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ÖNKORMÁNYZAT

Közszolgáltatás köztulajdonban

Konstruktív tárgyalásokat folytatott az A.K.S.D.
Kft. és a Bihari Szilárdhulladék-lerakó és Hasznosító Társulás vezetősége, melynek eredményéről a
debreceni cég központi telephelyén Kardos
Marianna ügyvezető és Muraközi István, a Társulás
elnöke sajtótájékoztatón számolt be július 4-én.

Az előzményekről Muraközi István elmondta:
2003-ban a bihari és sárréti települések
összefogtak, s az Előcsatlakozási Alapokból
Berettyóújfalu határában felépült a hulladéklerakó, melynek működtetési jogát az A.K.S.D. Kft.
nyerte el. Az ISPA-pályázatból megvalósuló
hulladéklerakó megépítéséhez szükséges 8%-os
önerőt a debreceni székhelyű cég finanszírozta.
Ennek nyomán közösen létrehozták a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft.-t, melyben az

A.K.S.D. Kft. 49 százalékos tulajdonjogot
szerzett, míg a Társulás 51 százalékot. Idén
január 1-ig az önkormányzatoknak volt ármegállapító joguk – amely folyamatos problémákat
vetett fel – az idei évtől azonban az állam
határozza meg a szemétszállítás költségét. Az
engedélyezett 4,2 százalékos áremelés viszont súlyos veszteséget eredményezett a debreceni cégnél, ezért az
felmondta a közszolgáltatási szerződést. Féléves türelmi idő állt rendelkezésre, hogy feloldják a helyzetet, szem
előtt tartva azt, hogy a hulladékkezelés kötelező feladata az önkormányzatoknak – ecsetelte Muraközi István.
Több lehetőség merült fel: egy új cég
létrehozása, a régi cég alkalmassá
tétele a közszolgáltatásra, vagy
pedig a 49 százalékos tulajdonosi rész
felvásárlása, ami által 100 százalékos
önkormányzati tulajdonná válik a hulladékszállítás- és kezelés. A Bihari Társulás ezt az utat
választotta: konstruktív tárgyalások után június
28-án megszületett a megállapodás, példás
gyorsasággal megegyeztek a vételi összegben,
ami természetesen, üzleti titok. A megállapodáshoz az is hozzájárult, hogy 2014. január 1-től
csak nonprofit gazdasági társaságok vehetnek
részt a hulladékgazdálkodásban – egészítette
ki az elmondottakat Muraközi István, aki hozzá-

tette még, hogy semmilyen külső forrást – állami,
pénzintézeti segítséget – nem vettek igénybe.
Az előző évek fel nem használt osztaléka képezte a tulajdonosi rész megvásárlását.
Elhangzott még, hogy a július 1-től életbe
lépett rezsicsökkentés 14,2 százalékos csökkentést jelent a Társulás területén. Amíg korábban
egy 120 literes kuka ürítése 325 forint volt,
ezután 279 forint lesz, ami negyedévente
átlagosan 600 forint, éves szinten 2.400 forint
megtakarítást jelent.
Kardos Marianna, az A.K.S.D. Kft. ügyvezetője elmondta: nem jószántukból válnak meg,
hiszen a cég mindig hosszú távra tervezett,
EU-színvonalú szolgáltatást nyújtva a hulladékszállítás és kezelés tekintetében, miközben
osztalékot soha nem vettek ki. A törvényi
változások – kötelező szelektív gyűjtés,
nonprofit gazdálkodó társaság – elgondolkodásra késztette a céget, hiszen a kötelező
rezsicsökkentés, egyéb költségek (üzemanyag
árának emelkedése, lerakási költség, e-útdíj
bevezetése, közműadó, tranzakciós adó) mellett
kigazdálkodhatatlannak tűnik a működtetés –
sorolta az ügyvezető.
A mindkét fél számára született megnyugtató
megoldás pedig a szakmai együttműködés
további meglétét eredményezheti – fejezte ki
reményét Kardos Marianna.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis betöltésére
A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095004. számú házi
gyermekorvosi praxis vállalkozási formában
történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi
ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján
gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem
köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves
korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely
körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 347
fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok
vonatkozásában – külön megállapodás alapján
– 575 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog az önkormányzattal való
feladatellátási szerződés megkötése esetén
szerezhető meg.
A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 5/C.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi
képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)

EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget
tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve
társas vállalkozás esetén az alapító okirat
/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést
igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy
a praxisengedély megszerzésének feltételei
fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A praxis finanszírozása:
A praxist betöltő és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között közvetlenül megkötendő
finanszírozási szerződés alapján, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt finanszírozási összeg.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 15.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani
Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca
17-19.).

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő
soros képviselő-testületi ülés.
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan
időtartamra szól, azzal, hogy a felek a szerződést legalább öt évig nem mondják fel.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését
követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély
alapján az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés
hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2014.
január 1.
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INTERJÚ
Amikor Kurucz Imre szobrászművész figyelmünkbe ajánlotta következő interjúalanyunkat, nem is tudtuk, hogy egy időközben kerek szülinapi évfordulót betöltő
személyhez vezet utunk. Nagy Sándor festőművész július 30-án töltötte be 65.
születésnapját, amit szűk családi körben ünnepelt.

Mit csinál most

Nagy Sándor festőművész ?

- Az utóbbi években keveset hallottunk Önről.
Utoljára 2006-ban volt kiállítása, akkor kapta meg
városunktól az Erdélyi Gábor-díjat. Mi volt az oka
ennek a hallgatásnak?
- Egészségi állapotomban bekövetkezett romlás
vetette vissza alkotói tevékenységemet. Négy éve
bokatörést szenvedtem. Éppen rajzolni készültem
a Berettyó-parton, amikor is levágódtam a
kerékpárról, és eltörött a bokám. Ha előbb lopja
el a tolvaj a biciklit, talán elkerül ez a baleset,
ugyanis nem sokkal később a buszmegállóból
ellopták a kétkerekűt. A baleset miatt ágyhoz
voltam kötve, mivel nem kaptam járó gipszet. Azt
követően volt még három urológiai műtétem is. Az
első kettő között vették ki a bokámból a rögzítő

lemezt, míg az első
műtétem alatt született a
második unokám. De hát az
élet már csak ilyen: betegségek, örömteli események
váltogatják egymást.
- Túl az egészségi problémákon, mi az, ami visszaveti még alkotói tevékenységét?
- Őszintén megmondom, a körülmények erősen
korlátozottak a nyugodt, kiegyensúlyozott alkotáshoz. Meg aztán igény és érdeklődés sincs a műalkotások iránt, ami engem megvisel. Nekem személyes
gondom az is, hogy nincs saját műtermem, aminek
jövőbeni realitása egyenlő a nullával. 1986 óta a
társasház kevesebb, mint tíz négyzetméternyi, fűtés
nélküli, két pici ablakkal rendelkező helyiségét
bérlem. Végső soron ez is visszaveti alkotói kedvemet. Ám most készülök a szeptemberi kiállításomra,
mely a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar
Vármegye Képgalériájában lesz.
- Miből áll majd ez a kiállítás? Továbbra is a
tájfestészet dominál, tehát az emberi alakok
hiányoznak képeiről?

Hirdetés

„Kalandozás a könyvek világában”
Sinka István Városi Könyvtár
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0065

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„KALANDOZÁS A KÖNYVEK VILÁGÁBAN”
TÁMOP-3-2.13-12-1/2012-0065
A projekt az, Európai Unió támogatásával,
Az Európai Szociális Alap
Társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Hirdetés

A megrendelő által küldött formátum!

