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Gyertyagyújtás és karácsonyi vásár Advent első vasárnapján. Címlap fotó: Gombos Ferenc

Megújult külsővel és még több tartalommal! www.berettyotv.hu

ÖNKORMÁNYZAT
Soron következő testületi ülésüket november
28-án tartották képviselőink, 9 fő részvételével.
A napirendi pontok és a polgármesteri
jelentés elfogadása után Kari Irén, a Platinum
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
igazgatója szólalt fel a 8. napirendi ponthoz.
Az igazgatónő elmondta: az Orbán Balázs
Társaság azzal a kéréssel kereste meg a temetkezési vállalatot, hogy az Orbán Balázs téren
szeretnének
méltóképpen
megemlékezni
névadójukról. A vállalat a kezdeményezést
felkarolta, hozzátéve még azt, hogy egy kegyeleti és emlékhely kialakításával az „ottfelejtett”
urnákat is méltóképpen helyezhetnék el. A
jelenlévők egyhangúan megszavazták, hogy az
Orbán Balázs tér 4. sz. alatti ingatlanon Orbán
Balázs-emlékhelyet alakítsanak ki – portrédomborműves emléktábla és kopjafa elhelyezésével
– melynek ünnepélyes felavatására 2014.
februárjában, Orbán Balázs születésének 185.
évfordulóján kerül sor.
Elfogadták a képviselők az önkormányzat idei

III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló
tájékoztatót, illetve a
2014. évi költségvetési
koncepciót is. Utóbbi
kapcsán Dr. Vitányi
István az önkormányzatok állam általi
adósságátvállalásáról
elmondta: ez azt a célt
szolgálja, hogy a
gazdaság elmozduljon a holtpontról, s valóban
beinduljon a fellendülés. A koncepciót egyébként hat pontba foglalva fogadták el.
Megszavazták a jelenlévők a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendeletet, illetve
módosították a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést is. Utóbbira
azért volt szükség, mert 2014. január 1-től a
közszolgáltatást csak az a nonprofit gazdasági
társaság végezheti, amely hulladékgazdálko-

Döntött az önkormányzat:
kegyeleti emlékhely lesz

Fejlesztés csak pályázati forrásból lehetséges
Idei közmeghallgatását az önkormányzat november 28-án tartotta a Városháza nagytermében,
ahol hatan jelentek meg, hogy felvessék egyéni,
vagy közérdeklődésre számot tartó problémáikat.
Harasztosi Albertné (Földesi u.) azt sérelmezte,
hogy igen drága a piacon egy asztal bérleti díja.
Használt ruhaneműit árulja, ám az 1100 forintos
bérleti díjat nem tudja „kitermelni”. A körülmények is
méltatlanok, mert szabadban folyik az árusítás. Azt is
szóvá tette, hogy a körzeti orvosi rendelőt nem nyitják
ki a rendelési idő előtt, s bizony, ott is méltatlan
körülmények közt ácsorognak, télen, nyáron. A mosdó
sincs nyitva, amire pedig a betegeknek szüksége
lenne. A Földesi út mentén rengeteg az eldobott
szemét, amit nemcsak a kamionokból dobálnak ki,
hanem a lenyírt füvet, az avart sem szállítják el.
Muraközi István válaszában elmondta: a piac
üzemeltetője a Herpály Team Kft., amely a bérleti
díjat is megszabja. A körülményekkel egyet ért, s
bejelentette: pályázati pénzből hamarosan lefedik a
piac őstermelői részét, 1500 m2-nyi felületen. A
körzeti orvosi rendelővel kapcsolatos felvetés
megdöbbentette, hiszen az valóban méltatlan a

betegekhez. Sajnálatosnak ítélte a Földesi út tisztasági állapotát, melynek javulását várja a jövőben.
Bondár Zoltánné a Hérnekkertből érkezett, s
elmondta: 13 éve hiába fordul az illetékesekhez
járda építése ügyében, még választ sem kapott.
A polgármester válaszában elmondta: ha van
pénz, külön kérés nélkül megteszik azt, ami
szükséges. Ám az önkormányzatoknak fejlesztésekre - út és járdaépítés – egyre kevesebb
forrás jut, ezért várják azokat a pályázati
kiírásokat, amik ezt lehetővé teszik.
Verebi Györgyné (Népliget u.) örömét fejezte ki
amiatt, hogy elkészült az utca burkolata. Köszönetet is mondott a városvezetésnek a település
szépítésében nyújtott szerepéért. Azt viszont
rosszallóan jegyezte meg, hogy a kínai boltok
kirakatai rondák, illetve a buszmegálló mosdója
borzalmas. Hiányolta a játszótereken a nyilvános
WC-ket. Felhívta még a figyelmet a Kiserdőben
meglévő kullancsveszélyre is. Muraközi István
megjegyezte: bárki nyithat üzletet, ha a feltételeknek megfelel, illetve adózik a vállalkozása után. Az
igénytelen kirakatokkal egyet értett. A nyilvános

dási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,
valamint a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.
Elfogadták a képviselők a Berettyó Szociális
Szövetkezet alapszabályát, továbbá döntöttek
arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra biztosított
hárommillió forint összeget 275 ezer forinttal
megemelik.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

illemhelyekre a válasza: valamennyi közintézmény
WC-je nyilvános, azokat bárki használhatja.
Daróczi Lajos (Tardy u.) – a Méhész Egyesület
létrehozásában nyújtott segítségért mondott
köszönetet az önkormányzatnak, a polgármesternek, egyúttal elmondta: sok helyre hívják őket, s
általuk jobban megismeri az ország Berettyóújfalut.
Egy állandó helyiséget kért az egyesület számára.
Kecskeméti István (Zrínyi u.) örömmel nyugtázta
a belterületi utak megújulását, ám a saját környezetének leaszfaltozását hiányolja, ami már évtizedek
óta várat magára. Muraközi István elmondta: a
fejlesztési forrásokat meghatározott célra kapják, a
most folyó Hu-Ro pályázatban a nemzetközi forgalmat lebonyolító utcák kerültek az élre. Reményét
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a 2014-2020-as
európai uniós költségvetési ciklusban is lesznek
hasonló pályázatok, s akkor a felvetett utcák is
sorra kerülnek. Az önkormányzat büdzséjéből nem
futja út- és járdaépítésre – erősítette meg.
Török Ferenc (Bessenyei u.) egy használaton
kívüli kútra hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a
Bessenyei bolt mögött szennyvizet eresztenek le,
ami iszonyatos bűzt áraszt. Szóvá tette még a
Rákóczi Iskola előtti járda állapotát is.
Nyírő Gizella

