dolgozni, mint egy nagyvárosiban, mert másnap találkozhatok a nézővel az
utcán és számon kérheti tetteimet. Nem szabad
senkit félreinformálni. Egy-egy műsor után jólesik,
ha cseng a telefon, és elismerően szólnak a
műsorunkról. Több mint húsz éve tévézek, és azt
vallom, hogy a magasugró léc alatt nem szabad
átbújni soha, emelni kell a szintet és átugrani.
Szívesen meghallgatom az építő szándékú

kritikákat is. Boldog ember vagyok, mert ami a
munkám, az a hobbim is egyben. A város 2003ban határozta el, hogy önálló városi televíziót
hoz létre. Ekkor lettem stúdióvezető. Ezen
időponttól dolgozom együtt Kogyilla Zsolt
kollégámmal. A munkánkat néhány külsős munkatárs is segítette.
Van-e tűz, lelkesedés a mai fiatal operatőrökben?
Néhány éve erősíti csapatunkat fiatal kollégám, Kocsis Attila, akiben megvan a lelkesedés
és a lendület, aki jövőre veheti át operatőri
oklevelét Budapesten. Nagyon sok olyan dolgot
adtam át neki, ami szakkönyvben nem szerepel,
hanem hosszú évek tapasztalata után sajátít el az
ember. Büszke vagyok arra is, hogy korábbi
neveltem, Karácsony Sándor is nyertese volt már
több filmszemlének.
Nehéz elképzelni nyugdíjasként Kari Sándort!
Ha szükség lesz rám, ezután is szívesen segítek.
Végre belefoghatok olyan dolgokba, amelyekre
eddig munka mellett nem volt lehetőségem.
Dokumentumfilmeket szeretnék forgatni. Az első
valószínűleg falumról, Hencidáról készül majd.
Megfilmesítek érdekes embereket, sőt természetfilm-készítést is tervezek. Szeretnék megörökíteni
régi, ma már lassan kihaló mesterségeket is.
Az országos ismertséget a pályázatok jelentették!
1995-ben volt az első megmérettetésem, amikor Varga Károly kántortanító avatott hozzáértésével a református templom Liszt-orgonájáról
készítettem filmet. Az alkotás különdíjas lett a
lakitelki filmszemlén. 2003-ban a legjobb filmnek
járó díjat kaptam a Vágyálom című munkámért,
amit a Brózik Dezső Szakközépiskola diákjai
szereplésével forgattam. Az idén „Hungarikumok,
nemzeti kincsek” címmel írtak ki pályázatot a
kistérségi és kisközösségi televíziók számára. Sára
Sándor, a zsűri elnöke azt mondta, hogy a kötött
témáról nehéz volt forgatni a filmesek számára.
Nem szokták meg, hogy megrendelésre készítsenek filmet.
A hírek szerint „véletlenül” készült el a film.
Erdélybe mentünk barátainkkal és a kamera,
a fényképezőgéppel soha nem hiányzik a
csomagból. A gyönyörű tájon már sokszor filmeztem, többek között Torockó környékén is. Most a

szállásunk
szomszédságában
szorgoskodó
házaspár mindennapjaiba sikerült bepillantani.
Egy nap volt rá! A film a gyimesi ember, Molnár
Imre és családja munkával teli hétköznapjairól
szól. Nemcsak a sajtkészítés ősrégi módját,
hanem az igaz, őszinte embert is megismerhetjük,
aki az ősök tiszteletéről és a szülőföld
szeretetéről is tanúbizonyságot tett.
Halljunk néhány érdekességet a filmszemléről!
A tizenkettedik alkalommal megrendezett
lakitelki filmszemlére hatvan alkotás érkezett,
melyből az előzsűri huszonhármat juttatott
tovább a döntőbe. November 8-án és 9-én
kerültek nyilvános vetítésre a Kölcsey-házban. A
zsűriben sokféle neves ember ült, pl. a
zsűri-elnöke
Sára
Sándor
Kossuth-díjas
filmrendező volt, a tagok között pedig Apáti
Miklós író, Bíró Zoltán irodalomtörténész, Tóth
Erzsébet író, költők és politológusok, egyetemi
oktatók, a határon túli magyarok képviselői,
Lezsák Sándor író, országgyűlési alelnök
szerepeltek, hogy csak néhányat említsek. Idén a
Lakatos Vince filmrendező emléke előtti tisztelgés
jegyében hirdették meg a szemlét. Díszvendégként
a
családot
fia,
Lakatos
Iván
rendező-operatőr képviselte, aki a vele készített
interjúban elismerően szólt az általam készített
filmről. A szakmai zsűrin kívül, busszal érkezett
nézők is részt vettek a vetítéseken. Az én
filmemet, ami a „Reggel korától este setétig” –
Élet a Gyimesben címet viselte, a tiszakécskei
nyugdíjasok látták, pisszenés nélkül nézték végig,
és a végén jólesett a vastapsuk. Rajtuk kívül a
különdíjat javasolta az „Új ember” című lap
főmunkatársa Dippold Pál író is. Az a remek, és
egyúttal nehéz is ezeken a szemléken, hogy
profik és amatőrök együtt versenyeznek, és nincs
megkülönböztetés. Vacsora után az aznap látott
filmek elemzésére is sor kerül a zsűritagok
vezetésével. Ezek a szemlék egy jó szakmai
továbbképzésnek is megfelelnek. A nyertes film
Szabados Tamásé lett, aki országosan ismert
rendező-operatőr.
Mással nem lehet befejezni, várjuk az újabb Kari
Sándor-filmeket és sikereket!
Harasztosi Csaba
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Viva la Musica!
Ha az olyan minőségi muzsika része lehetne
mindennapi életünknek, amilyet november
25-én este hallottunk a Városi Zeneiskola
tantestülete előadásában a volt Megyeháza
dísztermében talán feledtetné velünk mindazokat a bizonytalanságokat, aggodalmakat,
az emberi kapcsolatok megromlását előidéző
sérelmeket, amelyeket a mai ember akarva
akaratlanul előidéz.
Ez az este mindannyiunké volt. A „törzsrajongók”, akik megszállottként követik a Városi
Zeneiskolában történteket az új tanítványok,
akik először látják, hallják a színpadon kisdiákként izguló tanáraikat, a zene hallatán eggyé
váltak. A szinte karmesteri intésre felcsattanó
vastaps az egyes műsorszámok után igazolja,
hogy a zene hatásában befogadó fülekre talált
és eljutott oda, ahová komponálása idején a
szerzője szánta és ahogyan jelen előadók teljes
szívvel közvetítették. A hallgatóság nem vett
tudomást arról, hogy advent közeledtével
kevesebb volt a fény, hogy mintha hiányoztak
volna a megszokott gyertyák. Csak a zene
mindenek fölött.
A „Keresem a szót, keresem a hangot” annak
méltatására, mennyi munkát is igényelt a
produkciók kidolgozása, de akkor és ott az ilyen
gondolatok távol maradtak, felülkerekedett
rajtuk az elragadtatás. Az őszinte elhivatottság,
mely a tantestület előadásából sugárzott, ünnepé
varázsolta számunkra ezt az estét is, mely minden
évben újabb és újabb meglepetésekkel szolgál.
Meghívó!
Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig
Közhasznú Egyesület szeretettel meghívja
a tagjait és minden érdeklődőt december
8-án 17 órától az év utolsó programjára.
A program mindenki számára meglepetés
lesz. Ingyenes vércukor, vérnyomás mérést
biztosítjuk.
Biró Antalné, az ÉDES egyesület elnöke