A TÁMOP 3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati
kiírás keretében „Kalandozás a könyvek világában” címmel pályázatot nyert a berettyóújfalui Sinka István Városi
Könyvtár.
A projekt azonosító száma: TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0065.
Megvalósítási időszaka: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.
A projektet az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humánerőforrás Operatív Program
Irányító Hatósága támogatja.
A támogatás összege: 9.753.686.-Ft vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat alapvető célja, hogy a Sinka István Városi Könyvtár szélesebb körben kapcsolódjon be a formális oktatásba,
szerepe erősödjön a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül támogassa a tanórán kívüli és szabadidős nem
formális és informális nevelést. Közvetlen cél a célcsoport igényeire épülő szolgáltatás. Könyvtárunk és az oktatási
intézmények együttműködése révén sor került az olvasóvá nevelés új formáinak bevezetésére, amelyek fejlesztették
személyiségüket, művészeti kreatív képességüket. A 2012. szeptember 1-jén kezdődő program sorozatban öt
együttműködő intézmény vett részt: Széchenyi Tagiskola, Hunyadi Tagiskola, a bakonszegi Bessenyei György Általános
Iskolai Tagintézmény, Eötvös József Szakképző Tagintézmény, Széchenyi Tagóvoda.
A megvalósult tevékenységek:
Havi szakkör sorozat
(óvodásoknak általános iskolásoknak) Mesekuckó és Irodalom birodalom szakkör
Téma nap, téma hét keretében:
(általános- és középiskolásoknak) Kötelezők?-másképpen (rendhagyó irodalomórák),
Bihari irodalmi barangolások (irodalmi kirándulások), Kádár vitéz nyomában (honismereti táborok), Együtt a múlt
nyomában (a Maszk Bábszínház interaktív foglalkozás-sorozata)
Középiskolásfokon (szervezett művészeti élményt nyújtó foglalkozások „Wass Albert est, Berecz András mesemondó
előadása, Út Hodáziába és a GITÁ-ROM a Colorom együttes előadása”)
Versenyek, vetélkedők keretében:
(óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak) Varázslatos meseország (mesemondó verseny), Keresd a könyvtárban! (könyvtárhasználati foglalkozás és rajz pályázat), Én olvastam, olvasd el te is!(olvasónapló pályázat), Berettyó parti
– Irodalmi parti (helyismereti vetélkedő)
A pályázatban kidolgozott tevékenységekkel bővült a Sinka István Városi Könyvtár programkínálata az óvodák,
általános- és középiskolák számára. A pályázatunkból biztosítottuk a tevékenységekhez szükséges anyagok,
irodaszerek beszerzését. A projekt eredményes megvalósítását segítette a pályázaton nyert eszközbeszerzésre
(gyermek könyvtári asztalok, székek) fordítható összeg, amellyel gyarapodott az intézmény műszaki technikai
felszereltsége.
Faragó-Flaskay Béláné
Projektmenedzser

- Gyűjteményes kiállítás lesz, az elmúlt két
évtized terméseiből, úgy 20-25 festményt tárunk
a közönség elé. Zömmel valóban tájképek
szerepelnek majd, és úgy érzem, nem a téma
határozza meg a mű értékét, hanem a minőség, a
szemléleti színvonal. És itt hadd ismételjem meg
Pál Gyula, egykori nyíregyházi tanszékvezető
tanár gondolatait, amivel tökéletesen egyet
értek: „A művészet egy életre szóló kemény,
következetes munka.”
- Ha egy jóságos tündér három kívánságát teljesítené, mi lenne az?
- Lányaimnak legyen boldogság, úgy a magánéletben, mint a munkájukban. Legyen megértés és
összefogás a családokban és a tágabb társadalomban, illetve kevesebb tragédia történjen, annál több
öröm érjen mindannyiunkat.
- Kiről szeretne többet tudni arról, mit csinál
mostanság?
- Ludász Gyuláról, a Tejporgyár nyugalmazott
igazgatójáról olvasnék szívesen. Igaz, hogy csupán
párszor beszéltünk, de a vőm nála dolgozott.
Érdekelne, mit csinál most, hogy telnek nyugdíjas
évei.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

3

KÖZÉRDEKŰ
Dr. Vitányi István országgyűlés képviselő meghívására, a Berettyóújfalui Gazdakör szervezésében
gazdafórumot tartottak a járási hivatal Fráter László termében. A fórum témája a nemrég elfogadott
földtörvény volt, Dr. Budai Gyula FVM-államtitkár, Jakab István országos MAGOSZ-elnök, Örvendi
László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei általános elnökhelyettese előadásában.

Gazdafórum a földtörvényről
A mindenkit
foglalkoztató
kérdés – kezdte
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
elöljáróban az államtitkár – az, hogy mi lesz
2014. május 1-től a magyar termőfölddel,
amikor is megszűnik a földmoratórium. Olyan
megoldást kellett találni, amely megvédi a hazai
és külföldi spekulánsoktól a magyar földet –
szögezte le. Az új földtörvény sokkal szigorúbb

feltételekhez köti a tulajdonszerzést, illetve a
földhasználatot, mint a korábbi törvény. Míg
korábban a földbizottságoknak csupán véleményezési joguk volt, a jövőben már meg is
vétózhatják a földvásárlásokat – fűzte hozzá. A
jelenlegi viszonyokról elmondta az államtitkár,
hogy fele-fele arányú a családi gazdaságok és

Felhívás ebösszeírással kapcsolatban
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése
érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel,
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus
nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.
A lakosság részéről folyamatosan érkezik panasz az utcán gazdátlanul kóborló, és a
járókelőkre támadó kutyákról. A nyilvántartást tehát elsősorban az oltatlan ebek kiszűrése, valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága érdekében
hozzuk létre.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az előírt adatokat az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján
bírság megfizetésére kötelezhető.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb
tulajdonosok - az összeírást követően - kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat
bejelenteni!
Tájékoztatom a Tisztelt eb tartók figyelmét, hogy a 41/2010.(II. 26.) sz. Korm. rend.
17/B. § (10) bek. alapján 2013. január 1-jét követően „Négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható”.
Tájékoztatom továbbá az eb tartókat, hogy kötelező veszettség elleni oltást csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb kaphat. Ezért kérek minden eb tartót, hogy az
összeírásig, illetve az első oltásig állataikat állatorvossal ranszponderrel (mikrochip)
megjelöltetni szíveskedjenek..
Berettyóújfalui területén a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§, és az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. tv. 42/B §-ban foglaltak alapján július és augusztus hó folyamán a
Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal ebösszeírást végez.
Az eb összeírásban résztvevők megbízó levéllel vannak ellátva, ezzel igazolják
magukat. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt kiszabhatói az állatvédelmi bírságot megelőzése érdekében kérjük a tulajdonosokat, illetve tartókat, hogy az
összeíráskor az adatlapon feltüntetett adatokat bocsássák az összeírók rendelkezésére.
Köszönjük, hogy nyilatkozatával segíti az eb összeírásához szükséges munkánkat.
Berettyóújfalu, 2013. július 30.
BERETTYÓÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰSZAKI IRODA
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
54/505-450, 54/505-440

nagybirtokok részesedése a mezőgazdaságban, a jövőben viszont 80 százalék fölé kívánják
növelni a kis- és közepes gazdaságok arányát,
míg 20 százalékhoz közelíteni a nagygazdaságokét. Az államtitkár meggyőződése: nem
képzelhető el a mostaninál jobb jogszabályi
rendelkezés a magyar termőföld védelmére.
Jakab István szerint igazi védelmet a magyar
termőföld számára csak a versenyképes gazdaságok képesek nyújtani, ezért mindent el kell
követni megerősödésük érdekében. Szólt a
gazdaszervezet elnöke a várható agrártámogatásokról is, továbbá eredményként könyvelte
el azt, hogy az élelmiszeripar bekerült a
vidékfejlesztési célok közé.
A felmerülő problémák közt elhangzott: a
bevezetett e-útdíj miatt a kereskedők nyomott
áron vásárolják fel a gabonát, azaz áthárítják
a megnövekedett szállítási költségeket a termelőkre. Egy hölgy a fiatal gazdák számára
biztosított támogatásokról szólva elmondta:
ismer olyan nyertes pályázattal rendelkező
fiatalt, aki Nyugat-Európában dolgozik, a szülei
„zongorázták le” a pályázatot, tehát ténylegesen nem is gazdálkodik az illető, ám az ő
minimálbéren foglalkoztatott fia – aki él-hal az
állatokért, gépekért - esetében a pályázatnál
kizáró ok volt a munkaviszony. Az államtitkár
kérte, azonnal jelentsék az MVH-nak, ha hasonló szabálytalanságot észlelnek.