Továbbra is betöltetlen a berettyószentmártoni gyermekorvosi praxis
Egy év sem volt elég arra, hogy a nyugdíjazás miatt megüresedett gyermekorvosi praxisra megoldás szülessen. A további működtetésről lakossági fórumon
nyújtott tájékoztatást Muraközi István polgármester és Dr. Kecskeméti Zita intézményi referens.
A szülők, a helyettesítést ellátó gyermekorvosok előtt a polgármester ismertette az előzményeket. Eszerint múlt
év végén Dr. Éliás Mária gyermekorvos a praxis ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondását
kérte, mivel 2013. január 1-vel nyugdíjba vonult. Ezt az önkormányzat tudomásul vette. A betöltetlen állást a
három berettyóújfalui gyermekorvos helyettesítéssel látta el, míg Éliás doktornőnek fél év állt rendelkezésére,
hogy a praxisjogot értékesítse, ám ez eredménytelen volt, így a praxis tulajdonjoga visszaszállt az önkormányzatra. Az intézményi referens hosszan ismertette, hol, milyen sajtóorgánumokban hirdette meg az önkormányzat
a gyermekorvosi praxist, ám egyetlen érdeklődő telefon, sem pályázat nem érkezett a megadott határidőig,
október 15-ig. Mindezen túl, a Gróf Tisza István Kórház segítségét is kérték az állás betöltésére, de kiderült:
országos szakemberhiány van ezen a szakterületen, így minden igyekezet eredménytelen maradt. Az önkormányzat egyelőre úgy döntött, hogy a – gyermekorvosokkal egyetértésben – a jelenlegi helyzetet konzerválja, azaz
a helyettesítés marad érvényben. A berettyószentmártoni praxis további működtetésének kérdésében azonban
mindenképpen dönteni kell, mivel az egy évet meghaladó, tartósan betöltetlen körzet finanszírozása jelentősen
csökken, a korábbi díjazáshoz képest csupán 60 százalékos mértékűvé válik – derült ki a részletezésből.
A jelenlévő doktornők megerősítették: továbbra is vállalják a szentmártoni gyerekek ellátást, heti egy-egy alkalommal a városrészen, a többi napokon pedig az Orbán Balázs tér 3. szám alatti gyermekorvosi szakrendelőben.
A Bihari Hírlap kérdésére – hány 0-14 éves gyermek állátása szükséges, kiderült: 347 gyermek él itt, ám
közülük többek kártyáját átkérték Bakonszegre, vagy a helyettesítést végző gyermekorvos valamelyikéhez –
éppen a betöltetlen praxis okán.
Nyírő Gizella
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AKTUÁLIS
Dr. Hamvas Lászlóné alkotói világát nagyon jól össze lehet foglalni képei címével. Berettyóújfalu határa ősszel és gyülekező felhőkkel, ahol a családi idillt a legelésző
tehenek adják. Mindez szépséges nyugalommal és egy szalmakalapos nő portréjával. A Balaton, az Őrség és Tokaj ábrázolása mellett feltűnik a Bihar hegyvidék is és egy
vízió a Zichy-barlangban. Sok-sok csodálatos formájú fa, egy facsalád. A „Min dolgozik most?” sorozatba nehéz teljesen beilleszteni az interjút, de szó esik erről is.

„Én nem vagyok művész, inkább alkotó…”

- Mostanában mindenki arra kíváncsi hogyan érzi magát
debreceniként a hosszú berettyóújfalui évek után?
- Ez egy fontos érvágás volt életemben. A lakás,
ami nem volt az enyém elég leromlott állapotba
került. Nem volt értelme, hogy ott éljek tovább
inkább választottam Debrecenben élő két
lányomat és két unokámat. Bebizonyítom magamnak, hogy ez így lesz jó.
- Kanyarodjunk vissza a pályára. Aktív rajztanár és

szakfelügyelő volt.
- Nagyon sok pozíciót ajánlottak. Ezek között volt
szakszervezeti és igazgatói beosztás. A szakfelügyelőséget választottam, bár sosem szerettem
utazni. Két nap tanítás, három nap vidékre járás.
Szerencsére Veres Irénke kolléganőmmel
beleszoktunk a jövés-menésbe. Hozzám tartozott
a fél megye: Nádudvartól Létavértesig,
Komáditól Derecskéig. Elődöm Fekete Borika jól
felkészített kollégákat adott át.
- Mennyire szerették akkoriban a gyerekek a
rajzot?
- Annak volt a függvénye, ki hogyan bánt velük.
Aki játékosan, könnyedén, mint Ritók Nóra azt
szerették, a merevséget már nem. Nálam szerették a vetített képes művészettörténeti órákat,
fantasztikus dolgokat láttak meg a modern
alkotásokban, többet, mint egy felnőtt. Később a
számítógép és a nyelvek elvitték őket a művészet
szeretetétől.
- Mikor válik a tanárból önálló művész?
- Én nem vagyok művész, inkább alkotó. Az
1970-es években bejártam Debrecenbe, ahol
Bíró Lajos és Bényi Árpád tanítványa voltam,
Újfaluban pedig Kárpáti Gusztáv tette mindezt.

Sokat tanultunk tőlük módszertanilag és technikailag is. Otthon átalakítottam a konyhát, éjjel
dolgoztam, másnapra pedig visszaalakítottam a
helyiséget eredeti funkciójára. A férjem halála
nagyon megviselt, amikor telefonált egy kabai
kolléganőm, hogy menjek alkotótáborba. Ezek
ideje alatt megújult a lelkem.
- Milyen témákon szeret dolgozni?
- Leginkább a természet érdekel, de újabban
elkezdtem az emberi arcokat vizsgálni és
ábrázolni. Ez már nehezebb. Mostanában gyűjtögettem az anyagot, vannak vázlataim és fényképeim. Összemontírozom őket, de a vezető helyen
most is a természet áll. Szeretnék megújulni, bár
művészek mondták, hogy járjam tovább a magam
útját. Van, akinek ez tetszik, más a modernségre
esküszik. Mindegyikre van vevő.
- Szép idézet van a meghívón: Nagy ajándék
nekem, hogy élek.
- Mint azt többen is tudják volt egy nagyon súlyos,
majd egy másik balesetem, amelyeket túléltem.
Megdöbbentő az, hogy hány ismerőst, jóbarátot,
tanítványt temettem el fiatalon. Már csak azon
igyekszem, hogy tartalmassá tegyem az
életemet.
Harasztosi Csaba

„Nagy ajándék nekem, hogy élek”

- Dr. Hamvas Lászlóné nyugalmazott tanár kiállítása -

Nem közhelyes szóvirág, hogy november 11-én egy gombostűt sem lehetett volna leejteni
a Bihar Vármegye Képgalériában, annyian megjelentek a nevezetes alkalmon. Hangulatteremtőnek Sándor Zeréndné és lánya Dr. Krajczárné Sándor Mária zongorajátékát és a
zeneiskolás növendékek Koszorús Nóra, Cser Tímea fuvolázását élvezhették az érdeklődők.
Köszöntőjében Muraközi István polgármester kifejezte azt az örömét, hogy nagy ajándék,
hogy itt dolgozott Dr. Hamvas Lászlóné és méltó helye munkássága bemutatásának a
Galéria. A nagyszámú érdeklődő bizonyítja, hogy Berettyóújfalu mindannyiunk városa.
Kolozsvári István kulturális menedzser megnyitójában elmondta, először egy levelet akart
írni, de nem tudta hova címezze: Újfaluba, Erdélybe, a Balatonhoz vagy Debrecenbe, mert
a sokak által tisztelt és szeretett Márti néni bárhol otthon van a nagyvilágban, akár Tamási
Áron. Nem volt sem tanítványa, sem munkatársa, de az évek során mindkettővé vált.
Az alkotó megköszönte, hogy sokan jöttek el a régi ismerősök közül, így együtt öregednek meg. Próbál építkezni, hogy erős legyen. A megnyitó a Serkenj fel… köszöntő közös
Harasztosi Csaba
éneklésével zárult és ketten egy-egy képet nyerhettek a tombolán.