Érezhető, hogy a testület minden tagja
vezetőjükkel együtt szolgálatnak tekinti a munkát.
Nemcsak a gyerekek között, hanem a közönség
előtt. A zene iránti rajongásuk és előadásuk
formája olyan egységet alkotott, amelynek
hatása a különböző korosztályba tartozók
számára feledhetetlenné vált. Mint évek óta, idén
is vártuk a meghívókat, érdeklődéssel olvastuk a
szerzők, a művek, az előadók névsorát. Mint
mindig ebben az évben is elkápráztatott bennünket az összeállítás, a hangszerek hangja, az
énekhang és a testület kórusa.
A tantestület leleményessége éppúgy nem
ismer határokat, mint a zene. A klasszikusok
mellett megszólaltatta a kortárs magyar zene
néhány alkotását is. Őszinte meglepetést
okozott tehát az örömteli bejelentés, annak a
levélnek a felolvasása, mely ugyan Szilágyi
Péter intézményvezetőnek szólt, de boldogan
együtt örültünk a címzettel: Tisztelt Szilágyi Úr!
„Az Artisjus Zenei Alapítvány kuratóriuma
ebben az évben a zenei oktatásban végzett
kiváló munkájáért jutalomban részesíti Önt. A
jutalmak ünnepélyes átadására december 9-én,
16 órakor kerül sor.”
Kik is kaphatják meg ezt az elismerést?
„Akik kiemelkedő munkát végeznek a kortárs
magyar zene oktatásában és művelésében,
munkájukkal eredményesen szolgálják a
magyar zenekultúra ügyét.”
Szilágyi Péter évtizedek óta ezt teszi és
tantestülete követi őt. Legújabb kitüntetéséhez
szívből gratulál, további szép sikereket kíván a
város zenekedvelő törzsközönsége.
Szító Sándorné

Egyesületünk Berettyóújfaluban

Sakk versenyt szervez.
Az érdeklődők jelentkezését
a 0630/878-5145, és a
0630/932-0432,
számokon várjuk!

Elkészült a református templom tetőszerkezete
Legyetek valóban megtartói az Igének és ne
csak hallgatói,
hogy megcsaljátok magatokat „
(Jakab Apostol 1. rész 22. vers)
(Olvasható a templom mennyezetén)
A Berettyóújfalui Református Templom jelenlegi
formájában 1805 és 1808 között épült. Az évek
során a mennyezet annyira megromlott, hogy
1862-ben lebontották és újat építettek helyébe.
A templomot a második világháború alatt több
sérülés érte, melyeket 1946-ban állítottak helyre.
A Berettyóújfalui Református Egyházközség
presbitériuma látva a templom tetőszerkezetének megromlását, 2004-ben felkérte Bárhory
Sándor faanyagvédelmi szakértő urat, hogy
készítsen el egy szakvéleményt a tetőszerkezet
állapotáról. A 37 oldalas szakértői vélemény
lesújtó volt, a tetőszerkezetben több helyen
keresztmetszettörések, szálhasadások, függesztőmű elmozdulások, elemszétcsúszások, csomóponti szétcsúszások, lehajlások voltak találhatók,
anyagfáradással egyben.

Amikor Berettyóújfalu városa beadta főtér-rekonstrukciós pályázatát, abban helyet kapott a
tetőszerkezet is. Ezen előzmények után lehettünk
tanúi ebben az esztendőben Isten kegyelméből
történelmi időknek, amikor április 6. és július 20.
között sor került a templomhajó feletti
tetőszerkezet cseréjére. A munkát egy beretytyóújfalui Kft. végezte, akik a templom körbeállványozása és a toronydaru felállítása után,
három részben helyezték fel az új tetőt.
A gyülekezet és a város október 23-án, nemzeti
ünnepünkön vehette birtokba templomát.

FELHÍVÁS!
A KÖZTEMETŐKBEN az 1986-ban és az azt
megelőző években megváltott sírhelyek 25
éves, a 2001-ben és az azt megelőző években
megváltott urnafülkék 10 éves használati ideje

LEJÁRT
A 145/1999 (XI. 1.) kormányrendelet alapján a
temetkezési helyek feletti rendelkezési jog
/használati idő/ meghosszabbítható, újra váltható.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik hozzátartozóik temetkezési helyét nem váltották újra
/rendelkezési jogukat nem hosszabbították
meg/, azt megtehetik.
Meghosszabbítás/újraváltás/ hiányában a
temetkezési helyek feletti jog gyakorlása
megszűnik, ezeket a temető tulajdonosa
megszűnteti, újra értékesíti.
Fentiekkel kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés céljából keressék
A HB.m.-i TEMETKEZÉSI VÁLLALATOT
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 4 szám alatti
irodáját
/Kórházzal szemben/
Munkanapokon: 7.30-15.30 óráig
Telefon: 06/54 402-096
(x)
Mobil telefon: 06/20 945-09-19
Közhasznúsági jelentés
A Gróf Tisza István Kórház Műszerezettségének
Javításáért Alapítvány közhasznú szervezet
2010. évi tevékenységének legfontosabb
adatai:
Előző évről pénzmaradvány: 3.496.940 Ft,
Tárgyévi bevételek: 613.876 Ft,
Ebből SZJA 1%-a: 587.973 Ft,
Tárgyévi kiadás: 1.632.910 Ft,
Ebből támogatás: 1.603.666 Ft,
Záró pénzkészlet: 2.177.906 Ft.
Az SZJA támogatás: 1.503.916 Ft
műszerbeszerzés céljára átutalásra került a
Gróf Tisza István Kórház számlájára.
Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal segítettek alapítványi célunk megvalósítását.
Szemes Imréné a kuratórium elnöke
További terveink: a toronysisak cseréje, a
toronybelső felújítása, a teljes templom falátvágásos szigetelése, a külső és belső felújítás, az elektromos hálózat cseréje, a fűtés korszerűsítése és az
orgona felújítása is. Ezekhez a munkálatokhoz
folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.
Ebben az évben két helyre adtunk be pályázatot
az orgona felújítására, mely forráshiány miatt nem
nyert támogatást.
Köszönet a Tiszántúli Református Egyházkerületnek, főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
úrnak segítségéért; a Bihari Református
Egyházmegye odafigyeléséért; a Polgármesteri
Hivatalnak, hogy konzorciumi partnerként
ebben a pályázatban részt vehettünk; az új
tetőért Rácz Sándor vállalkozó úrnak, alkalmazottainak és az alvállalkozóknak; Dr. Szőke
Kálmánné testvérünknek és családjának, akik az
építkezés alatt naponta friss pékárúval látták el
a tetőn dolgozó munkásokat; valamint köszönet
a gyülekezetnek és minden adakozónak az
önrész előteremtéséért, illetve a felújítás alatt
nyújtott segítségért és türelemért.
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református
Egyházközség Presbitériuma.
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KÖZÉLET
A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a
Diószegi Kis István Református Általános
Iskola és a Szivárvány Református Óvoda
Adventi - Karácsonyi hírei
-December 6-án kedden délután 2 órakor van a
Diószegi Kiss István Református Általános Iskola
Mikulás ünnepsége az iskolában.
-December 9-e péntek, a „Szép Karácsony
immár eljő” című rajzpályázat beadási
határideje a Diószegi Kis István Református
Általános Iskolában.
-December 11-én Advent harmadik vasárnapján
délelőtt 9 órakor karácsonyi műsorral szolgálnak
a gyermekvárosi gyerekek a Wesselényi utcai
Imaházban.
-December 11-én Advent harmadik vasárnapján
délután 3 órakor Adventi Családi Istentisztelet
a Templomban.
-December 16-án pénteken délután 4 órakor
tartja Karácsonyi ünnepségét a Szivárvány
Református Óvoda a Művelődési Házban.
-December 17-én szombaton délután 2 órakor
lesz a Baptista Imaház megnyitója.
-December 17-én szombaton este 6 órakor
jótékonysági est a Templomban: Pilinszky
Istenes versek. Közreműködnek: Erdélyi Márta
vers, Szakács György orgona és Andics Árpád
narrátor.
-December 20-23-ig, keddtől – péntekig lesznek
bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban délután 4
órakor, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 5
órakor.
-December 20-án kedden, ajándéknap és
karácsonyi ünnepség lesz a Diószegi Kis
István Református Általános Iskolában.
-December 20-án kedden délután 2 órakor a
kórház pszichiátriai osztályán, karácsonyi
istentisztelet lesz a gyülekezet szolgálatával.
-December 22-én csütörtökön délután fél 2-kor
karácsonyi istentisztelet lesz a Mátyás utcai
Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
-December 24-én szombaton, Szenteste
délutánján, KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz 3 órai kezdettel a Templomban,
gyermekeink, vasárnapi iskolásaink, hittanosaink,
fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda és a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola
szolgálatával.
-December 25-én, Karácsony első napján
vasárnap, úrvacsorás istentisztelet lesz az
Imaházban 9 órakor, a Templomban 10 órakor.
Ugyanezen a napon délután 3 órakor istentisztelet az Imaházban.
-December 25-én vasárnap délután 2 órakor
karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz az
Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet
szolgálatával.
-December 26-án, Karácsony másnapján hétfőn
az Imaházban 9 órai kezdettel, a Templomban
10 órai kezdettel lesznek alkalmaink.
-Az esztendő utolsó napján, szombaton este 5
órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a
Templomban és az Imaházban.
-Újév napján vasárnap délelőtt az Imaházban
9 órától, a Templomban 10 órától tartunk
hálaadó istentiszteletet.
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a
megszokott rend szerint lesznek.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog
Új Évet Kívánunk Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és
maradjon továbbra is velünk!
Berettyóújfalui Református Egyházközség.