2013. július 25-i ülésén a képviselőtestület
egyhangú szavazattal választotta meg
Kállai Irént, a Bihari Múzeum és Sinka István
Városi Könyvtár igazgatójának. A kinevezés
2013. szeptember 1-től 5 évre szól.

Hirdetés

A megrendelő által küldött formátum!
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MOZAIK

Jóval több forrás az Európai Területi Együttműködésekre!
A fenti bejelentés Tusványoson, a Wekerle-Mikó-sátorban hangzott el azon a panelbeszélgetésen,
melyet a határvidékek területi fejlesztése témakörében – azon belül is a magyar-román határvidéket
érintő tömegközlekedés és infrastruktúra – tartottak.

A fenti bejelentés Tusnádfürdő, a
Wekerle-Mikó-sátorban hangzott el azon a
panelbeszélgetésen, melyet a határvidékek
területi fejlesztése témakörében – azon belül is
a magyar-román határvidéket érintő tömegközlekedés és infrastruktúra – tartottak.
Elöljáróban Szilágyi Ferenc, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács alelnöke, a Partiumi Keresztény
Egyetem tanára, rövid áttekintést nyújtott a
Trianon következtében meghúzott mesterséges
államhatárok máig ható következményeiről. A
mesterségesen szétválasztott országok határain
nem volt könnyű átjutni, 6-8 órás várakozás után
sem. Amíg 1994-ben 4 határátkelő volt a
magyar-román szakaszon, ma már 11 van –
derült ki. Kérdés azonban, milyen mértékű
fejlesztések várhatók, hiszen a határok mentén

egymással
versengő
város-párok találhatók, pl.
Nyíregyháza-Szatmárnémeti, Debrecen-Nagyvárad. S egy későbbi
európai uniós régióalakítás
során nem mindegy, hol,
milyen
fejlesztéseket
valósítanak meg – éppen a
párhuzamosságok kiküszöbölése miatt. Szakáli
István Lóránd szerint nincs
értelme az utóbbi két
város repterét egyformán
fejleszteni, közelségük miatt elég lenne az
egyikét, míg a másik esetében gyorsforgalmi
vasúti összeköttetést kiépíteni. Utóbbi előadó
összehasonlította a Benelux államok közötti
határátkelők 4 km-kénti létét, Franciaország és
Németország között 10 km-ként lévőkkel, míg
hazánk és Románia között 40-50 km-ként épültek
ki határátlépők. Jelentős tehát a lemaradásunk.
A határok átjárhatósága alapvető kérdés
európai uniós, szomszédsági és nemzetpolitikai
szempontból is – közölte az előadó.
Billó Kármen, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztályának főosztályvezető-helyettese - néhai Pálfi István EP-képviselő
brüsszeli asszisztense - szerint a Wekerle-terv
éppen az érintett területek fejlesztését célozza

meg, ami a kis-és közepes vállalkozások
regionális piaci pozícióinak erősítését eredményezi majd. Az elérhetőség pedig növeli a
versenyképességet, nagyobb teret biztosít a
munkaerő mobilitásának. Van remény a
határátkelők sűrítésére – fejezte ki reményét.
Autópálya vonatkozásában viszont jobban
állunk Romániánál: míg nálunk 1000 km útból
14 km autópálya, odaát mindössze egy km.
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. vezérigazgatója
szerint egyik ország sem képes saját erőből
fejleszteni vasúthálózatát. 2007-2013 között
lett volna lehetőség EU- forrásokra pályázni, ám
egyik ország sem élt ezzel, hanem hagyták
elveszni a pénzeket.
Sárközy György, a Hajdú Volán Zrt. elnök-vezérigazgatója az utazási szokások megváltozásáról szólt, aminek eredményeként pl. kihasználatlan a Debrecen-Nagyvárad között heti 3
alkalommal közlekedő autóbuszjárat. Korábban
volt járat Székelyudvarhelyre is, ám megszűnt.
Kérdésre válaszolva – 80 határmenti vasúti
járat újraindítására lenne szükség, mennyinek
van realitása – elhangzott: az Európai Területi
Együttműködésekre jóval több forrás áll rendelkezésre a következő európai uniós költségvetési
időszakban. Az már más kérdés, mennyire
tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Ezzel kapcsolatban jó lett volna megismerni a kormány
véleményét, ám a programban szereplő Völner
Pál infrastruktúráért felelős államtitkár nem volt
jelen a beszélgetésen.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Imaházszentelés Berettyóújfaluban
Ünnepélyes istentisztelet keretében 2013. június
1-jén, szombaton felszenteltük a Hetednapi
Adventista Egyház Berettyóújfalui Gyülekezetének felújított épületét, mely a Csokonai u. 5. szám
alatt található.
Az egész napos ünnepélyen az igeszolgálatot
a Tiszavidéki Egyházterület vezetősége végezte. Hegyes Horváth Géza elnök szólt elsőként,
aki beszédében kihangsúlyozta, hogy a gazdasági válságra a legjobb válasz a fizikai és lelki
építkezés. A felszentelési szertartást Várhelyi
Zoltán titkár vezette, amelyben az Úrnak és az
ő népének szenteltük e megújult hajlékot. Ezt
követően Muraközi István, Berettyóújfalu
polgármestere köszöntötte az ünneplőket, majd
Majláth József református és Pap Dániel baptista lelkipásztor mondta el igei köszöntését.
A Debrecen-Józsa-i adventista gyülekezet
kiskórusa szolgált énekszámokkal, vendég- és helyi
testvérek verseket mondtak. A mintegy 120 fős
gyülekezet közös ebédjére a Diószegi Kis István
Református Általános Iskola ebédlőjében került sor.
A délutáni istentiszteleten Szőllősi Árpád
lelkész, területi pénztáros igeszolgálatát
követően Oswald Lászlóné, Eta néni mint lelkészfeleség emlékezett vissza az itt töltött szolgálati
évekre. Őt Ócsai Sándor, Szőllősi Béla és Sztán
János lelkészek hozzászólásai követték.
Az egyházterület és a gyülekezet nevében
Farkas Attila helyi lelkipásztor mondott köszönetet mindazoknak, akik az imaház felújításán

munkálkodtak, adományaikkal segítették annak
megújulását és eljöttek, hogy együtt örüljenek
az épület felszentelésének.
Isten áldását kérjük a 85 éves berettyóújfalui
adventista gyülekezetre, és kívánjuk, hogy az új
imaház - küldetését betöltve - szolgálja Istenünket és a város lakóinak lelki épülését.
Farkas Attila