Berettyóújfalui gazdálkodót díjazott a megyei
közgyűlés

2013. november 20-án volt a 20 éves Bihari Népművészeti Egyesület "Tüzet
viszek és éltetek" című kiállításának megnyitója a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum időszakos kiállítótermében Budapesten, a Szilágyi Dezső tér 6. sz.
alatt. A megnyitót Muraközi István Polgármester Úr tartotta. A kiállítás megtekinthető 2014. január 10-ig.

November 22-én a
Megyenapja alkalmából
megrendezett
ünnepi ülés keretében
került sor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kitüntető
díjainak
átadására Debrecenben, a megyeháza
Árpád termében.
Pedagógusok, sportoFotó: Kogyilla Zsolt
lók, művészek, vállalkozók és egyesületek vehettek át díjat. A berettyóújfalui Ádány József Arany Sándor-díjat
kapott, mely annak adományozható, aki a megye mezőgazdasági technolóGyertyagyújtással emlékeztünk a forradalom leverésére
gia fejlesztésével és munkájával hozzájárul az agrárium fejlődéséhez.
2013. december Bihari Hírlap

3.

A volt szovjet katonai repülőtér területén lévő föld alatti tartályok
által okozott szénhidrogén szennyezés megszüntetésének záró rendezvényére került sor november 13-án városunkban.

A projektzárón megjelenteket, köztük Dr. Illés
Zoltán környezetügyekért felelős államtitkárt,
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Pálfi
Anikó járási hivatalvezetőt, Tóth Attila megyei
közgyűlési alelnököt, a térség polgármestereit,
intézményvezetőket, Muraközi István polgármester köszöntötte.
A városvezető kiemelte: olyan projekt zárása

Parlamenti hőmérő

Befejeződött a kármentesítés

történik most, amely méltó
módon zárja le a több
évtizedes károkozást. Az
államtitkár jelenléte pedig
szintén a projektzáró fontosságát jelzi – tette hozzá.
Vitányi István utalt arra,
hogy 1991-ben mentek ki a
szovjet katonák, iszonyatos
környezeti károkat hagyva
maguk után. Ám a lelkekben
is hatalmas károkat okoztak
az „ideiglenesen” itt tartózkodók, amiknek a gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe – utalt a „felszabadítók”
kegyetlenkedéseire.
Tóth Attila afölötti örömének adott hangot, hogy
Berettyóújfalu határában lezárult az utolsó
szovjet katonai repülőtér kármentesítése, s
ezután a forrásokat a szilárd hulladék újrahasznosítására vehetjük igénybe.
Illés Zoltán államtitkárt is megérintette a
képviselőtársa által említett, lelkekben okozott
mérhetetlen kár, amit sokan nem tudtak feldol-

létrejöjjön az összekötő vasútvonal, hiszen ez
nagy lehetőséget biztosítana arra, hogy ne csak
tömött autóbuszok és óriási, kígyózó autósorok
Dr. Vitányi István és Márton Attila, a Fidesz araszoljanak a két település, valamint Debrecen
képviselői az Országgyűlés őszi ülésszakán – és az országhatár között. A kisebb falvakban
október 28-án - kérdést tettek fel a nemzeti élők számára is fontos lenne, hogy úti céljukat a
fejlesztési miniszternek „Mikor kerül sor a Debre- lehető legrövidebb úton és a legkényelmesebb
cen-Nagyvárad közötti vasútvonal felújítására?” közlekedési eszközzel érjék el, és ismét bekapcsolódhassanak a két nagyváros közötti gazdacímmel.
Márton Attila (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök sági vérkeringésbe is. Ezért kérdezem államtitúr. Tisztelt államtitkár úr! Napjaink egyik fontos kár urat, mikor kerül sor a Debrecen-Nagyváés közkedvelt közlekedési eszköze a vasút, rad közötti vasútvonal felújítására.
amelynek segítségével az utazás számos Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési
előnnyel jár. Környezetkímélő, kevésbé károsít- minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országjuk utazásunkkal a környezetet, mint ha autók gyűlés! Tisztelt képviselő úr! A Debretucatjaival közlekednénk. Fontos szerep hárul rá cen-Nagyvárad közötti vasúti kapcsolat
a nagyvárosok tömegközlekedésében is, példá- helyreállítását a térség, név szerint először
ul az elővárosi forgalomban, de nagyon megha- ön, majd jelenleg Vitányi István képviselő
tározó a kisebb falvak, települések életében is, úr hosszabb ideje szorgalmazza. Több
mint azt láthattuk a szárnyvonalakkal kapcsola- tanulmányterv is készült, amelynek
tos döntések esetében is. Jelenleg csak kerülő megvalósítása elsősorban egy új nemzetúton, átszállással, még a leggyorsabb közi határátkelőhely létesítése miatt
InterCity-járattal is csak nagyon lassan, közel 3 bonyolult, összetett és hosszú feladat.
a
tervkészítés
során
a
óra alatt érhető el vasúton a Hajdú-Bihar Ezért
megyei megyeszékhelytől, Debrecentől mindösz- kapcsolatot.Püspökladány-Biharkeresztes
vasútvonalba
történő
sze 70 kilométerre lévő Nagyvárad. Természe- -országhatár
tes, hogy mindkét városban cél az összeköttetés. határon belüli bekötéssel kívánták megolDebrecen és Nagyvárad között a XX. század dani. Nem szabad figyelmen kívül hagyni
első felében is járt vonat, ami biztosította a két azt a tényt sem, hogy uniós támogatást
város, a két térség közötti gazdasági kapcsola- csak az európai jelentőségű közlekedési
tot is. A mára felszámolt, de hosszú évtizedekig folyosók kapnak. Ez a vonal nem minősül
működő vasúti összeköttetés uniós pályázati annak, így erre EU-támogatás a jelenlegi
támogatással valósulhatna meg, éledhetne újjá, szabályok szerint nem igényelhető. A
melyet a két város közösen nyerhetne el. A területi kohéziót erősítő támogatások
támogatás feltétele, hogy a vasút képes legyen pedig kivitelezésre nem, csak újabb
a 100 km/órás sebességű közlekedésre. Az új pályázatokra adnak esetleg lehetőséget.
vasútvonal számos kisebb települést is érintene, A nemzeti közlekedési stratégia vasútfejtöbbek között Mikepércset, Sárándot, Derecs- lesztési alapját képező országos
két, Tépét, Esztárt, Pocsajt és Nagykerekit is. vasútfejlesztési koncepció ezt a vonalat
Debrecen és Nagyvárad érdekeltsége, hogy közepes fontosságú vonalnak minősítette
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gozni, s akik közül többen öngyilkosságot
követtek el. A mintegy 350 milliós, teljes egészében uniós támogatásból megvalósult kármentesítés kapcsán elmondta: a környezetvédelemnek
való megfelelés pénz kérdése, éppen ezért
óriási jelentősége van a most lezárult projektnek. – Életünkről van szó, amikor a környezetünket megtisztítjuk – jelentette ki. A 2014-2020
közötti európai uniós költségvetési időszakban a
források 60 százaléka munkahelyteremtésre
érkezik, éppen ezért ezekbe a programokba
kárenyhítési pályázatokat kell bevonni, hiszen
ezek a pályázatok a tervezéstől a kivitelezésig
sok embernek adnak munkát.
Szántai László a projektmenedzsment részéről
mutatta be a programot, melynek következtében a város határában, a Földesi úttól nyugatra
fekvő négy hektárnyi területen hogyan ment
végbe a nem szakszerű üzemanyag-tárolás
miatti talaj- és felszín alatti vízkárosodás felszámolása. Ennek érdekében a romos épületeket
lebontották, a tartályokat eltávolították, 46
ezer 500 köbméter földet és 17 ezer 600
köbméter talajvizet tisztítottak meg a százszázalékos európai uniós támogatásból.