A Nadányi Zoltán
Művelődési Központ
decemberi programjai

December 6. 17.00 óra: Mikulás ünnepség
A tükrös szívű huszár, mesejáték-bábjáték
a Szeredás Együttes előadásában
December 8-10: Karácsonyi Vásár
December 12.: „Alkotni jó!”
Kiállításmegnyitó az Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
tanárainak munkáiból
December 15. 14.00-17.00 óráig:
Mindenki Karácsonya. Ünnepi műsor és
adventi-karácsonyi kézműves foglalkozások
általános iskolások részére
December 17. 17.00: A Bajnóca Néptáncegyüttes
2. évzáró bemutatkozó műsora, majd táncház a
Bakator Népzenei Együttes közreműködésével.
Belépődíj: diák: 350 Ft, felnőtt: 500 Ft.
December 19. 14.00: a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének karácsonyi évzáró estje

KARÁCSONYI
VÁSÁR
Helyszín:

Nadányi Zoltán
Művelődési Központ

Anyakönyvi hírek
Születtek
Október
31. Méhész Bence Márk
(Méhész János István – Puskás Enikő)
November
2. Kaczkó Máté (Kaczkó Mihály –
Szegedi Zsanett)
2. Kaczkó Milán (Kaczkó Mihály –
Szegedi Zsanett)
16. Puskás Anna (Puskás Szabolcs –
Vágó Noémi)
22. Szász Balázs (Szász Zsolt – Nagy Anita)
22. Buckó Szabolcs Imre (Buckó Imre –
Molnár Szilvia)
Házasság
November
18. Hermann Tamás – Tóth Szilvia Anita
25. Mihálka László – Farkas Katalin
Elhunytak
Október
23. Mező József (1960)
30. Csóra László Simon (1947)
November
1. Turzó Zsigmond (1940)
2. Pócsi Gábor (1936)
2. Dombóvári Albert (1943)
4. Szabó Sándor (1921)
8. Andirkó Gyula Bálintné
Balogh Róza Éva (1954)
9. Katona Lászlóné Nagy Etelka (1935)
15. Szabó Erika (1960)
17. Mezei Andrásné
Kalányos Juliánna (1923)
22. Csontos Mihály (1925)

Időpont: December 8-10.
Nyitvatartás:

csütörtök, péntek: 9.00-18.00
szombat: 9.00-13.00
A vásárt a helyi művészeti csoportok
műsorai gazdagítják
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(x)
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„HETVEN ÉV”
„A művészet azért van, hogy ne pusztuljunk bele
Friedrich Nietzsche
az igazságba.”
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar
Vármegye Képgalériájában egy fiatal művész
kiállítása után, egy „érett”, konstruktív
festőművész kiállítása kápráztatta el az
érdeklődőket. Kárpáti Gusztáv „Hetven év”
című jubileumi kiállítása november 14-én
nyitotta meg kapuit, melyet három héten keresztül tekinthetnek meg a műkedvelők.
A kiállításmegnyitót Dr. Matolcsi Lajos c.
egyetemi docens nyitotta meg, aki a
következőképpen méltatta a művészt.
„Kárpáti Gusztáv alkotásaiban együtt van a
dallam és a szó, melyeket meg kell találni a
képeken. Rá kell készülni az ő hangulataira,
léleklenyomataira. Az indulatos ecsetvonásaiban ott a megbékélés is, mert mire elkészül a
mű, az indulatok baráti kézfogássá simulnak,
csendes gondolkodó együttlétre hívnak.”
A kiállításon gitárszólójával Henye Ákos, a
derecskei Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákja
közreműködött. Előadásában romantikus melódiát hallhattak a megjelentek.
Kárpáti Gusztáv nevét minden Berettyóújfaluban
élő műkedvelő ismeri, de vajon azt tudják-e,
mekkora kincs is városunk jeles alkotója?

Művészetének nem apadó forrása a természet
és az emberi környezet. A világról, az emberről
vallott nézeteit, ítéleteit erős indulatisággal
vetíti elénk. Kezdetben grafikával is foglalkozott, majd csak a festészet kifejező formáival él.
Művészi kifejezésmódjára kezdetekben a
figurativitás volt jellemző, majd a forma fokozatos feloldásával, a konkrét valóság áttételesebb
módon történő megjelenítésével az absztrakt
festészetig jutott el.

Munkásságát többek között Hajdú-Bihar megye
művészeti díjával, Holló László-díjjal ismerték el.
Tanulmányúton járt Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban, az USA-ban.
A családias hangvételű megnyitó végén
Muraközi István polgármester és Pálfi Anikó
alpolgármester asszony Berettyóújfalu Város
Önkormányzata és a város lakói nevében
megköszönték 70 év munkáját.

Az Idősek világnapját ünnepelte a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete nagyszabású keretek között, ünnepelte az Idősek napját.
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében megtartott rendezvény díszvendégeként
érkezett az ünnepségre Muraközi István
polgármester, és Pálfi Anikó alpolgármester
asszony, valamint megtisztelte jelenlétével e jeles
alkalmat Hódos Aladárné, a Hajdú-Bihar
Megyei és Debreceni Nyugdíjas Szervezetek
Szövetségének alelnöke és Puskás Béláné a
szervezet munkatársa, továbbá Kocsis Imréné, az
Életet az Éveknek Országos Szövetség HajdúBihar Megyei Szervezetének elnökasszonya.
Ahogy azt az egyesület elnöke, Pikó Gyuláné
elmondta, ez a nap számukra, az idősek számára,
nemcsak a ma, a holnap ünnepe is, s kívánja, hogy
holnapjaikat a tevés és a bölcsesség vezérelje.
Ezt követően Muraközi István köszöntőjében
az „időskort” az őszhöz hasonlította. A

természetben is a legszebb időszak az ősz,
mivel hallatán nem az elmúlást juttatja eszünkbe,
hanem a sokszínűséget, a fák ezernyi színét.
Gondolatait Sík Sándor idézetével zárta, ezzel
kívánva nagyon hosszú, boldog öregkort, hogy
minél hosszabb legyen az ősz.
„De legzengőbb a lomb zenéje őszkor, bimbó-,
s virágnál mézebb a gyümölcs.
Elzúg a harc és elzajong a hőskor: harcosnál,
hősnél emberebb a bölcs.”
Az ünnepi program Lakatos Viktória szavalatával vette kezdetét, amelyet a Városi Zeneiskola
tanárnőjének, Solymosi Editnek fuvolaszólója
követett. További produkciók is színesítették az
idősek napját, köztük az Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézet társastánc csoportjának
műsora, majd a Szivárvány Református Óvoda
Holdfény csoportjának előadása bűvölte el az
összegyűlt nagymamákat és nagypapákat, akiknek