a berettyóújfalui adventista gyülekezet lelkipásztora

A gyülekezet történetének rövid áttekintése
A berettyóújfalui gyülekezet 1927. szeptember
27-én id. Berzenczey Károly lelkész vezetésével
alakult meg. A közösség első három tagja id.
Harasztosi Jánosné, Jakab Mihályné és Tóth
Sándorné volt. Id. Harasztosi Jánosné 1902-ben
született és 1977-ben halt meg. Ő volt a városban a
missziómunka motorja. A kis gyülekezeti csoportot a
második világháború előtt, időrendi sorrendben
Juhász Sándor, Buzgó Mihály, Albrecht József, Fodor
András, Kökönyei Ferenc és Pásztor József
bibliamunkások, lelkészek gondozták.
A második világháború után Lesták Mihály
könyvevangélista és ifj. Harasztosi János munkálkodása nyomán Berettyószentmártonban is alakult egy
kis gyülekezet, amelyben 1957-ben még rendszeres
istentiszteletet tartottak.
1948-ban 38 tagja volt a berettyóújfalui gyülekezetnek, amelynek oszlopos tagjai: ifj. Harasztosi
János, ifj. Harasztosi Jánosné, Kis József, Kis Józsefné
és Karancsi Lajosné voltak. 1965-ben 46-ra

szaporodott az idetartozó megkeresztelt tagok
száma. A városban korábban prédikátorok is laktak:
Makai Imre, majd később Oswald László. Kezdetben
a testvérek házaknál gyűltek össze, Jakab
Mihálynénál, majd Lesták Mihály lakásán. Később a
ládagyár épületében béreltek helyiséget. Egyházunk
1964-ben vásárolta meg a Mártírok u. 4. sz. alatti
épületet, a zsidó hitközségtől. Ezt az épületet
közösségünk többször felújította, legutóbb 1998-ban. A gyülekezetben a következő lelkipásztorok
szolgáltak még: Szamecz Péter, Oláh Károly, Uzonyi
Zsuzsanna, Szakács József, Hangyás László, Ócsai
Sándor, id. Szőllősi Árpád, Csalami László, Várhelyi
Zoltán, Szőllősi Béla, Szilasi Zoltán, Fenyvesi Péter,
Fazekas Zsolt, Faragó Árpád, Sztán János és
Farkas Attila. 2006-ra életveszélyessé vált az épület,
ezért a gyülekezet hat évig Pásztor Lajosné házában
tartotta istentiszteleteit. 2010-ben a Berettyóújfalu
Város Polgármesteri Hivatala átvette a gyülekezettől
az imaház épületét, és a Csokonai u. 5. sz. alatti
ingatlanát adta cserébe. Ezt a házat közösségünk
testvéri összefogással felújította. 2012. június 16-án
tartottuk benne az első istentiszteletet. Az imaház
ünnepélyes keretek közötti felszentelésének időpontja: 2013. június 1.
A gyülekezetnek jelenleg 15 megkeresztelt tagja van.
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6 ÜNNEPSÉG

Semmelweis-nap és épületátadási ünnepség a Gróf Tisza
Rendhagyó napon volt az idei Semmelweis-nap, ugyanis egyszerre ismerték el az egészségügyi dolgozók magas
István Kórházban szakmai színvonalú munkáját, illetve adták át ünnepélyes keretek közt a kórház új épületszárnyát augusztus 7-én.
A Dr. Böszörményi Nagy Géza teremben Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató köszöntötte az intézmény jelenlegi és korábbi vezetőit,
dolgozóit, valamint a körükben megjelent Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselőt, Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán területi igazgatót. Ünnepi beszédet
Muraközi István polgármester mondott, aki leszögezte: minden hivatás
elismerésre méltó és fontos, ám az egészségügyi dolgozóké külön említést
érdemel, hiszen az övéké teljes odaadással való szolgálatot jelent. A
város első embere kiemelte: a nehéz gazdasági helyzet ellenére, a város
évtizedek óta fenntartotta, és folyamatosan fejlesztette egészségügyi
intézményeit, köztük a kórházat, mely számos szakmai műhely, tudományos
konferencia helyszíne. A mostani, legjelentősebb beruházás pedig a közel
két és félmilliárd forintos európai uniós támogatásból megvalósult új
épületszárny, melynek pályázatát még a város tulajdonában és fenntartásában működő kórház nyújtotta be, mára viszont állami fenntartásba
került. – „Minden kitüntetés, elismerés rangot ad a kórháznak, valamennyi
dolgozójának, ám legnagyobb nyertese a gyógyultan távozó beteg” –

Méltó körülmények a betegek fogadására és ellátására

Az ünnepség az új épületszárny átadásával folytatódott, amelyen
megjelentek a környék polgármesterei, a kivitelezést végző cég
képviselői, az önkormányzati képviselők, illetve Bodó Sándor, a megyei
közgyűlés elnöke. A Himnusz elhangzása után Dr. Vitányi István lépett a
mikrofonhoz. A kórházhoz fűződő személyes kötődéseiről szólt, hiszen a
honatya a kórház történetének elmúlt 85 évéből 48 éve kapcsolódik
valamilyen szinten az egészségügyi intézményhez, melyet a folyamatos
fejlesztés jellemez, hiszen a kezdeti 106 ággyal szemben mára közel 700
ágyas, jól felszerelt kórház lett. Ő maga 15 éve lobbizik egy
CT-készülékért, ami végre meg is érkezett, s már csak azt kell elérni, hogy
az OEP finanszírozza a működtetését.
Imre László, a Gyógyszerészti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet – GYEMSZI – főigazgató-helyettese örömét
fejezte ki amiatt, hogy a kórházi dolgozók jobb körülmények között
végezhetik gyógyító munkájukat, hiszen az új technológiai tömbben műtő,
intenzív ellátó, sterilizáló, diagnosztika kapott helyet, de itt működik a
kórház belső gyógyszertára is.
Dr. Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségért felelős államtitkára kiemelte: a fejlesztés révén a betegek korszerű,
magas színvonalú egészségellátáshoz férnek hozzá, hiszen minden egy
helyen lesz most már. A határok átjárhatósága pedig a trianoni sérelmek
gyógyítását is eredményezi, ugyanis Nyíregyházától Békéscsabáig, a
határ túloldaláról is fogad betegeket a kórház. A megújult kórház a
megelőzésben is élen fog járni – fejezte ki reményét az államtitkár, aki
egyúttal emlékeztetett a szeptember 7-i városi egészségnapra, amikor a
lakosok szűrővizsgálatokon vehetnek részt.
Az ünnepélyes szalagátvágás előtt a történelmi egyházak képviselői
megáldották, illetve felszentelték az új épületszárnyat.
Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget, majd a résztvevők belülről
is megtekintették az épületet.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

zárta köszöntőjét a polgármester. A főigazgató és az orvos-igazgató két
előléptetést jelentett be: Dr. Finna István adjunktust és Dr. Jánosy Gábor
adjunktust főorvossá léptette elő. Dr. Pete László orvos-igazgató részéről
Dr. Gyenes István kiváló dolgozó elismerést, míg Dr. Luis Perez igazgatói
dicséretet kapott. Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató részéről
Lisztesné Báthori Erika kiváló dolgozó lett, míg Bacsóné Fábián Judit,
Szabó Máris, Kecskeméti Imréné és Varga Éva igazgatói dicséretet kapott.
Kun József gazdasági igazgató részéről Kogyilla Tiborné kiváló dolgozó
lett, Pálfi Sándor, Csikós Lászlóné és Kiss Sándor igazgatói dicséretben
részesült. A Traumatológiai Osztály és a Központi Takarítószolgálat
képviselői elismerő oklevelet vehettek át, csakúgy, mint az Astellas-díjra
jelölt Transzfúziológiai Osztály, illetve a Krónikus „A” Osztály.

SZÍNES

A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete második alkalommal rendezte meg a szépkorúak bihari kulturális baráti találkozóját a városi strandfürdő területén.