azzal, hogy figyelembe kell venni a későbbi
román oldali fejlesztéseket is. Ezzel együtt
pozitív fejlemény, hogy a most készülő stratégiai
dokumentumokban szerepel az elgondolás.
Szakértői szinten a vasút vizsgálja a fejlesztés
lehetőségeit. A kérdés tehát már nem egy
regionális szintű, hanem egy országos fejlesztéspolitikai tervezés során is figyelembe van véve,
elsősorban az ön által is említett, egy legalább
100 kilométeres sebességű vonal beállításával.
Köszönöm szépen.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
236/2013. (XI. 08.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy 2014. január 1-vel az I. számú,
berettyószentmártoni házi gyermekorvosi körzetet megszünteti. A megszűnő körzetbe tartozó közterületek a Berettyóújfaluban működő házi gyermekorvosok által ellátott körzetekhez kerülnek átcsoportosításra az alábbiak szerint.
A fentiekben meghatározott
Dr. Kin Ágnes
Dr. Nagy Bertalan Józsefné
Dr. Hodosi Julianna
körzetbeosztás az egyes
körzeteket ellátó orvosok
1.
Csikász
u.
1. Aradi u.
1. Alkotmány u.
vonatkozásában
területi
2.
Csónak
u.
2. Arasz u.
2. Blaha L. u.
ellátási
kötelezettséget
3. Halász u.
3. Déryné u.
3. Bócsi u.
jelent, emellett mindenkinek
4. Hullám u.
4. Gátőrház
4. Bócs tanya
joga van a gyermekének
5. Ladik u.
5. Hajnal u.
5. Irinyi u.
ellátását
végző
orvos
6. Madarász u.
6. Határ u.
6. Lele tanya
megválasztásához. Ha a
7. Magyar dűlő
berettyószentmártoni körzet
7. Jakó tanya
7. Liszt Ferenc u.
megszűnéséig a törvényes
8.
Makó
u.
8. Kisek tanya
8. Nyártó dűlő
képviselő nem él a szabad
9.
Morotva
u.
9. Kodormány u.
9. Nyártó tanya
orvosválasztás
jogával,
10. Nadányi u.
10. Kodormány tanya 10. Ölyvös u.
akkor a praxishoz bejelen11.
Pákász
u.
11. Kosztolányi u.
11. Rozgonyi u.
tett beteg 2014. január
12. Reviszky tanya
12. Osváth Pál u.
12. Sport u.
1-vel ahhoz a gyermekor13. Révész u.
13. Peterdi dűlő
13. Tinódi u.
voshoz kerül átjelentésre,
14. Vadász u.
14. Puskin u.
akihez a körzetbeosztás
15. Szegfű u.
alapján, a lakcíme szerint
tartozik, azzal, hogy az
16. Szentmárton tér
orvosválasztás joga ezt
17. Temesvári u.
követően is folyamatosan
18. Tóhát u.
gyakorolható.
2014. január 1-től a három házi gyermekorvos rendelési ideje az alábbiak szerint került meghatározásra:

Dr. Nagy Bertalan Józsefné

Dr. Kin Ágnes

Dr. Hodosi Julianna

A rendelés helye, ideje:
Orbán B. tér 3.
Hétfő:
8.00 – 12.00
Kedd: 13.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 11.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Szentmárton tér 5/C.
Hétfő: 14.00 – 17.00

A rendelés helye, ideje:
Orbán B. tér 3.
Hétfő:
8.00 – 12.00
Kedd:
8.00 – 12.00
Szerda:
8.00 – 11.00
Csütörtök: 13.00 – 17.00
Péntek: 13.00 – 16.00
Szentmárton tér 5/C.
Kedd:
14.00 – 17.00

A rendelés helye, ideje:
Orbán B. tér 3.
Hétfő: 13.00 – 17.00
Kedd:
13.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 8.00 – 11.00
Péntek:
8.00 – 12.00
Szentmárton tér 5/C.
Csütörtök: 14.00 – 17.00

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
2014. január 1-től a berettyóújfalui háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint módosul:

Dr. Cséki János
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök:
14-18 óráig
Telefon: (54) 404-205

Dr. Pap-Majoros László
Hétfő, szerda:
14-18 óráig
Kedd, csütörtök:
8-12 óráig
Péntek:
12-16 óráig
Telefon: (54) 400-902

Dr. Szeszák Ferenc
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök:
14-18 óráig
Telefon: (54) 402-143

Dr. Kertész Balázs
Hétfő, szerda, péntek:
Kedd, csütörtök:
Telefon: (54) 402-662

8-12 óráig
14-18 óráig

Dr. Schwanner István
Hétfő, szerda:
14-18 óráig
Kedd, csütörtök:
8-12 óráig
Péntek:
12-16 óráig
Telefon: (54) 402-217

Dr. Baglé Magdolna
Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök:
12-16 óráig
Telefon: (54) 402-284