Aranyos hírek
Ősztől az Arany János Gimnázium könyvtára a Bakatsi
Pál Könyvtár nevet viseli. A névadó ünnepségen
Domján János igazgató úr köszöntötte a
megjelenteket, kiemelte, hogy nagyon fontos a helyi
identitás megerősítése. Erdei Renáta 12.b osztályos
tanuló Kosztolányi Dezső Levél a könyvtárról című
munkájának felolvasása után Fürediné Herpai Zsófia
(Zsófika néni) Bakatsi Pál munkásságát mutatta be a
volt és jelenlegi diákoknak, tanároknak.
Bakatsi Pál(1923-1991) magyar- történelemnémet szakos középiskolai tanári oklevele mellett
könyvtár- népművelő- idegenvezető képesítéssel is
rendelkezett. 1954-1983 között az Arany János
Gimnázium tanára és könyvtárosa volt. Pedagógusként tanítványai szívében mély nyomot
hagyott, élményszerűen tartotta az óráit, diákjai
életét érettségi után is figyelemmel kísérte. Igazi

birodalma a könyvtár volt, melyet nagy alapossággal és hozzáértéssel gyarapított. Népművelő-

még saját kezűleg készített ajándékkal is
kedveskedtek. De ezzel még korántsem ért véget az
ünnepség. A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Hagyományőrző Népdalköre is örömteli pillanatokat szerzett, amelyet az ilyenkor szokásos vacsora,
illetve az estébe nyúló kötetlen vigasság, tánc, zene,
tombolasorsolás és meghitt baráti beszélgetések
tettek minden résztvevő számára emlékezetessé.

ként
Berettyóújfalu
környéki
falvakban
előadásokat, irodalmi esteket tartott. Magánéletének középpontjában a család állt. Hivatalos
elismerést egyszer sem kapott a munkájáért.
Végezetül Bakatsi Edit, Bakatsi Pál lánya
meghatódva köszönte meg azt a nagy
szeretetet, hogy a húsz éve elhunyt édesapjáról
nevezte el az iskola a könyvtárát.
Arany János halálának 129. évfordulójára
emlékeztek a tanulók és tanárok az iskola előtt
található Arany-szobornál. Gál Fruzsina 11.c és
Nagy János 12.e osztályos tanulók emlékműsora
után a diákság képviselői megkoszorúzták a
szobrot. Nagy öröm számunkra, hogy a szobor
környezete nyáron a Bihari Alma Mater Alapítvány és egy magát megnevezni nem kívánó
vállalkozó anyagi támogatása jóvoltából
megszépülhetett.
Körtvélyesiné Bokross Eszter
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Ki volt Bibó?
„Megátalkodott jóhiszeműség” - Bibó István
élete és életműve címmel szeptember 29-én 15
órától a berettyóújfalui könyvtár olvasótermében zajlott az emlékkonferencia.
Igazi konferenciahangulatot varázsolt a laikus
érdeklődők felé a négy előadó a pogácsásra
„szerényedett” vendéglátás ellenére. A heterogén
-középiskolásokból,
nyugdíjas
olvasókörösökből - illetve egyetemistákból
összeállt érdeklődő tábor feszült figyelemmel
hallgatta a 100 éve született megidézett
politikus, közíró, gondolkodó életművének
egy–egy szeletét. A magyar demokrácia
korabeli és jelenlegi válsága immár nyilvánvalóvá vált. Az Utak és útvesztők... címet viselő
kitekintés és a 45' utáni demokrácia
problémáira adott bibói válaszokról szóló
előadások
különösen
felvillanyozták
a
hallgatóságot szuggesztivitásukkal és az abba
belevitt életfilozófiákkal egyaránt. A minikonferencia felkért előadói voltak: Szabóné Dr.
Kobjakov Valentína ny. á. docens a Corvinus
Egyetem
Közigazgatástudomány
Kar,
Társadalomelméleti Tanszékéről, Lakner Zoltán
politológus, vezető elemző, Vision Consulting, Dr.
Tóth-Matolcsi László egyetemi adjunktus és Dr.
Pénzes Ferenc tanársegéd a Debreceni Egyetem
Állam-és Jogtudományi Kar Politikaelméleti és
Politikatörténeti Tanszékről. A Bibó 1956.
november 4-ei Eisenhower amerikai elnöknek
szóló üzenetét is tartalmazó meghívó
visszaköszönt egy a még Nadányi Zoltán
Művelődési Központban Dénes Iván Zoltán által
Bibóról tartott 56-os emlékelőadásra. A közel
három órásra sikeredett rendezvény előadói
egymásra és a szakirodalomra is reflektálva
boncolgatták az életmű általuk kutatott vonatkozásait. Pénzes Ferenc Korai évek kenyere...
Bibó István gyermek -és ifjúkora címmel megtartott előadásában a meghívóban is szereplő
Kenedi János szavait idézte, aki az Óbudai
temető
ravatalozójánál
búcsúztatta
a

gondolkodó, közíró, politikust.: „Bibó István
életműve azt a belső harmóniára épülő szilárd
erkölcsi erőt képviseli a magyar kultúrában,
amely nélkül a demokratikus közösség és az
emberi szabadság ügye eggyé nem válhat.”
Majd megismertette a konferencia hallgatóit a
Bibó személyiségét, habitusát és intellektusát
érlelő gyermek -és ifjúkori hatásokkal, gondolatainak, eszméinek családi és iskolai hátterével.
Tóth-Matolcsi László pedig Bibó István
politikaelméleti
munkásságáról
tartott
dióhéjban -tíz oldalon összefoglalható –
előadást. Az elméleti modell konstans elemét –
az előadó szerint – a politikáról adott
definíciója jelenti mely szerint Bibó a politika
meghatározását a valóság és a jövőkép
ellentétét feloldó cselekvésként határozza meg.
Az értékelő funkció, a realizmus és az utópizmus,
a reális utópia kulcsfogalommá válik. Bibónál
megfogalmazódik még az uralom jelenségének

módszeréről, az előítéletekről, a hisztériákra
adott megoldási receptekről, a hamis megoldásokról, a legitimitási elvek félelem-és
erőszakcsökkentő szerepéről, a patologikus
hatalmi szituációkról, az elit vezető szerepét
behatároló viselkedésről, a reális ellenszolgáltatások rendszeréről is. Az elemzés szerint a
politika tudomány -jellegével kapcsolatban
pedig Bibó megállapítja, hogy a politika
pozitivista értelemben nem lehet tudomány, mert
nem adott a végtelen számú, ugyanolyan
feltételek mellett ugyanazt az eredményt
produkáló kísérletezés lehetősége, illetve egy
társadalmi reform-kísérlet olyan hosszú időt
vesz igénybe (esetleg több száz évet), ami a
bizonyítást lehetetlenné teszi. A Sinka István
Városi Könyvtár távlati célja továbbra is a
szabadság kis köreinek építése, a politikai
szocializációs szerepkör gyakorlása, a könyvtári
órák tematikus kiajánlása a kortársan létező

és a társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenség
csökkentésének igénye, a kölcsönös szolgáltatások rendszere, a keresztény értékek rendszerében gondolkodó társadalomszervező értelmiségi, aki Jézus alakjában mint normatív önképben jelenik meg Bibónál. Tehát a fő cél az
interpretáció szerint a társadalmi egyensúly
fenntartására irányuló erőfeszítés. Beszélt még
előadónk a valóság szemlélésének bibói

közéleti problémákra szakértő kutatók közvetítése által. Azt azért még meg kell említeni, hogy
a rendezvény nem jöhetett volna létre az NCA,
a Táncsics Mihály Alapítvány mint támogatók és
a Parola Közhasznú Egyesület mint civil
szervezőpartner és az olvasókörök, mint a
konferencia bázisai nélkül.
kvt.