Szépkorúak a Bihari Termálligetben
Az időjárás a korosodó korosztályhoz
alkalmazkodóan a legideálisabb volt: se nem
esett, se nem fújt, árnyat hozó fellegek borították olykor az eget – gátat szabva a kánikula
ártalmainak. A napozó területén lezajlott
ünnepélyes megnyitón Pikó Gyuláné Magdika
köszöntötte a város polgármesterét, alpolgármesterét, a helyszínt biztosító Bihari Termálliget
üzemeltetőjét, Bondár Sándort, a Herpály-Team
Kft. ügyvezetőjét. Muraközi István polgármester
örömét fejezte ki a fellépő 15 csapat láttán,
akiknek azt kívánta, ne csak befőttkészítéssel
teljenek mindennapjaik, hanem mutassák meg,
miféle tudás, ismeret halmozódott fel bennük az

elmúlt évtizedek során, versmondásból, éneklésből és táncból. A városvezető egyúttal meghívta
a testvérklubokat a szeptember 7-én a Szent
István téren megrendezendő „Egészséget ezreknek – milliókat a kórházaknak” nevet viselő
egész napos összejövetelre. Az ismert közéleti
emberek – Rudolf Péter, Béres Alexandra, Katus
Attila - közreműködésével zajló eseményen
egyebek közt 22 sátorban 22 féle szűrővizsgálatot végeznek majd a jelenlévőknél, akik 300
Ft-ot érő bélyeget kapnak, s a nap végén
összesítik a bélyegeket, amiknek a pénzbeli
megfelelőjét átnyújtják a Gróf Tisza István
Kórháznak. A nap folyamán várják a helyi

Berettyóújfalu az M1-en!

A Magyar Televízió országjáró körútjának július 12-i állomása Berettyóújfalu volt. A Ma Reggel élő adásában kapcsolták városunkat, ahonnan a Szent
István térről jelentkezett be Fábián Barna riporter. Városunkról Muraközi
István polgármester, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Hegedűs
Imre, az Ifjúsági Fúvószenekar vezetője nyilatkozott. A sikeres adás után a
12 fős stáb és vendéglátóik egy közös fotózásra álltak össze a Tourinform
Iroda lépcsőjén. /Fotó: Nyírő Gizella/

amatőr csoportok fellépését, így a nyugdíjas
klubok táncosait, énekeseit is.
A hagyományőrzés jegyében bemutatkozási
lehetőséget magában rejtő találkozóra a
helyieken
kívül
Derecskéről,
Tépéről,
Komádiból,
Bakonszegről,
Pocsajból,
Váncsodról,
Csökmőről,
Biharkeresztesről,
Sárándról, Körösszakálról, Nagyrábéről és
Debrecenből érkeztek csoportok, melyeknek
szereplése kivívta nemcsak a szépkorúak,
hanem a fürdőben tartózkodók tetszését is. A
fellépésnek nem volt tétje, ám valamennyien
emléklapot vehettek át Pikó Gyuláné főszervezőtől.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Senioros sikerek
A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Senior Tánckarának három éves kitartó
munkáját szép siker koronázta.
Már 2011. június 3-án különdíjat nyert a csoport, azonban idén június 7-én az
V. Senior Táncversenyen "Arany minősítést" és a 2013-as év "Senior tánccsoportja" címet is elnyerte.
Ezen a versenyen az ország több megyéjéből és a határon túlról több csoportot és egyéni résztvevőt, összesen 37 produkciót minősített a szakavatott zsűri.
Tánccsoportunk tagja, Daróczi Istvánné fátyoltáncával "Ezüst minősítés" kapott,
ami nagyon szép eredmény, mivel közönség előtt egyénileg még csak három
alkalommal lépett fel.
Évente 12-15 fellépése van a csoportnak a városi rendezvényeken és a
környék kisebb településeinek rendezvényein is előszeretettel lépünk fel.
Ruháinkat saját magunknak kell finanszíroznunk, ami nagy teher, mivel kisnyugdíjasok vagyunk. Igazi támogatókra eddig még nem találtunk, pedig nagy
szükségünk lenne rá.
Hálásak vagyunk városunk polgármesterének, aki időnként buszt biztosít
utazásainkhoz, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ vezetőinek, akik a
próbáinkhoz szükséges termet biztosítják részünkre, valamint a nyugdíjas
egyesületnek, amely a versenyeken való induláshoz szükséges nevezési díjat
részünkre kifizeti.
Eredményünkért köszönet illeti művészeti vezetőnket Karácsony Imréné
Hegedűs Ilona tanárnőt, aki mindennapi munkája mellett - minden anyagi
támogatás nélkül - segíti a táncok betanulását. Minden fellépésünkön részt
vesz, mivel oszlopos tagja a csoportnak, ő is táncol a seniorokkal.
Próbáinkon jó a hangulat, pár órára elfelejthetjük a mindennapi gondjainkat,
a tánc erőt ad az élet nehézségeinek legyőzéséhez. Míg táncolunk, nem fáj
semmink, talán csak másnap van izomlázunk.
Szeretettel várjuk a táncolni szerető jelenlegi és leendő nyugdíjas társainkat.
Nagyné Kapás Júlia
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A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány a 2012. évben tevékenységét közhasznú
formában végezte, vállalkozói tevékenységet
nem folytatott. Tevékenységének fő célja: a
sportrendezvények
támogatása.
Összes
bevétele: 359 eFt, mellyel szemben 371 eFt
kiadás keletkezett, a többletkiadást az előző
évi eredményből fedeztük. A kuratórium tagjai
munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végezték. Az alapítványnak munkaviszonyban vagy a Ptk. szerint szerződéses
jogviszonyban álló foglalkoztatott sportolója
nincs. A NAV SZJA 1 % visszautalása címen
358 eFt érkezett, mely felhasználást nyert.
Célszerinti támogatásban részesült pályázat
alapján a BMSE 250 eFt összegben, a BUSE
pedig 100 eFt-ban. A részletes közhasznúsági
jelentés bárki számára megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Berettyóújfalu Dózsa György út 17/19 szám alatt.
Kovács Zoltán kuratóriumi elnök
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik
adójuk 1 %-nak a felajánlásával segítséget
nyújtottak. A kapott 358 eFt összeget a BMSE
és a BUSE tevékenységének támogatására
fordítottuk.
Adószám: 19128678-1-09
Számlaszám: 10200380-34111291
Köszönettel: Kovács Zoltán kuratóriumi elnök

A megrendelő által küldött formátum!