A rendelések között (hétfőtől csütörtökig, 12–14 óra között) a sürgős esetek ellátása
készenlét formájában történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják
el, az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el:
06-30/282-4307
Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.
Hétköznapi ügyeleti telefonszám, amely hétfőtől péntekig, délután 16 órától másnap
reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap 24 órában hívható:
Ügyeleti hívószám: 06-54/402-319
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Konszolidáció a kórházban is
Sajtóhírek szerint a Gróf Tisza István Kórház 213
millió forint konszolidációs pénzösszeget kapott.
Dr. Muraközi Zoltán főigazgatót kérdeztük ezzel
kapcsolatban.
- A hír igaz. A történethez azonban az is hozzátartozik, hogy az előzetes értesüléseink szerint
“csupán” 140 millió Ft-ot kaptunk volna, azonban
ez az összeg számunkra kevés lett volna. Emiatt
fordultam Dr. Vitányi István képviselőhöz, segítségét kérve. Többszöri egyeztetés után, közbenjárására kaptuk meg végül is a fenti összeget,
illetve pontosan 213,6 millió forintot. Ez az összeg
egészen pontosan fedezi a 2013. október 31-én
fennálló, lejárt szállítói tartozásállományt, azaz,
amennyiben megérkezik a számlánkra a pénz, és
elutaljuk, nem lesz 30 napon túli lejárt tartozása
a Kórháznak!
- A TIOP-os beruházással kapcsolatban vannak-e
új fejlemények?
- Igen! Az elmúlt héten sikerült pontot tenni egy
március óta (!) húzódó szerződésmódosítási
kérelmünkre. Sajnos az Irányító Hatóság többszöri kérésünkre, sürgetésünkre sem volt hajlandó a
kérésünket érdemben vizsgálni, sőt, a nyáron
leszállított sterilizáló-eszközök számláját sem volt
hajlandó, formai okokra való hivatkozással
befogadni. Ez számunkra azért is volt kellemetlen,
mert utófinanszírozott tételként több tízmillió
forintot a Kórház már egyes beszállítóknak
kifizetett, és ezt az összeget sem kaptuk eddig
még vissza! Az ügyben korábban egyeztettem Dr.
Szócska Miklós államtitkárral is, aki támogatásáról biztosított, azonban érdemi eredményt nem
sikerült elérnünk. Dr. Vitányi István segítségével
sikerült bejutnom a Miniszterelnökséget vezető
Államtitkárságra, ahol az Európai Uniós Projektekkel foglalkozó főosztály vezetőjével, valamint
a helyettes államtitkár személyi titkárával egyeztettünk a problémánkról. A tanácskozás eredményeként még azon a héten minden kérdésben zöld
utat kaptunk, és a beadott kérelmeinket az
Irányító Hatóság elfogadta, a hónapok óta
húzódó kifizetéseket is folyamatba helyezték!
- Ez nagyszerű hír!
- Igen, és még nincs vége! Az áprilisban beadott
KEOP-os pályázatunk, mely újabb napelemek
telepítését tartalmazta, jelen esetben a konyha és
mosoda épületére, hónapok óta tartalék listán
állt. Képviselő úr segítségével ez a projekt is
kilendült a holtpontról, és már hivatalos értesítést
is kaptunk, hogy erre a pályázatunkra 49,9 millió
Ft támogatást ítéltek meg!
- Mi a helyzet a CT készülék befogadásával?
- Ezzel kapcsolatban augusztusban a Többletkapacitás Befogadási Bizottságnak benyújtottunk
egy pályázatot, mind a készülék, mind pedig
többletkapacitás
befogadása
irányában.
Kérésünket a Bizottság támogatta, és továbbította az EMMI és az NGM felé. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását reményeink szerint: támogatását - várjuk. Képviselő úr ebben a kérdésben is napi kapcsolatban
áll az említett Minisztériumokkal, így reméljük,
hamarosan további kedvező döntésről számolhatok be!

A Bihari Hírlap januári lapzártája:
2014. január 3. (péntek)
2013. december Bihari Hírlap
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Fotó: Kocsis Attila

Jótékonysági est volt november 29-én a Művelődési Házban a templomfelújítás javára.
Szolgáltak: A Szivárvány Református Óvoda, a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola, a Zeneiskola, a Gyülekezet színjátszóköre és énnekkara. Összegyűlt perselyadomány
232.390-Ft volt, melyet hálásan köszönünk a jókedvű adakozóknak. Szeretettel fogadunk el
adományokat a templom felújítására: az Egyházközség bankszámlaszáma: 11738046 20020543 Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség.

A Bihari Hírlap minden kedves Olvasójának
áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok
Berettyóújfalu Város Önkormányzat nevében:
Muraközi István polgármester
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola közreműködésével december
21-én, szombaton 12 órától meleg tea- és ételosztást
szervez a rászorulók részére a Szent István téren.
Mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők.

A berettyóújfalui idősek otthonában
először fordult elő, hogy 100 éves
születésnapot ünnepeltek. Haller
Jánosné Márta nénit, aki 1913.
november 5-én született, fia és az
otthonlakók körében Karalyos
Krisztina intézményvezető, Törökné
Kovács Judit anyakönyvvezető,
valamint a város nevében Dr. Ökrös
Zoltán címzetes főjegyző köszöntötte. A Szivárvány Református
Óvoda csoportjának ünnepi műsora
után Karalyos Krisztina szólt az
ünnepelthez, akiről kiderült: egy
éve került Hajdúszoboszlóról az
újfalui idősotthonba, ahol korához
képest jó egészségnek örvend, s a
közösség aktív tagja lett Márta
néni. A miniszterelnök által kibocsátott emléklapot Ökrös Zoltán adta át egy virágcsokorral, majd a város ajándékkosarát Törökné
Kovács Judit nyújtotta át az ünnepeltnek. Az otthon születésnapi tortáján lévő gyertyákat Márta néni
fia, László gyújtotta meg, majd az otthonlakók nevében Kincses József köszöntötte Márta nénit, s
kívánt még sok, örömteli, boldog évet.

Márta néni
százéves!

„Az apák álmait a gyermekeik valósítják meg” – könyv a 800 éves Berettyószentmártonról
Márton napján volt a bemutatója annak a kéziratnak, melyet Berettyószentmárton
említésének első írásos forrása 800. évfordulója alkalmából állított össze Császiné Vitális
Julianna nyugalmazott pedagógus.

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, valamint az önkormányzat rendezésében
tartott ünnepségen megjelenteket Muraközi
István polgármester köszöntötte, aki bejelentette: mindössze 24 település viseli nevében Szent
Márton
nevét,
közülük
az
egyik
Berettyószentmárton. A településrészhez való
kötődést pedig jól szemléltette a teltházas
közönség, mely megtisztelte jelenlétével a
jubileumi emlékezést – nyugtázta a városvezető.
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Császiné Vitális Julianna kéziratának
bemutatóját azzal kezdte: nem történész,
csak történelmet tanító pedagógus volt, aki
nyugdíjba vonulása után előbb családtörténettel, majd községtörténettel kezdett el
foglalkozni, s kutakodott egy évtizeden át,
mire elkészült a 236 oldalas anyag, mellyel
bizonyítani akart családjának, falujának.
Életrajzából kiderült: 1770-től parasztcsalád leszármazottja, elsőgenerációs értelmiségi, s meggyőződése: az apák álmát a
gyermekeik valósítják meg. Édesapja
ugyanis nem lehetett tanító, ő viszont
ragaszkodott álmaihoz: szülőfalujában
akart tanítani. Az élet azonban úgy hozta,
hogy a tanítói oklevél birtokában hiába jelentkezett 1951-ben az akkori berettyószentmártoni
iskolaigazgatónál, az nem alkalmazta. Ekkor
megfogadta, soha nem teszi be a lábát
Szentmártonba! 40 év után aztán mégis hazajött
rokonlátógatóba, majd egyre gyakrabban, s
férje halála után – 1998 – értelmes elfoglaltságot keresve, döntött a családkutatás és községtörténet feldolgozása mellett.
Tíz év kemény gyűjtőmunkája érett be azzal, hogy