Konrád György Biharban

Közhasznúsági jelentés
Az Összefogás a Berettyóújfalui 6. sz. Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 2010-ben felajánlották személyi jövedelmadójuk 1%-át.
A NAV Adóigazgatósága által átutalt 129.238 Ft-ot a
gyerekek képességfejlesztését segítő eszközök, játékok
vásárlására fordítjuk. Az alapítvány kuratóriumi tagjai és
elnöke juttatásban nem részesül.
Ebben az évben is várjuk támogatásukat!
Az alapítvány adószáma: 18557411-09
Nagyné Molnár Viola, a kuratórium elnöke

Konrád György Kossuth-díjas író és számos jelentős kitüntetés tulajdonosa
írásaiban és személyes fizikai jelenlétével fel-felkeresi szülőföldjét és
gyermekkora világát. A beszélgetésen a 78 éves, fiatalos memóriájú író
több művéből olvasott fel – szemüveg nélkül. Hallhattunk részleteket az
„Elutazás és hazatérés”, a „Fenn a hegyen”, „A látogató” és a „Csodafigurák” című munkáiból. A találkozó az átlagostól hosszabbra és igen
családiasra sikeredett. A dedikáltató időseknek voltak közlendő emlékeik
és előkerült az egykori újfalui osztálytárs is.

A berettyóújfalui Drága Kincsünk Alapítvány nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik a tavalyi évben
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak.
Az átutalt 93.449 Ft-ot az alapítvány céljának
megfelelően kulturális műsor finanszírozásra és fejlesztő
játékok vásárlására fordítottuk.
Támogatásukat továbbra is szívesen fogadjuk.
Számlaszámunk: 60900140-17084730
Alföldi Takarékszövetkezeti Hitelintézmény
Szénásiné Bordán Mária, kuratóriumi elnök
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2011-ben történt a Bihari Népművészeti Egyesülettel
Egyesületünk 2011-ben is mozgalmas évet tudhat maga mögött.
Számos szakmai nap, kiállítás, pályázat, tábor, díjkiosztó ünnepség,
tanfolyam és kirándulás van mögöttünk ebben az évben is. Részt vettünk a
„Berettyóújfalu az Egészséges Város” című projektben, melynek keretében
játszóházi foglalkozásokat tartottunk a város érdeklődőinek. Az első
foglalkozás farsang, a második húsvét a harmadik pedig a szüreti
ünnepekhez kapcsolódott. Még tavasszal meghirdettük a Népi Iparművészeti
Tanács kihelyezett zsűrizését, melyet idén rendhagyó módon a Hagyományok Házában tartottunk meg. Egyesületünk tagjai több mint 100
zsűriszámmal gazdagodtak. Májusban meghirdettük országos szűrrátét és
nemezkészítő pályázatunkat „Kitesszük a szűrét” címmel. A IV. alkalommal
megrendezésre kerülő pályázatra az előző évekhez viszonyítottan jóval
szélesebb körből érkeztek alkotások. A pályázók többsége korábban
inkább helyből, Hajdú – Bihar megyéből került ki, addig most már szép
számmal voltak a szomszédos megyékből, a Tiszántúlról és Felvidékről a
tágabb térségből is pályázó alkotók, kezdeményezésünk egyre több alkotó
érdeklődését váltja ki. Összességében elmondhatjuk, hogy mindhárom
meghirdetett témakörben – lakástextil, viselet és a használati tárgyak -

ismerkedhetett alkotóházunkban a kézműves mesterségek fortélyaival.
Nemcsak a résztvevő gyerekek száma miatt volt különleges ez a nyár, hanem
hogy első ízben Olaszországból is érkeztek táborlakók Porcia városából.
Részt vettünk számos települési ünnepségen: Pocsajban, a Citerás találkozón,
Bojton a tájház átadásán, Nagyrábén a Sárrét Íze Fesztiválon, Biharkeresztesen, a Bihar-Bihor Expón, Gyulán a Körös-völgyi Sokadalom rendezvényén,
Debrecenben a Civis korzón, Balatonfüreden megrendezésre került egy
hetes rendezvénysorozaton, Berettyóújfaluban a Város napján és a
Számadó Napokon. A Mesterségek Ünnepén a Budai Várban, ahol az
ország valamennyi népművészeti egyesülete jelen van. Nagy büszkeségünkre
az 52 népművészeti egyesület idén Gál Attila bőrműves tagtársunkat „Év ifjú
mestere” címmel jutalmazta. A XIX. Országos Szőttespályázaton Nagy
Magdolna munkáit különdíjjal jutalmazták. Szeptemberben egyesületünk
meghívást kapott Porcia városától egy nagyszabású nemzetközi vásárra, ahol
9 alkotónk képviselte egyesületünket. Tagtársaink közül tizenketten
iskolapadba ültek szeptemberben, hogy felnőtt oktatói képzésen vegyenek
részt. Októberben második alkalommal kirándult tagságunk Romániába a
Feketetói vásárra. Október és november hónapokban seprűkötő tanfolyamnak adott helyet az alkotóház. Novemberben a IX. Országos Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázaton Szathmári Ferenc ifjú alkotónk munkáit Vándorlegény
díjjal jutalmazták. Advent első vasárnapjára elkészült a betlehem a református templom kertjében egyesületünk közreműködésével, részt vettünk a közös
gyertyagyújtáson is. Varga Józsefné hímző idén vehette át a Népi Iparművész
címet, mely kimagasló szakmai munkáját jutalmazza. December még sok
kirakodó vásárt tartogat számunkra, részt veszünk a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ 8-10-ig megrendezésre kerülő vásárán is.
A Bihari Népművészeti Egyesület tagjai nevében békés,
boldog karácsonyt kívánok!
Török Zita titkár

magas színvonalú, igen igényes, ötletes és ma is nagyon jól használható
alkotások érkeztek be a pályázatra. A díjkiosztó ünnepséghez tartalmas
szakmai nap is társult. Május utolsó napjaiban egyéni kiállítással mutatkozott
be Magyar Zita Romániában, Csíkszeredán. A tanév után rögtön beindítottuk nyári táborainkat. Tizenharmadik alkalommal rendeztük meg gyermek
kézműves alkotótáborait. A szokásos két egyhetes turnus mellett, a Bihari
Múzeummal közösen négy héten keresztül táboroztattunk a „Vándortarisznya” című rendezvény résztvevőit. Ezen a nyáron csaknem 150 gyermek

Bihari Diéta – nemcsak diétázóknak
Egész napos konferenciát rendezett a Bihari Múzeum, a Bihari Múzeum
Baráti Köre, a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Parola Közhasznú Egyesület a VIII. Bihari Diéta keretében, illetve a tudományos Bihar-kutatás
jegyében.
A konferenciát megnyitó Hajdú Zsigmond,
megyei múzeumigazgató-helyettes, nagyra
értékelte a szervezők tevékenységét, mondván,
amikor értékek is tűnnek el a mai forráshiányos
időkben, nagyon fontos, hogy az ilyen kezdeményezések megmaradjanak.
Muraközi István polgármester, a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elnöke, a 8. Bihari Diéta kapcsán leszögezte:
nincs annál fontosabb, mint a múlt megismerése,
és olyan fiatalok nevelése, akik büszkék
szülőföldjükre. Ehhez járulnak hozzá az olyan
konferenciák is, mint a mostani. – Nehéz időket
élünk, ám a magunk szerény eszközeivel igyekszünk eleget tenni múltunk megismerésének,
továbbadásának.