Hirdetés

Közhasznúsági jelentés

Kádár vitéz nyomában jártunk

A Sinka István Városi Könyvtár Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában KALANDOZÁS A KÖNYVEK
VILÁGÁBN TÁMOP-3.2.13-12/1-0065 című
projekt keretében Kádár vitéz nyomában címmel
honismereti tábort szervezett július első felében.
A Széchenyi és a Hunyadi Tagiskola 20-20
tanulója vehetett részt térítésmentesen egy-egy
hétig a felkínált programokon.
A napközi jellegű táborban helytörténeti jelentőségű művet, Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja című
kötetét olvastuk el. A térkép, a történelmi és a
földrajzi atlasz segítségével nyomon tudtuk
követni Kádár István és társai vándorútját, majd a
vaktérképen is helyükre kerültek a településnevek. Az olvasottakat színes programok egészítették ki. A kézműves foglalkozáson lovagvárat
építettünk, a Bihari Múzeumban a múzeumpedagógiai foglalkozáson mélyítettük ismereteinket a
mű főhőséről és a regény egyik helyszínéről, a
Csonkatoronyról. A Szent István téren felkerestük
A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány
Kádár vitéz szobrát. Felüdülést jelentett a Bihar
ezúton mond köszönetet azoknak, akik 2011.
Termálliget árnyas fái alatti hűsölés és a medenévben adójuk 1 %-val támogatták az alapítcék nyújtotta kényeztetés. A kerékpártúra célálloványt céljainak megvalósításában. A kapott
mása a Csonkatorony volt, melynek épen maradt
10 eFt-t működési kiadásra és célszerinti
és felújított déli tornyába felmászva madártávközhasznú tevékenységre fordítjuk.
latból tekinthettünk végig a városon. Felkerestük
Adószám: 1854169-1-09
a közelben feltárt fehér kápolna maradványait
Számlaszám: 10200380-34113248
is. Feledhetetlen élményt jelentett mindannyiunk
Köszönettel: Kocsis Csaba kuratóriumi elnök
számára a mű írójával való találkozás, melynek
végén dedikálásra került sor. Ezt követően a
gyerekek hazavihették az olvasott kötetet. A hét zárásaként
Nyíregyházára utaztunk el, ahol megcsodáltuk a Múzeumfalu épületeit, berendezési tárgyait, s önfeledten játszottunk
a fából készült játékokon. A Vadasparkban három oroszlánfóka, Leon, Gino és társa bűvölt el bennünket produkciójával. Jókora sétát tettünk, mire végigjártuk SÓSTÓZOO
helyszíneit. A STOP vendéglő naponta háromszor kényeztetett bennünket finomabbnál finomabb ételeivel.
Viharos sebességgel telt el mindkét hét. Újabb bizonyítékát
tapasztalhattuk meg a jól ismert mondásnak: A könyv a
legjobb barát.
Lackó Györgyné - Vezendiné Borbély Margit
A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány a
2012. évben tevékenységét kiemelten
közhasznú formában végezte, vállalkozói
tevékenységet nem folytatott. Az alapítvány
célja: a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Összes bevétele: 11 eFt, mellyel
szemben 20 eFt kiadás keletkezett. A többletkiadást az előző évi maradványból fedeztük.
A kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül,
társadalmi munkában végezték.
Tartós
adományozásra szerződéskötés nem történt.
A NAV SZJA 1 % -ból befolyt bevétel 10 eFt,
melyet dologi kiadásra és célszerinti közhasznú tevékenységre használjuk fel. A részletes
közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán,
Berettyóújfalu Dózsa György út 17/19 szám
alatt.
Kocsis Csaba kuratóriumi elnök

SZABADIDŐ

Búcsú
dr. Kocsis Andrástól
2013. július 21-én, életének 94.
esztendejében meghalt dr. Kocsis
András, a berettyóújfalui kórház
volt bőrgyógyász főorvosa,
sokunk szeretett Bandi bácsija.
Kocsis főorvos úr
Egyeken született, a debreceni
univerzitáson szerzett orvosdoktori diplomát, és 1955-től
nyugdíjazásáig a berettyóújfalui
kórház Bőr- és Nemibeteg-gondozó Intézetét, s amíg volt, az
önálló bőrgyógyászati osztályt
fotó: Gombos Ferenc
vezette. Itt, Berettyóújfaluban élt
családjával haláláig. Az a földrajzi tér, amelyben Bandi bácsi élt, az
említetteken kívül ma már magába foglalja a Hortobágyot, a Tiszát, a
Berettyót, a Kálló-csatornát, a Körösöket és a bihari-sárréti tájat. Ez a
földrajzi tér volt életének és tevékenységének színtere, a Németh László-i
„tájhaza”.
A berettyóújfalui kórház 85 éves történetének egyik kimagasló
személyisége volt, a klasszikus értelemben vett általános és szakmai
műveltséggel rendelkező, nagy tudású, bölcs orvos, költő, természetbúvár.
Igazi polihisztor volt, Biharban talán az egyik utolsó. Lássuk ennek néhány
bizonyítékát.
Életútjának legfontosabb és leghosszabb ideig tartó szakasza
gyógyító orvosi szolgálata volt. Szolgálta betegeit, naprakész tudással,
bölcsességgel, szeretettel, gyógyított az orvoslás akkor lehetséges
eszközeivel és gyógyszereivel, de gyógyított szavával, szeretetével is.
Szerette és tisztelte betegeit, főleg az idős, elesett betegeket kezelte nagy
gondossággal. Ez a szeretet és tisztelet kölcsönös volt.
A gyógyítás mellett a kísérletező- és kutatószellem és igény is
megfogalmazódott benne, és szerény lehetősége mellett, még nyugdíjas
éveiben is folytatta a kutatótevékenységet. Ehhez szakmailag is felkészült,
az orvosi szakma határterületeit, de az alapkutatáshoz szükséges egyéb
tudományokat is (például a biokémiát) magas szinten ismerte.
Életpályájának harmadik fontos köre a már említett, kimagaslóan nagy és széleskörű klasszikus műveltsége. A nemes irodalom, komolyzene, képzőművészetek, történelem stb. meglepően mély ismerője és értője
volt. Sokszor meglepett az egyébként csendes szavú, szerény ember
egy-egy tudományos ülésen vagy irodalmi esten elhangzó felszólalásának
tartalmi gazdagságával. Teremtője a költői tevékenység talentumával is
megajándékozta. 1999-ben fiai segítségével a kórház Folyóparti mise
címmel egy vékony kötetet adott ki verseiből, műfordításaiból. Aki ezt
kezébe veszi, meggyőződhet róla, hogy igazi költőről van szó.
Emlékezzünk meg arról is, hogy szenvedélyes horgászként járta
a bihari, sárréti vizeket és horgásztanyáján nézelődve, gondolkozva
lassanként megismerte az egész tájat. És amit igazán megismer az ember,
azt meg is szereti. Ő is felfedezte az első pillantásra sivárnak tűnő vidék
rejtett szépségeit. De nem csak a tájat ismerte meg nagyon alaposan,
hanem az itt élő, sokszor nehéz sorsú embereket is, a Sinka István-i „alulsó
Magyarországot”. A vizek partján úgy képzelte, hogy a természet egy
hatalmas katedrális, ahol a folyóparti misét mag a Teremtő celebrálja.
Bandi bácsinak nem az anyagiak szerint ugyan, de gazdag,
tartalmas élete volt. Gazdag volt, mert sok kincset – mint a szivacs a vizet
– magába szívott, de azzal bárkit szívesen és önzetlenül megajándékozott. Betegeit éppúgy, mint orvoskollégáit, munkatársait.
A 90. zsoltár egyik verse így szól: „Taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Dr. Kocsis András helyesen és jól
számolt, bölcs szívhez és bölcs szellemhez jutott. Ez a bölcs szív most
végleg megállt. A pályaképből, a mozgóképből immár mindörökre
állókép lett. Bandi bácsi felszállt az öreg révész, Kharón ladikjára, aki
átevezett vele a Léthe vizén a túlsó partra. Oda, ahol már nincs gond,
nincs többé szenvedés, nincs emberi rosszindulat, egy van csak: a Szeretet,
ami soha el nem múlik. A mi kötelességünk pedig az, hogy hálát adjunk az
Istennek dr. Kocsis Andrásért, tisztelettel fejet hajtsunk gazdag életútja
előtt és szeretettel emlékezzünk rá.
Dr. Nagy Gábor