mára elkészült a kézirat, melyet a Bihari Múzeum
munkatársai vittek fel számítógépbe, Dr.
Krajczárné Sándor Mária pedig korrektúrázta,
szerkesztette, s a mellékletekkel együtt a 236
oldal anyagot több példányban bekötötték. Az
első példányt Muraközi István polgármester
kapta, aki ígéretet tett arra, hogy egy év múlva a
várost jelző tábla alatt olvasható lesz
Berettyószentmárton neve is. A szerző ugyanis
fájlalja azt, hogy a község 1970-ben történt
Berettyóújfaluhoz való csatolása után ez elmaradt.
Két példányt kapott Kovács Tiborné önkormányzati képviselő, a szentmártoni Hunyadi Mátyás
Tagiskola vezetője, illetve egy-egy példányt a
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár.
A kézirat hat részből áll, mely taglalja a község
történetét, a református és római katolikus
egyház kialakulását, fejlődését, az iskolák
történetét, a mezőgazdasági termelést az
1800-as, 1900-as években, az élet és munkakörülményeket, valamint a helyi hagyományokat, szokásokat, babonákat.
A IX. Bihari Diéta keretében előadások
hangzottak el Berettyószentmárton múltjából,
Mezei Milán „A hős Pázmányok korcs ivadékai”
címmel, illetve Duró Ferenc mutatta be a
Berettyó-szentmártoni Községi Tanács működését a Horthy-korszakban (1920-1939).
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Tudományos üléssel a mellrák ellen
A Magyar Rákellenes Liga Berettyóújfalui Alapszervezete is csatlakozott az
„Összefogás az egészségért – a mellrák ellen” országos rendezvényhez, melynek
keretében a Gróf Tisza István Kórház ebédlőjében tudományos ülést tartottak.
A megjelenteket – Halász Petra klarinétjátéka után – Dr. Szénási György
elnök köszöntötte. A főorvos elmondta: a mellrák minden felnőttet érint
valamilyen formában, hiszen a nő kapcsolatban van férjével, családjával,
vagy éppen van elhunyt családtag a daganatos betegség következtében. A
szakember szomorú statisztikával is szolgált: minden hetedik nőt érint a
mellrák, ami korábban a nők tizedénél jelentkezett. Évente 2500 haláleset
történik, míg az új felismerések száma 7500. Felhívta a jelenlévők figyelmét
arra, hogy 45 és 65 év között mindenkinek szűrővizsgálaton kellene részt
vennie, hiszen a korai felismerés esetén gyógyítható a mellrák. A nőknek
havonta önvizsgálatot kell végezniük, de fontos az orvosi vizsgálat is: a
manuális, az ultrahang, a CT, az MRI, illetve a CT-lézeres vizsgálat.
Halászné Szilágyi Gyöngyi előadásának a „Hívunk, jöjj, mert késve késő!”
címet adta, mellyel annak fontosságára utalt, hogy a nőknek még tünetmen-

Ezúttal a Bihari Diabetesz
Egyesület jubilált
A Bihari Népművészeti Egyesület után a Bihar
Diabetesz Egyesület is húszéves fennállását ünnepelte a minap.
hirdetés

tes állapotban is oda kell figyelniük egészségükre. Kiderült: a szív- és
érrendszeri betegségek után a második halálok a daganatos betegségekre
vezethető vissza. Évente 60 ezer rákos megbetegedést diagnosztizálnak,
melynek fele meghal, ám ezen a statisztikán lehetne javítani, ha időben
felismernénk a daganatot – húzta alá. A továbbiakban azt taglalta, mire
kell figyelnünk mindennapjainkban: hirtelen fogyás, általános gyengeség,
étvágytalanság, hosszas, nem szűnő köhögés, anyajegyek, szemölcsök
színének, alakjának megváltozása, duzzanatok megjelenése. Bármelyik
megléte esetén azonnal szakorvoshoz kell fordulni, mert a szűrővizsgálatokkal, majd a megfelelő terápiával a daganatos betegség legyőzhető.
Dr. Kóti Csaba főorvos a sebész szemszögéből szólt a mellrákról, míg Dr.
Balogh Zoltán adjunktus a vastagbél és vékonybél daganatos megbetegedéséről értekezett.
A 2006-ban alakult civil szervezet 2008-ban csatlakozott a „rózsaszín
sétához”, ám most „csupán” a kórház udvarára sétáltak ki, s eregették fel a
rózsaszín lufikat.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében megjelent tagokat, érdeklődőket Muraközi
István polgármester köszöntötte, őt követte Dr. Pete
László, a Gróf Tisza István Kórház orvos-igazgatója. A Dr. Papp Anikó osztályvezető főorvos levezetésével zajlott közgyűlésen Balogh Sándorné
vezetőségi tag beszámolt az alakulástól napjainkig
tartó
egyesületi
munkáról, kiemelve és
elismerve
azt
a
szakmai
munkát,
mellyel a cukorbetegek felvilágosítását,
életmódbeli, étkezési

szokásait segítik a szakemberek. Külön szólt Dr.
Nagy Bertalan elnök lelkiismeretes, odaadó hozzáállásáról, mellyel sikerült hathatós segítséget,
támogatást nyújtani a betegségben érintetteknek.
Zákány Sándorné gazdasági ügyvivő az egyesület
gazdasági helyzetéről számolt be, de nem hallgatta el azt a tényt sem, hogy az új diabetesz egyesület megalakítása személyes ambíciók miatt történt,
nem pedig a betegek érdekében. Ennek ellenére
sikeres munkát kívánt az új alakulatnak.
A szakmai program keretében előadások hangzottak el a cukorbetegek kezelése során fellépő
szövődményekről, azok megelőzéséről, a lábfájdalomtól a diabeteses cipőig.

„Kék péntek” az Édessel
A diabétesz világnapja alkalmából nagyszabású rendezvényre került sor az
É.D.E.S. Egyesület szervezésében november 15-én délután.
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében megjelenteket –
köztük a testvér egyesület, a debreceni Hajdúsági Diabétesz Egyesület
tagjait – Bíró Antalné elnök köszöntötte. Magdika megemlékezett Frederick
Banting, az inzulin feltalálójának születésnapjáról, majd egy rövid film
megtekintése következett korunk leggyorsabban terjedő betegségéről, a
diabéteszről. Kiderült: napjainkban mintegy félmillió regisztrált cukorbeteg
van hazánkban, ám 10 év múlva számuk eléri a lakosság létszámának 11
százalékát. Éppen ezért nagyon fontos a figyelemfelkeltő előadások
tartása, a megelőzés és a megfelelő életmód, diéta betartása.
A felhőtlen kikapcsolódást szolgálta a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Senior tánccsoportjának műsora, majd a résztvevők kék kendővel és kék
lámpással átvonultak a Szent István térre, onnan pedig a Bihari Múzeumba,
ahol egy mini kiállítást tekintettek meg a diabétesz múltjáról és jelenéről.
A művelődési központba velő visszatérést vendéglátás, tombolahúzás
követte, majd a nap Hevesi Tamás koncertjével zárult.
2013. december Bihari Hírlap
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98 millió forint óvodafejlesztésre
A berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
mintegy 98 millió forintot nyert fejlesztésre. A
nyertes pályázatról sajtótájékoztatón számolt be a
polgármester és az intézményvezető.
Muraközi István elmondta: a most folyó
ciklusban az önkormányzati feladatok rendszere átalakult, az egészségügy és az oktatás
állami fenntartású lett, csupán az óvodai és
bölcsődei ellátás maradt meg az önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatai közt. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatást igénybe vevők – gyermekek, szülők, óvodapedagó-

gusok – bizalommal forduljanak az
intézményhez – húzta alá a polgármester,
hozzátéve:
ezért
is
lényeges, milyen körülmények közé kerülnek a
kisgyerekek. A mostani pályázat alapvetően
nem infrastrukturális fejlesztést jelent, hanem
szakmai, módszertani továbbképzéseket a
benne résztvevőknek.
Török Istvánné intézményvezető, a projekt
szakmai vezetője elöljáróban leszögezte: ilyen
mértékű fejlesztés még nem valósult meg az
intézményben, ahol most 14 turnusban, 7600
órában szakmai és módszertani továbbképzéseken vehetnek részt az óvodapedagógusok,
óvónők és dajkák, úgy, hogy közben az óvodai

nevelés zavartalanul folyik. Az érintettek az
alábbi területeken mélyítik ismereteiket:
tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, tanügyigazgatás, környezeti nevelés, multikulturális
nevelés, konfliktuskezelés, ön- és társismeret. A
pályázatnak köszönhetően a családok is
közelebb kerülhetnek egymáshoz, ezt szolgálják
a családi programok, illetve szülői fórumok.
A tárgyi feltételek javítására is lehetőséget ad
a projekt – derült ki. Udvari játékokat telepítettek, amelyek már az uniós követelményeknek
megfelelőek, amellett szépek, esztétikusak és
biztonságosak.
Nyírő Gizella