Vajda Mária néprajzkutató előadásában a betyárok nyomába eredt, a
Berettyó mentén. Elemezte a betyár szó jelentését, felbukkanását, a
népművészetben való továbbélését. Papp-Kiri Edit muzeológus a Biharra
vonatkozó adatok elemzésére vállalkozott, közgyűjteményi anyagok
alapján. Bihari-Horváth László, az Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálat
térségi muzeológusa az észak-bihari kutatások
eredményét ismertette.
A délutáni előadók Bihar sporttörténetéből
szemléztek. Pásztai Ottó, a Nagyváradi
Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke, a
Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) történetét
ismertette. Dukrét Géza pedig „A szemelvények
Nagyvárad sporttörténetéből” című könyvet
mutatta be.
Számos előadás hangzott még el neves
szakemberek - Varjasi Imre, Szálkai Tamás,
Szikla Gergő, Katona Péter, Török Péter, Kállai
Irén, Sándor Mária – részéről, akik megtekinthették a Bihari Múzeumban a BUSE 100 éves
történetét bemutató időszaki kiállítást is.
Nyírő Gizella
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A Diabetesz Világnapját ünnepelték
Zsúfolásig megtelt a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ színházterme november 16-án, amikor is a
Bihari Diabetesz Egyesület szervezésében megemlékeztek a Diabetesz Világnapról. A rendezvényen
megjelent Muraközi István polgármester, Muraközi
Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója,
Pete László orvos igazgató, Nagy Bertalan
főorvos.
A megjelenteket köszöntő beszédében Muraközi
István elmondta: ő maga még csak érdeklődés
szintjén ismerkedik a diabetesszel, mint
népbetegséggel, hiszen hazánkban egymillióra
tehető a cukorbetegek száma. A betegség
kialakulásához – egyebek közt – a mozgásszegény életmód is hozzájárulhat. Az ilyen alkalmak
pedig a szakemberek segítségével fontos
információkat juttatnak el a betegséggel kapcso-

latban. A téma fontosságát jelzi, hogy az ENSZ
november 16-át a Diabetesz Világnapjának
jelölte – emelte ki a polgármester.
Muraközi Zoltán főigazgató egyszerre adott
hangot büszkeségének és irigységének. Büszke
arra, hogy van a kórháznak ilyen egyesülete,
másrészt irigy, amiért teltházat vonz a rendezvény. A főigazgató szerint az intelligens és
gazdag emberek betegsége a cukorbetegség,
ám sem a társadalom, sem az ország nem tesz
meg mindent annak érdekében, hogy könnyebben éljenek az ebben a betegségben szenvedők.
Nagy Bertalan főorvos szerint négymillióra
tehető hazánkban a lappangó cukorbetegek
száma, ami eléggé riasztó. Az egyesület
igyekszik segítséget nyújtani: diétáról szóló
előadásokkal, de a kezelésekről is informálják az

immár nemcsak helybeli, hanem környékbeli
településen élő érintetteket is. Az egyesület
gazdálkodásáról Zákány Sándorné számolt be.
A Diószegi Kiss István Református Általános
Iskola
diákjai
verses-dalos
műsorral
kedveskedtek, majd Dr. Szegedi László
osztályvezető főorvos tartott előadást a
cukorbetegség sajátosságairól, annak szövődményeiről, illetve a gyógyítás lehetőségeiről.
A cukorbetegség okozta idegbántalmak
megelőzéséről és kezeléséről Dr. Keller Réka
tartott előadást, melyben ijesztő számot jelentett
be: 2025-re minden 10. ember érintett lesz a
cukorbetegségben.
Balogh Sándorné egészségnevelő dietetikus
étrendi és életmód tanácsokat adott, majd újabb
kulturális műsor színesítette a délutánt. Felléptek a
biharnagybajomi táncos lábú nagyik, a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének népdalénekeNyírő Gizella
sei, valamint Senior táncosai.

Az együttműködés lehetőségeit
kutatják

Ismét összejött az OLT család - Könyvbemutató a Bella Costában
Ha elérkezik november 7. vagy környéke, akkor újra jelentkezik számozott kiadványával az OLT
/Oberhauser László Társaság/ teljes tagságával: Balogh Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba személyében. Minden évben egy azonos témát dolgoznak fel egyénenként saját stílusnak és vérmérsékletnek megfelelően a költő Balogh Gyula egyre csillogóbb humorral, Bíró Gyula már túl a „csak”
filozófián és Kocsis Csaba hűségesen a bihari-sárréti tájhoz.
Az OLT névadója Oberhauser László is büszke lenne, ha látná, hogy milyen sokan járnak el már
hét éve a könyvbemutatókra. Örülne, ha hallaná, hogyan emlékeznek a sokak által szeretett, mások
által fenntartásokkal tudomásul vett személyiségére, aki megalakított egy irodalmi társaságot és
életre keltett egy nemzetközivé duzzadt szavalóverseny sorozatot.
A három „fiú” nem tartja magát unikumnak csak végzik azt, amit hét éve felvállaltak. A november
7-i aktualitást az első füzet adta: „Az utolsó párttitkár”, majd évente más-más témakör. Nem is
tudnak túl kedves évet mondani. „A magányos asszony” címűt vallja szívéhez közel állónak Balogh
Gyula és Bíró Gyula, mivel azok a sorok a magányos férfiról szóltak. Kocsis Csaba talán az előző
/A vessző…/ kötetben megjelent írást.
Bíró Gyula szerint mindhárman igyekeztek tartani a színvonalat. Az első kötet után egy olyan
politikai vezető kérte számon az állítólag róla írtakat, akit Gyula nem is ismert korábban. / Talált…
Süllyedt./ Balogh Gyula bevallotta, hogy ő költőként lett ismert és prózát csak ennek a füzetnek a
kedvéért ír. Ez neki kellemes élmény, reméli az olvasóknak is. Kocsis Csaba egy jóval korábban, a
Hajdú-bihari Naplóban már megjelent írását fogalmazta át. Ő ezzel kapott zöld utat Bényei József
jóvoltából a szépprózához. /Hol van már az említett lapnak az irodalmisága?! H.Cs./
A most megjelent „A hetedik…” című füzetnek gyöngyszeme Balogh Gyula groteszk, szatirikus, humoros
írása, ami a manapság divatos átoperálásokkal kapcsolatos /Mikrodermabrázió, avagy hogyan fogjunk
facér pasit/. Bíró Gyula is sokat színesedett, jó értelemben szórakoztatóbbá vált. A már sokat megénekelt
férfi és nő kapcsolatról ír az árnyékos oldalakkal együtt /Pecsétfeszegetők/. Kocsis Csaba ismét egy
bihari-sárréti hőst állít a középpontba fájdalmas szépséggel és tájleírással /Kis József madarai/.
Az apró kötethez Oláh András írt ajánló sorokat. A szerzői felolvasások után Kocsis Csaba énekelt egy
megzenésített Fecske Csaba verset, majd jubileumhoz méltóan tortával kínálták meg a jelenlevőket.
A három szerző úgy döntött, hogy a hetedik füzettel befejezi a sorozatot. Erről többen szeretnék
lebeszélni őket, hiszen vannak még jelentős dátumok. /Oberhauser László született és meghalt./ Jó
lenne, ha a három fiú elhinné, hogy így őszidőben hiányozni fognak a berettyóújfalui Bella Costában
és Nagyrábén.
Harasztosi Csaba

A Kenézy Gyula Kórház és a Gróf Tisza István
Kórház vezetői október 3-án megállapodtak abban,
hogy áttekintik a szakmai együttműködés
lehetőségeit – mondta el Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató.
Ennek következő állomása november 9-én a
Kenézy Kórházban volt, amikor is a műtétes
szakma képviselői találkoztak, s bemutatták
szakterületüket az együttgondolkodás megkezdése céljából. Az újabb találkozóra november
23-án került sor a berettyóújfalui kórház Dr.
Böszörményi Nagy Géza termében, ahol a
belgyógyászat, a tüdő és idegosztály vezető
főorvosai mutatták be saját osztályaik működését,
személyi és tárgyi adottságaikat, mindkét kórházból. Bemutatkozott még a Kenézy Kórház fertőző
osztálya is, mivel ilyen osztály Újfaluban nincs,
illetve a Gróf Tisza István Kórház krónikus osztálya
is, ugyanis ilyen osztály pedig a Kenézyben nincs.
A moderátor Dr. Pete László orvos-igazgató
elmondta: az egészségügy átalakításának
folyamatában mintegy „előre menekülnek”a
kezdeményezéssel, hiszen mindkét fél érdeke az
eredményes és gazdaságos együttműködés lehetőségének felkutatása és jövőbeni kiaknázása.
Nyírő Gizella