Napközi Erzsébet-tábor Berettyóújfaluban
Idén első alkalommal rendeztek városunkban olyan nyári táborsorozatot, mely
az általános iskolás korosztálynak majd háromnegyedét érinti. Az elmúlt
években, sőt évtizedekben Berettyóújfaluban – mint igazi iskolavárosban –
számtalan gyermektáborral találkozhattunk, a város intézményei, civil szervezetei és egyházai minden esztendőben igyekszenek minél változatosabb
programokkal fogadni az egész térségből a vakációzó gyerekeket. Ebben az
évben ez a sor az Erzsébet-program keretében, a József Attila Általános
Iskola, Egységes Pedagógia Szakszolgálat elnyert pályázata révén igen
jelentős kínálattal
gazdagodott.
Egy évvel ezelőtt
született meg az a
törvény, amely a
Szent
Erzsébet-i
hagyományokat
követve elindította
az Erzsébet-programot.
Ennek
eredményeként a
Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány 2013-ban országosan mintegy 3 milliárd forint induló
keretösszeggel hirdette meg pályázatait. Az Erzsébet-program révén így,
több mint 135 ezer ember részesül támogatásban üdülési szolgáltatás formájában, ebből több mint 73 ezer gyermek jut pihenési lehetőséghez, közülük
több mint 40 ezren vehetnek részt valamelyik Erzsébet-táborban. Az Alapítvány idén összesen 56 táboros pályázatot hirdetett, de bővült a szociális
üdülésben résztvevők köre is. A táborok között találunk tematikus és általános
táborokat is, és ettől az évtől megindult a napközis táborok szervezése,
melynek lokális jelentősége abban rejlik, hogy a dolgozó szülők gyermekei
számára biztosítva van a nyári szabadidő hasznos eltöltése, de az esti órákat
és a hétvégéket együtt töltheti a család. Az új lehetőséggel élve meghívásos
pályázaton Berettyóújfalu több intézménye is olyan programtervvel vett részt,
melyek pozitív elbírálását követően magát a pályázatot is benyújthatták. Így
indulhatott el a kísérleti mintaprogramnak is tekinthető Napközi Erzsébet-tábor.
A berettyóújfalui alapfokú közoktatási intézmények alsó és felső tagozatos
tanulói közül kikerülő gyerekek öt héten át, hétfőtől péntekig tartó kurzusokban
táboroztak. Hetente száz, így összesen ötszáz diák részesülhet így kedvezményesen tartalmas programokban. Az alapítvány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) együttműködésben dolgozta ki a tábor célját,
tartalmát, hogy az iskolai keretek között elkezdett nevelő- és fejlesztőmunkára
alapozva maradandó élményt nyújtó foglalkozásokon, illetve a táboron kívüli
szabadidős kulturális rendezvényeken is részt vegyenek a gyerekek.
Találunk a programok között beszéd- és kommunikációs készségfejlesztést,
zenei és énekes programokat, különböző kézműves-foglalkozásokat, egészséges életmódra nevelést és sporttevékenységeket egyaránt. A táborozók
kiválasztásánál nagy figyelmet szenteltek az adott család szociális körülményeire, az önrész összege gyermekenként mindössze ötszáz forint. Így a
programkínálat bővülésén túl ez a táborsorozat olyanok részére is lehetőséget
ad, akik eddig nem tudtak hasonlón részt venni. A fenti célok ismeretében
Berettyóújfalu Város Önkormányzata is részt vesz a tábor és a táborozók
támogatásában, ezzel is erősítve szoros együttműködését a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal.

Családi múzeumi délután
Ha július, akkor aratás és BÚZA a Bihari Múzeum családi délutánján is!
Július 20-án, szombaton ismét családi múzeumi délutánt rendezett a Bihari
Múzeum. Filmfelvételen megidéztük a hagyományos kaszás aratást. A résztvevők
búzát őrölhettek őskori módon két kő között és középkori módszerrel, kézi malommal. Pelbártné Zöld Klára segítségégével a szalmafonást is kipróbálták a jelenlévők, és betekintést nyerhettek a
berettyóújfalui „Nyíri-gőzmalom” történetébe is.
A következő ilyen alkalom
augusztus 24-én, szombaton
14 órától lesz, amikor is Szent
István korát idézzük meg,
oklevélírással, címerkészítéssel. A részvétel ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Csarkó I.
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„Nova Villa Tábor”

Augusztus 13-14. kedd-szerda 18.00
15-16. csütörtök-péntek 20.30

ÉBREDÉS
Színes angol filmdráma
Augusztus15-16-17. csü-pé-szo. 18.00

FARKAS
Színes szinkronizált amerikai akciófilm
Augusztus 18. vasárnap 18.00

FARKAS 2D
Augusztus 17-18. szo-vas. 20.30
19-20. hétfő-kedd 18.00

ILL MANORS - RÁZÓS KÖRNYÉK
Színes angol filmdráma
Augusztus 21. szerda 18.00
22-23-24. csü-pé-szo. 20.45

LORE
Színes német-ausztrál-angol háborús filmdráma
Augusztus 22-23-24. csü-pé-szo. 18.00

TŰZGYŰRŰ
Színes szinkronizált amerikai sci-fi
Augusztus 25. vasárnap 18.00

TŰZGYŰRŰ 2D
Augusztus 25. vasárnap 20.45
26-27-28. hé-ke-sze. 18.00
29. csütörtök 21.00

A LÁNY ÉS A KÖLTŐ
Színes olasz-francia filmdráma
Augusztus 29-30-31. csü-pé-szo. 18.00

R.I.P.D. - SZELLEMZSARUK
Színes szink. am. akció-vígjáték
Szeptember 1-2-3-4. va-hé-ke-sze. 18.00

SZESZTOLVAJOK
Színes angol-francia-belga-olasz vígjáték
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. megvalósításában a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0037 projekt
keretében 40 berettyóújfalui általános iskolás
gyermek táborozhatott az Égervölgyi Nemzetközi Ifjúsági Táborban.
A 2013. június 30-tól 2013. július 6-ig tartó
táborban a gyermekek különböző foglalkozásokon vehettek részt, mindenki érdeklődésének
megfelelően.
Vasárnap reggel indult a kis csapat a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ elől a hosszú útra.
Miután megérkeztünk a Borsod megyei
Égerszögre, elfogyasztottuk az ebédet, és
mindenki elfoglalta a szállását. Egy kis pihenőt
követően megbeszéltük a tábor időszakára
vonatkozó programokat, lehetőségeket, szabályokat, balesetvédelmi tudnivalókat, melyek
ahhoz voltak szükségesek, hogy a témahét alatt
zavartalanul tudjunk együtt munkálkodni. Első
este az ismerkedés jegyében zajlott. Különböző
tréfás vetélkedő feladatok segítségével ismertük
meg egymást.
Hétfő reggeltől kezdődően népi ének, néptánc
oktatás, mesedramatizálás, valamint kézműves
foglalkozások zajlottak. A szerdai nap folyamán
látogatást tettünk a Baradla-barlangban. A
gyermekek a barlang legismertebb és az őskor
embere által is már használt termein keresztül
tekinthették meg a lenyűgöző cseppkőképződményeit, és ismerhették meg a barlang történetét. E barlang látogatását az ország egy másik
híres nevezetességének megtekintése követte,
mégpedig Szinpetriben, a világ legnagyobb
könyvének a megcsodálása. A könyv 346

oldalas, jellemző méretei: négy méter hosszú, 3,6
méteres széles, súlya 1.420 kg. A Guinness
World Records által elismert legnagyobb könyv
2010. március 21-én készült el több éves munka
eredményeképpen. Másik látványosság a
helyszínen a vízi malom volt. A csütörtöki napunk
túrázással kezdődött. A reggelit követően neki
láttunk a 10 kilométer hosszúságú Telekes
–völgyi túránknak, mely egy sziklaszorosról
kapta a nevét. A völgy a Rudabányai-hegységet
Alsótelekes és a Bódva-völgye között szeli át. A
vadregényes szurdokvölgy legszebb szakasza
az „Ördög-gát” sziklája és közvetlen környezete. A 10 km-es gyalogtúrától kellemesen
elfáradva érkeztünk vissza a tábor helyszínére,
ahol várt bennünket a finom ebéd, majd egy kis
pihenő után kezdődtek a foglalkozások. A hét
zárásaként pénteken este tábortüzet gyújtottunk,
körbeálltuk, énekeltünk, felelevenítettük a tábor
legérdekesebb, legmókásabb, legemlékezetesebb pillanatait.
Összegezve elmondhatjuk táborunkról, hogy
nagyon jó hangulatban telt, a hozzánk érkező
gyermekek sok új információval a birtokukban
térhettek haza a szombati napon.
Hadobásné Karancsi Annamária
projektmenedzser