Évzáró ünnepség a véradóknál
A Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete november 22-én
többszörös véradóit köszöntötte bázisiskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tornatermében.
A területi vezető, B. Gulyás Éva köszöntése után Bónácz János alpolgármester tolmácsolta a városvezetés elismerését a véradóknak, majd Dr.
Korcsmáros Ferenc, a területi szervezet elnöke adott összegzést a Vöröskereszt történetéről, célkitűzéseiről, feladatairól. A kulturális műsorokkal
fűszerezett est során adta át Ujvárosy Andrásné, a Vöröskereszt megyei
igazgatója és B. Gulyás Éva az okleveleket és tárgyjutalmakat a véradásban élen járóknak.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Őszi barangolás Ausztriában

Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági
Szakközépiskola kirándulást szervezett Ausztriába.
Negyvennégyen, a felfedezési vágytól égve szálltunk fel a buszra október
27-én. A nyolc órásra tervezett utat hét óra alatt tettük meg, így első állomásunkra fél 11-kor érkeztünk. A reggelit ugyan lekéstük, de a desszert bármikor jöhet: csoki bonbonok minden mennyiségben. Bad Tatzmannsdorfban
(Tarcsafürdőn) működik egy pralinékat gyártó manufaktúra. Egy Amszterdamból áttelepült holland házaspár honosította itt meg a bonbongyártást
több, mint 10 évvel ezelőtt. Felvetődik a kérdés, miért hagyták ott a cölöpökre épült pezsgő nagyvárost egy aprócska faluért? Kilépve a cukrászda
teraszára megértettük a választ: gyönyörű, őszi színekben pompázó, lankás
táj tárult a szemünk elé, amely nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és békét
sugárzott. De azért itt sem adják ingyen ezt a nyugalmat, keményen meg kell
dolgozni érte. A főnökasszony, aki négy szakmát gyakorol (pék, szakács,
cukrász és bonbonkészítő), elmondta, hogy egy ilyen vállalkozás egész
embert, sőt családot követel és már négy éves kisfia is ismerkedik a
csokigyártás fortélyaival. Sikerük titka: egy jó ötlet, tőke, szakmai tapasztalat, elhivatottság és egy nagy adag vendégszeretet és kedvesség. Miután
teletömtük hasunkat bonbonokkal, megnéztük még a helyi kenyérmúzeumot,
ahol a németül tanulók a táblácskákat elolvasva megtanulhatták a gabonafajták és kenyérkészítési folyamatok német megfelelőit. Ezután ellátogattunk
a 10 km-re fekvő Bernstein-ba, amely Sziklamúzeumáról (Felsenmuseum)
nevezetes. A múzeumot Otto Potsch alapította 1966-ban. Máig ő az egyetlen
nemes szerpentin- és természetes borostyánfaragó mester Ausztriában.
Egyedülálló, földalatti múzeumának megnyitásával hozta nyilvánosságra
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ismereteit és mintegy 2000 ásványból álló gyűjteményét. Utolsó programunk
a rechnitzi botanikus kert megtekintése volt. A diákok a közeli játszótéren
kitombolhatták magukat, míg az idősebbek a Bach-terápia alapjaival
ismerkedtek. Dr. Edward Bach, angol orvos fedezte fel a vadon élő virágok
és növények jótékony hatását az emberi lélekre, amelyek eszenciái gyógyírt
jelenthetnek a bátortalanságra, a bizonytalanságra, az önbizalomhiányra, a
félelemre és más lelki bajokra. Ezeket a virágokat ültették el a kastélyparkban lévő kertbe. Már ránk esteledett, amikor kőszegi szállásunkat elfoglaltuk.
A hétfőn vendéglátóink rántottával és meleg teával kínáltak bennünket.
Sokáig nem időzhettünk, mert várt minket Stájerország egyik gyöngyszeme:
Graz. Egyedül Graz megért volna egy külön kirándulást, de csak 6 óránk volt
arra, hogy a leghíresebb látnivalókat megnézhessük. 11 órakor meghallgattuk a harangjátékot, felmásztunk a várhegyre, bebarangoltuk rózsakertjeit,
megnéztük a fordított mutatókkal működő óratornyot. A főtérre visszatérve
megkerestük a „festett házat” és a városházát, II. Ferdinánd császár mauzóleumát, a félig nyitott kagylóra emlékeztető Szigetet a Murán. Külön örömömre
szolgál, hogy nem csak diákok vesznek részt évről-évre városunk gimnáziuma
által szervezett kirándulásokon, hanem teljes családok is, megálljt parancsolva a rohanó időnek.
Szűcsné Csontos Katalin
hirdetés

Óvodások, iskolások
szűrrátétes ballagó tarisznyájának készítését vállalom!
Porkoláb Ferenc Népi iparművész 06/20/463 0288

Bíró Gyuláné Jutka azon munkatársak közé
tartozott, akit több évtizednyi munka kötött a
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolához, az
itt tanuló gyerekekhez, munkatársakhoz. Gyerekek
generációi, az iskolavezetés és a munkatársak több
nemzedéke élvezhette a mindig magas szintű
szakmai munkáját, hivatásszeretetét, emberségét,
kitartását, hűségét. Hűségét a hivatáshoz, a tanítványokhoz, a kollegákhoz, az intézményhez és
Berettyóújfalu városához.
Munkabírása, munkavállalása nem ismert határokat. A kötelező feladatokon túl az iskolai tankönyvellátást is magára vállalta. Szabadidejét sem
kímélve egyaránt végezte a tehetséggondozás
felemelő munkáját és a felzárkóztatás embert
próbáló, gyötrelmes, de gyönyörű feladatait. Ezen
tevékenységének gyümölcsét számtalan - a
gyerekeknek, az intézménynek, a szülőknek és a
munkatársaknak is büszkeségére szolgáló versenyeredmény (ezek a teljesség igénye nélkül lent
kerülnek felsorolásra), és jobb sorsra esélyt kapott,
örökre hálás - tanítványa és szülei tisztelete jelez.
A munkatársak, az iskola vezetése, a gyerekek, a
szülők tudták, hogy Bíróné „Jutka nénire” mindig
számíthatnak. Ennek elismerése és eredményeként
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselőtestületének bizalmából részt vett az önkormányzat
szakmai bizottságának munkájában is, idejéből erre
is futotta.
A Berettyóújfalui Református Egyházközség a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda adventi – karácsonyi hírei
- December 9-10-én hétfőn és kedden adventi
szavalóversenyt rendez a Diószegi Kis István Református Általános Iskola.
-December 12-e csütörtök az óvodások számára
hirdetett karácsonyi rajzpályázat leadási határideje
az iskolában.
- December 12-én csütörtökön délután fél 5-kor
Mikulás ünnepség van a kisgyermekes családok, a báb
és drámafoglalkozáson és a színjátszó körben résztvevők számára a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.
- December 14-én szombaton egyházmegyei adventi
játszóház Komádiban.
- December 15-én Advent III. vasárnapján 9 órakor az
Imaházban a gyermekvárosi gyerekek szolgálnak.
- December 16-án hétfőn karácsonyi ünnepség az
iskolai előkészítősöknek és a rajzpályázat eredményhirdetése az iskolában.
- December 16-án hétfőn karácsonyi műsorral kedves-