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Berettyóújfalui
Csatornamű Társulat Rendkívüli
Közgyűlésére.
Időpontja:
2011. december 7-én 15.30. órakor.
A gyűlés helye: Berettyóújfalu, Kossuth u .6.
sz.
(volt Járási Hivatal nagyterme).
Tervezett napirend:
1. Fundamenta- Lakástakarékpénztári
szerződések módosításával kapcsolatos
döntések meghozatala.
2. Egyebek.
Záradék: Amennyiben a 15. 30. órára
összehívott Közgyűlés nem határozatképes,
úgy az 1995. évi LVII. törvény 38.§. (8)
bekezdése alapján 16. 00. percre újból
összehívom.
Tisztelettel: Szántai László I.B. elnöke
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Köszöntés
Drága Édesanyánkat,
Mamánkat, Dédinket
és Nővéremet
születésnapja
alkalmából nagyon
sok szeretettel
köszöntjük
és minden jót kívánunk.
Köszönjük mindazt,
amit értünk tett.
Két lánya,
családjaik és húga
(x)

(x)

(x)

Új ruhában énekelhettek a Pávák
a minősítőn
A Berettyóújfalui Pávák gyermek népdalkör létszáma az utóbbi
időben megtriplázódott, legnagyobb örömünkre. Mindemellett egyesületünk meglehetősen nehézkes anyagi helyzete miatt, komoly gondot
okozott az új tagok fellépőruhájának biztosítása. Ez a probléma
szerencsésen megoldódott a szülői támogatásnak, valamint az önzetlen
segítségnek köszönhetően. A berettyóújfalui Eötvös József Szakképző
Iskola 13./b osztályának nőiruha készítő szakos tanulói ugyanis, név
szerint Barta Bianka, Földesi Anita, Futó Brigitta, Lénárt Nóra, Tóth
Orsolya és Vadász Alexandra Anita tanulóktól kaptunk, Gálné Róza
Mária szakoktató irányításával. Ők azok, akik erőn felül dolgoztak
értünk, hiszen nagyon kevés idejük volt a 14 ruha megvarrására. Ezúton
szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni feléjük, a magam és a Pávakör
tagjai nevében, az áldozatos munkájukért. Szeretném továbbá
köszönetemet kifejezni Solymosi Rudolfné közművelődési munkatársnak,
aki közbenjárt az érdekünkben!A kis Pávások így 2011. november
12-én egységes öltözetben tudták megmérettetni magukat a KÓTA
Népzenei Szövetség által Szeghalmon megrendezett térségi szintű
minősítő versenyen, ahol 33 csoport közül „Dicséretes eredménnyel”
jutottak
tovább
az
országos
szintre.
Hadobásné Karancsi Annamária művészeti vezető

(x)

OKTATÁS
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Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek
1. Bihar Termálliget (Népliget)
10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.)
5%
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)
10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)
5%
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület)
10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)
10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)
5%
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.)
5%
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.) 5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)
5%
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.)
20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)
10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)
5%
15. Euro-One (József A. ltp.)
10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)
5%
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.)
5%
18. Internet Cafe (körépület)
5%
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)
5%
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)
3-5 %
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda
(Váci M. u. 15.) 10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)
5%
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás
10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.) 20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.) 20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.)
5%
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor)
5%
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés
5%
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)
5%

32. Simi Vendégház (Balogh Tanya)
5%
33. Szolárium Szalon (Millennium út)
5%
34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.)
5%
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)
5%
36. Ékszerüzlet (Körépület)
5%
37. Cerka Papír-írószer (Körépület)
10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)
5%
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)
10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)
5%
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)
5%
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)
5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér) 5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.) 5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)
2%
47. Evita Divat (Mártírok u.)
5%
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)
10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)
5%
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)
kárpitos bútorokból 5 %
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)
10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)
5%
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)
5%
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)
5%
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )
10 %
57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)
5%
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)
10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)
10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló,
Műkörömépítő 10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)
10 %

Csatornarekonstrukció százmillióból

létesítményeinek fejlesztése” címmel az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében.
A csatornarekonstrukcióra 70 százalékos támogatást nyertek, ami azt jelenti, hogy a mintegy 100
millió forintba került munkálatokra valamivel több,
mint 70 milliót nyertek el, míg az önerő 30 millió
forint volt. Az összegből 17 és fék kilométer hosszú
csatornát tisztítottak meg a növényzettől, illetve az
iszaptól, amit el is takarítottak a földfelszínről.
Kérdésre válaszolva az igazgató elmondta: a
Társulat kezelésében 1800 kilométer hosszú

Fülöp, Nyírbéltek, Nyírlugos, Vámospércs,
Penészlek és Furta külterületein található
csatornák rendbetételére pályázott és nyert a
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat – hangzott el
azon a berettyóújfalui sajtótájékoztatón, amit
Fekete Zoltán, a Társulat igazgatója tartott.
Az igazgató elmondta: 2009 őszén nyújtották be
pályázatukat „Öntözés, melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi

62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)
elméleti oktatásból 20 %
63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)
10 %
64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta
(Dózsa Gy) 10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)
5%
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)
5%
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)
5%
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)
5%
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)
5%
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)
5%
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)
10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)
10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)
3%
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.)
vizsgálatok, oltások és kezelések árából 20 %
75. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.)
szolgáltatásra 25 %; termékekre 5 %
76. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt (Bessenyei ltp.)
lőfegyverekből 5 %
77. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.)
5%
78. RÉ-VETÁllatgyógyászat(Milleniumi út)
állatorvosi ellátásból 10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs (Bihar
Termálliget) 3 %

csatornarendszer van, melynek 40 százaléka
karbantartott, képes fogadni a vizet. Másik 40
százalék jó állapotban van, míg húszszázaléknyi a
kritikus állapotú csatornahossz. Összességében
400 kilométernyi csatornaszakasz esett át teljes
körű felújításon. Az idei munkálatokban 200 fő vett
részt az országos közfoglalkoztatási program
keretében. 2012-ben pedig ennek a létszámnak a
dupláját fogják foglalkoztatni bruttó 57 ezer
forintos havibérért, napi nyolc órában.
Nyírő Gizella

ÚSZÓINK SZÉP EREDMÉNYEI 31 ÉREM SZARVASON, 57 ÉREM A MEGYEI FORDULÓN
A berettyóújfalui Herpály SE úszói nem tétlenkedtek az utóbbi
időszakban. A fenti számok mutatják, hogy a mindennapos edzésmunka
meghozta úszóink számára a méltó elismerést. 2 versenyt 88 éremmel
zárta a 17 úszónk. A színvonalas szereplés dicséretes.
2011. november 12-én Szarvason járt úszóegyesületünk Rövidpályás
Úszóversenyen. Úszóegyesületünk 10 éves fennállása óta először vett részt
ezen a barátságos, nagyon jó légkörű versenyen, ahol versenyzőink méltó
módon helyt álltak és vitték Berettyóújfalu hírét Békés megyébe.
A szarvasi versenyen elért eredményeink: Major-Pucsok Panna: 3 arany;
Borsós Kristóf: 2 arany 1 bronz; Kurtán Kitti: 1 arany 2 ezüst; Szabó Béla:
4 ezüst; Kinter Márk: 2 ezüst 1 bronz; Fábián Lili: 2 ezüst 1 bronz; MajorPucsok Balázs: 1 ezüst, 3 bronz; Békési Eszter: 1 ezüst, 2 bronz; Nagy Dávid:
1 ezüst; Nagy Fanni: 2 bronz; Nagy Orsi: 1 bronz; Nagy Dóra: 1 bronz.
2011. november 19-én Berettyóújfaluban került megrendezésre a
megyei úszóbajnokság II. fordulója. A versenyen 5 hajdú-bihari
úszóegyesület mérte össze erejét. A mieink 57 érmet szereztek, ami
nagyon szép eredmény a debreceni nagy létszámú úszóegyesületekkel
szemben. Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni a Herpály Team Kft.-nek;
Kozma Péter úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Úszószövetség főtitkárának és
a Herpály SE szülői csapatának (beleértve a régieket is) a verseny
megrendezéséhez nyújtott segítségükért.
Hajdú-Bihar Megye Úszóbajnoksága hazai eredményei: Borsós Kristóf:
4 arany; Kurtán Kitti: 3 arany; Békési Eszter 2 arany, 2 ezüst; Nagy Bálint:

2 arany, 2 ezüst; Nagy Dávid: 2 arany, 2 bronz; Nagy Fanni: 1 arany, 3
ezüst; Major-Pucsok Balázs: 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz; Szabó Róbert: 1
arany, 1 ezüst, 1 bronz; Fábián Lili: 3 ezüst, 1 bronz; Major-Pucsok Panni:
3 ezüst, 1 bronz; Kinter Márk: 2 ezüst, 2 bronz; Szabó Béla: 2 ezüst, 2
bronz; Kóti Krisztina: 1 ezüst, 3 bronz; Nádházi Patrícia: 1 ezüst; Nagy
Orsolya: 3 bronz; Nagy Dóra: 2 bronz; Vigh Dóra: 1 bronz.
Gratulálunk! (Herpály SE elnöksége)

16 SPORT

2011.11.19-20.
SHINKYOKUSHIN UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG

Sikeres őszt zárhatott a Berettyó Budo SE
elsősorban utánpótláskorú versenyzőinek köszönhetően. Karcagon szeptember 17-én a Nagy Kun
Kupán kezdték meg a menetelést karatékáink
Dávid Máté első helyezést, Dávid Ádám második
helyezést szerzett.
Következett Tarján október 8-án, ahol szintén
egy országos bajnokságon újra első és második
helyezést szerzett a két „Dávid iker” most Ádám
lett az első és Máté a második. Jó formájuknak
köszönhetően úgy értékeltük, hogy esélyük van az
elsőként megrendezésre került gyerek és serdülő
Európa kupán is érmet szerezni. Ezért
Szlovákiában november 5-én elindítottuk őket ezen
a versenyen, Dunaszerdahelyen. Reményeinket
beváltották és bár aranyérmet nem sikerült
szerezniük (egy lengyel fiú nyert) Ádám második,
Máté pedig harmadik helyezést szerzett.
Majd következett az a verseny, amelyet
utánunk (2004-2008) már negyedik éve
Gyöngyös rendez az Utánpótlás Magyar
Bajnokság. Hét versenyzővel vettünk részt a
gyöngyösi versenyen. Dávid András betegség
miatt nem tudott tatamira állni, ezért a testi
épségének és egészségének érdekében nem
versenyeztettük.
November 19-én, délután 16 órától 20 óráig
lehetett mérlegelni, majd elfoglalhattuk a
szállást. A verseny másnap reggel 8 órakor vette
kezdetét, ahol először Dávid Ádám lépett
tatamira. Súlycsoportjában összesen 4 versenyző
volt, ezért a szabályok értelmében körmérkőzések voltak. Ádám bár nem küzdött rosszul kisvárdai ellenfele legyőzte, így sajnos egyből vereséggel kezdtünk. Majd Dávid Máté következett
ismételten a kisvárdai versenyzővel, most viszont
Máté bizonyult eredményesebbnek így megnyerte a küzdelmét. A fiuk korcsoportjában
mindketten küzdöttek a harmadik versenyzővel,
akit fölényesen legyőztek, majd egymás ellen
küzdöttek, ahol Máté bizonyult jobbnak. Így a
dobogó legfelső fokára Dávid Máté álhatott,
Ádám pedig harmadik lett.
A serdülő lányok között Antal Sára versenyzett,
aki a rendkívüli győzni akarásának köszönhetően

megnyerte az első küzdelmét. Mivel hatan voltak
a súlycsoportjukban, győzelmével a legjobb 3
versenyző között volt, ahol körmérkőzések
következtek. Sajnos Sáránál mindkét versenyző
egy fejjel nagyobb volt, emellett tapasztalt
versenyzők voltak, így meg kellett elégednünk a
dobogó III. fokával. Szintén a serdülő korosztályban diadalmaskodott Kiss Imola, aki súlycsoportja legjobbjának bizonyult, köszönhető önmagának,
mivel sikeresen betartotta az edzői utasításokat.
Imola ebben az évben diákolimpiai bajnok és
magyar bajnok is tudott lenni. Ezzel már nem
először egyesületünk legeredményesebb versenyzője 2011-ben is.
Az ifjúsági korcsoportban Antal Zsófia és Oláh
Gábor versenyzett. Zsófi súlycsoportjában 3
versenyző volt, így körmérkőzések következtek.
Első ellenfelével nem tudott mit kezdeni Zsófi, aki
egy igen tapasztalt versenyzőnek számít,
emellett megnyerte a versenyt is. A következő
küzdelem kiegyensúlyozottabb volt, sajnos a
figyelmetlenség, és a későn reagálás miatt
vesztesen került ki a küzdelemből. Oláh Gabiék
súlycsoportja igen nagy létszámú versenyzőt
delegált, így az első cél a 8 közé jutás volt.
Ellenfele azonban fizikailag erősebb volt
Gábornál, így bár helyt állt Gabi az első körben
búcsúzott a versenytől.
Végezetül Oláh Sanyi lépet a küzdőtérre a
juniorok között, aki magánál nehezebb és
magasabb versenyzővel kezdett. Ennek ellenére
ügyesen megfogta egy rúgás-ütés kombinációval
testre, és el is dőlhetett volna a küzdelem. Sajnos
Sanyi tapasztalatlanságának köszönhetően
döntetlen lett az első 2 perc, így újabb kettő perc
következett. Itt az edzői utasításokat követve
jobbnak bizonyult és győzött, de annyira
elfáradt, hogy rosszulléte miatt a következő
küzdelmét kénytelen volt feladni, így harmadikként zárta a versenyt.
Mindent összevetve egy nagyon jól szervezett
versenyen vehettünk részt, hét versenyzőnk kettő
arany és három bronzérmet hozhatott haza.
Czirják Sándor edző

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – DEAC 6:1
MAFC BME – MVFC 1:7
MVFC – Rába Eto 7:3
Rubeola FC Csömör – MVFC 2:5
MVFC – Nagykáta 16:2
Üllő FC Cső Montage – MVFC 3:3
Magyar kupa II. forduló
MVFC – Gödöllő 6:2
A harmadik fordulóban az ellenfelünk az
Üllő FC Cső Montage lesz.
Labdarúgás
Megyei I. osztály.
BUSE – Hajdúsámson 2:3
Polgár – BUSE 1:2
BUSE – Sárrétudvari 1:2
Biharkeresztes – BUSE 0:0
BUSE – Józsa 6:1
BUSE – Nyíradony 2:1
BUSE – Téglás 1:4
Tiszacsege – BUSE 0:2
Ifi
BUSE – Hajdúsámson 1:1
Polgár – BUSE 6:1
BUSE – Sárrétudvari 0:0
Biharkeresztes – BUSE 3:1
BUSE – Józsa 0:2
BUSE – Nyíradony 1:0
BUSE – Téglás 0:4
Tiszacsege – BUSE 3:4
U-16
Kaba – BUSE 2:11
BUSE – P.ladány 0:10
Nagyhegyes – BUSE 1:13
Biharkeresztes – BUSE 2:3
U-13
BUSE – Püspökladány 3:3
Nagyhegyes – BUSE 1:9
BUSE – Derecske 4:5
BUSE – Hajdúszoboszló 0:5
Kézilabda
Férfi NB II.
BMSE – Füzesabony 25:22
Nyírbátor – BMSE 24:34
BMSE – Püspökladány 23:15
Kisvárda – BMSE 32:25
BMSE – Hajdúszoboszló 24:22
Bőcs – BMSE 24:23
BMSE – Mátészalka 35:25
Ifi
BMSE – Füzesabony 29:26
Nyírbátor – BMSE 27:19
BMSE – Püspökladány 29:23
Kisvárda – BMSE 18:26
BMSE – Hajdúszoboszló 29:34
Bőcs – BMSE 29:23
BMSE – Mátészalka 26:25
Női megyei
Hajdúszoboszló – BMSE 17:18
BMSE – Balmazújváros 18:25
BMSE – Létavértes 17:22

Decembertől az uszodában

relaxmasszázs!

Karácsonyi kedvezményekkel
Gyermek és Serdülő Europa Kupa

Nézze a Berettyó Televízió adását az Interneten is: www.berettyotv.hu

várom kedves vendégeimet.
Békésiné B. Andrea
Tel.: 30/219-02-97

(x)