Régen volt, hogy is volt…
164 éve, 1849 augusztusában, a világosi fegyverletétel után a helyi hagyomány szerint Paskievics,
a magyar szabadságharcot leverő orosz hadsereg fővezére Berettyóújfaluban írta meg elhíresült
mondatait I. Miklós cárnak: „Magyarország felséged lábai előtt hever”.
138 éve, 1875 augusztusában adták át az új, emeletes községházát Berettyóújfalu központjában. A
század elején szálloda is volt benne, a földszinten üzletek, cukrászda, bank kapott helyet. Itt működött
Adler József nyomdája is, amelyben 1935–36-ban a Kelet Népe első számait készítették. Az épület az
50-es években gimnáziumként, fiúkollégiumként is funkcionált. 1959-től három évtizeden keresztül
működött itt a rendőrség. 2001-ben, az épület felújítása után költözött a földszintre a Sinka István Városi
Könyvtár, az emeletre pedig a Bihari Múzeum. A két intézményt 2013. januárjában vonták össze.
20 éve, 1993. augusztus 19-én avatták fel Berettyóújfalu nem sokkal korábban elfogadott új
jelképeit: a város címerét és zászlaját. Az új jelvény az 1970-ben egyesült két település korábbi
címerelemeiből áll: a kék alapszínű címerpajzs alsó harmadában heraldikailag jobbra úszó, ezüst
színű hal Berettyószentmártonéban, a felette ugyancsak jobbra forduló, nyelvét kiöltő, ágaskodó,
aranyszínű oroszlán pedig Berettyóújfalu történelmi címerén volt látható.
Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária, Bihari Múzeum

Húsmentes étel nemcsak nagypéntekre!
Tejfölös gombaleves túrós derelyével
Hozzávalók: két liter házi tej tejföle, valamint a kihevített túrója
A gombaleves elkészítése: 2 l forró vízbe beleöntök egy üveg szeletelt
gombakonzervet, beleaprítok egy közepes fej vöröshagymát, egy evőkanál
Vegetával ízesítem. A tejfölből 4 evőkanál liszttel habarást készítek, s a
levesre öntve, készre főzöm.
Szaggatott túrós derelye elkészítése: a túrót 2 tojással, sóval simára kikeverem, majd annyi lisztet adok hozzá, hogy könnyen szaggatható legyen.
Közben 8 kanál zsemlemorzsát aranyra pirítok. A derelyét forró sós vízbe
szaggatom, rövid főzés után leszűröm, s a zsemlemorzsával összekavarom.
Olcsó, gyors, finom étel! Jó étvágyat hozzá! – nemcsak nagypénteken!

SPORT, PROGRAMAJÁNLÓ 11
A Berettyó-parti Baráti Futók is futottak a Hortobágyon...

A megrendelő által küldött formátum!

Idén 10. alkalommal rendezték meg az E.ON Délibáb Sportfesztivált a Hortobágyon, ahol a sport, a mozgás szerelmesei
nemcsak a távolsággal, de a pusztai tereppel és hőmérséklettel
is megküzdöttek. 2013. július 13-án közel 2000 sportbarát
indult a megmérettetéseken. Gyalogtúrázók, kerékpározók és
futók vették birtokba a Hortobágy vadregényes síkságait. A
futóversenyen a Berettyó-parti Baráti Futók is szép számmal
rajthoz álltak.
7 km-es futóversenyen, férfi kategóriában Bereczki Szilárd a
10. helyen végzett (168 induló közül). Ugyanezen a távon
önmagát nem kímélve ért célba Molnárné Körmendi Katalin és
Pálfi Sándor.
14 km-es távon jelesre vizsgázott, és nagyszerű eredménnyel
ért célba Kiss Tamás tanár úr! Élete első félmaratonján a kilométereket maga mögött hagyva, női kategóriában a 13. helyen
futott célba ragyogó versenyzéssel Matolcsi Magdolna (137
versenyző közül). 21097,5 métert, azaz félmaratont teljesített,
és a lélektani 2 órás időn belül ért célba Szép Sándor, Daróczi
Attila, és Nagy „Vasparipa” Sándor, valamint Nagy Sándor is.
Ezúton is (és ismét) köszönjük mindenkinek a biztató szavakat, a
buzdító tapsot! A szervezőknek, segítőknek köszönjük a munkát,
a holtpontokon átlendítő frissítőket. Minden kedves Berettyóparti Baráti Futótársamnak gratulálok az elért eredményéhez,
valamint bízom benne, hogy még sok közös futáson érünk együtt
célba. Remélem, összefutunk!
Futóbaráti üdvözlettel: Nagy Sándor
BSI Futónagykövet; Berettyóújfalu - Berettyó-parti Baráti Futók

Augusztusi íjásznap
Kellemes augusztus 20-i programnak ígérkezik a Borosjenői Vitéz Kádár István Hagyományőrző Íjászegyesület által szervezett nyílt nap. Török Zsolt egyesületi elnök tájékoztatta lapunkat
az igazi harcművészeti csemegének számító nyílt edzésről.
- A jelenleg 29 tagú egyesület rendszeresen gyakorol a Herpályi Csonka-toronynál. Arra
gondoltunk, Szent István király ünnepén 9 órától nyílt edzést tartunk az íjászat iránt érdeklődő
közösségnek. Célunk, hogy az emberekkel megismertessük az íjászatot. Ha megismerik,
biztosan meg is szeretik, ami által akár új tagokat is toborzunk csoportunkba. A magyar ember
vérében van a harcművészet, ezen belül az íjászat szeretete, az iránta való érdeklődés.
Edzésünkön nemcsak az íjat, az íjászatot próbálhatják ki, hanem más, ősi magyar fegyvereket
is. Közülük elsősorban a lándzsa, a csatacsillag, az ostor szerepel. A rendezvényen íjkészítő és
kovácsmesterek is bemutatják, hogyan készültek ősi fegyvereink. Minden kedves érdeklődőt,
hölgyet, urat és gyermeket várunk nyílt edzésünkre! Töltsük együtt íjászkodással államalapítónk
ünnepét!
R. S.

Anyakönyvi hírek

A megrendelő által küldött formátum!

Születtek
2013. június
19. Técsi Anna Kamilla
(Técsi Zsolt Attila – Szász Enikő)
2013. július
15. Mező Nóra Leila
(Mező Flórián Szilveszter – Szabó Tünde)
24. Szatmári Bence
(Szatmári Lajos – Szatmári Krisztina)
Házasságot kötöttek
2013. július
6. Bedő István – Lakó Rita
10. Dancsházi András – Gorzsás Beáta
17. Trencsényi Ferenc – Kovács Katalin
27. Balogh Imre - Kovács Anikó

Elhunytak
2013. június
23. Csetreki Lajos (1923)
25. Nagy Gyula Józsefné Hadas Katalin (1943)
2013. július
5. Balázs Imréné Daróczi Erzsébet (1933)
7. Erdei Imre (1924)
7. Ajtay Sándor (1932)
13. Kis István (1938)
19. Nemes Imréné Oláh Viola (1936)
21. Kocsis András (1919)
23. Labancz Jánosné Hodosán Veronika (1919)
26. Somi József (1936)
27. Puskár Gyula (1935)
28. Orosz Ilona (1950)
29. Budai János Péterné Juhász Piroska (1930)
29. Nagy Lajos (1931)