IN MEMORIAM BÍRÓ GYULÁNÉ
A tantestületben a közösség egyik motorja volt.
Életkedvéből, energiájából mindig tudtak meríteni a
kollegák is. A közösségi programok során a jelenléte
mindig derűt, jókedvű emlékeket eredményezett a
közösség számára. Megértő munkatárs, barátnő volt,
aki az együttérző meghallgatáson túl megszívlelendő
jó tanáccsal is szolgált a hozzá fordulók irányába.
Mindig nyitott, befogadó ember volt a környezete felé.
Szívében, lelkében tanítványnak, kollegának, szülőnek,
vezetőnek, egyszóval mindenkinek jutott hely.
Kiváló pedagógiai érzéke mindig irányt mutatott
számára, hogy mikor legyen szigorú tanító nénije,
édesanyja helyett édesanyja, nagymamája helyett
nagymamája fegyelmezésre vagy gyámolításra
szoruló kis tanítványainak. A hivatásszeretete,
fáradhatatlan munkabírása nem valaminek a
hiányából fakadt, hanem elkötelezettségéből.
Bíró Gyuláné Jutka magánélete példás értékű volt,
családjában ugyanazt a szerepet töltötte be, mint
munkájában. Példás feleség, anya és nagymama
volt. Mindig az vezérelte, hogy adhat többet, jobbat
szeretteinek, hogy magát nem kímélve, hogyan
tegye jobbá, könnyebbé családtagjainak életét.
Életének legnehezebb végső küzdelmében is a
mentsvár a család mellett a hivatás volt, a
gyerekek, a munkatársi közösség. Utolsó erejével is
kedik a Szivárvány Református Óvoda Napsugár
Csoportja a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének.
- December 17-20-ig, keddtől – péntekig lesznek
bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban délután 4 órakor,
a Kálvin téri gyülekezeti teremben 5 órakor.
- December 17-én kedden délután 2 órakor a kórház
pszichiátriai osztályán, karácsonyi Istentiszteletet
tartunk a gyülekezet szolgálatával.
- December 19-én csütörtökön délután 4 órakor tartja
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban karácsonyi
ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda.
- December 23-án hétfőn délután fél 2-kor karácsonyi
Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
- December 24-én kedden, Szenteste délutánján,
KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz 3 órai
kezdettel a Sportcsarnokban, gyermekek, hittanosok,
fiatalok, a Szivárvány Református Óvoda és a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola
szolgálatával.
- December 25-én szerdán, Karácsony első napján,
úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az Imaházban 9
órakor, a Művelődési Házban 10 órakor. Ugyanezen a

Márton-napon Szent Mártonról
A jóságáról ismert Szent Mártonnak – akinek a temetése a hagyomány
szerint november 11-én volt – Európa-szerte számos település őrzi a nevét,
így az 1970-ben Berettyóújfaluval egyesített, de addig önálló község,
Berettyószentmárton is. A Váradi Regestrumban 1213-ból való az a bejegyzés, amelyben már előfordul a falu neve. Az ősi településen élő tanulók, a
Hunyadi Mátyás Tagiskola több mint 100 diákja ebből az alkalomból
november 11-én, Márton-napon rendhagyó történelemórán ismerkedhetett
meg a névadó szent püspök életével, a hozzá kapcsolódó legendákkal. A

végezte munkáját, méltó módon egész életéhez, és
példaértékűen mindnyájunk számára. Élete a munka
és a szeretet volt, mely sajnos mára „elmúlt, mint
számtalan szebbnél szebb pillanat, emlékét szívek
őrzik, nem szavak”.
a Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola dolgozói
Nyugodjon békében!
napon délután 3 órakor Istentisztelet az Imaházban.
- December 25-én szerdán délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes
Házban a gyülekezet szolgálatával.
- December 26-án, Karácsony másnapján csütörtök az
Imaházban 9 órai kezdettel, a Kálvin téri Gyülekezeti
Teremben 10 órai kezdettel vannak alkalmaink.
- Az esztendő utolsó napján, kedden este 5 órakor
tartunk hálaadó Istentiszteletet az Imaházban.
- Újév napján szerdán délelőtt az Imaházban 9 órától,
a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10 órától tartunk
hálaadó Istentiszteletet.
- III. Református Bál tervezett időpontja 2014. február
15. szombat.
- 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!
Áldáskívánással 2013. Adventjén, a Berettyóújfalui
Református Egyházközség.

legismertebb jótéteményét dalban is megtanulták Sándor Zeréndné Marika
néni és Hajdu Tibor hangszeres kíséretével, majd lemezdomborításos technikával elkészíthették a község címerét is. A Bihari Múzeum hagyományos
családi délutánján, november 23-án ezúttal szintén Szent Márton volt a téma,
kicsik és nagyok együtt készíthettek fakanál libát és díszíthettek üvegmécsest,
amit aztán közösen énekelve gyújtottak meg a múzeum udvarán.
Következő családi délutánra az advent jegyében kerül sor: december 21-én,
szombaton 14 órára várjuk az alkotni vágyókat a Bihari Múzeumba, hogy
együtt készüljünk a karácsonyra.
Dr. Krajczárné Sándor Mária

Régen volt, hogy is volt
139 éve, 1874. december 19-én jelent meg Berettyóújfalu első hetilapja, a
Biharmegyei Községi Értesítő mutatványszáma, Vass Jenő szerkesztésében.
Pontosan egy év múlva szűnt meg a lap, azonban nem utód nélkül: ugyanazzal a
szerkesztőséggel váltotta fel a Sárrét, amely 1881-ig jelent meg Újfaluban. Ez a
lap 20 év múlva indult újra, 1904-ig működött, majd 1909–1916 között
olvashatták a Sárrétet Berettyóújfalu és környékének lakosai.
88 éve, 1925. december 25-én született Berettyóújfaluban Makk Károly Kossuthés Balázs Béla-díjas filmrendező. Édesapja, Makk Kálmán mozit üzemeltett
településünkön, és ő építette a filmszínház épületét, amely ma a nevét viseli.
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Álláskeresés a közösségi oldalakon

TÉR‐ERŐ munkaerő piaci magazin
hirdetés

Megnyerő önéletrajz!

Szokás mondani, hogy „csak” egy jó önéletrajz kell a munkahely elnyeréséhez. De milyen
is a jó önéletrajz?
Munkavállalási tanácsadóként tapasztalatom, hogy az álláskeresők nagy hévvel, lelkesen
nekikezdenek önéletrajz megírásának. Gyakorlat hiányában, gyanútlanul és válogatás
nélkül beírják személyes adataikat, mintha segélykérő adatlapot töltenének ki, ellenben a
munkatapaszt bemutatásakor már kevésbé merészek. Ennek okán a tényleges tapasztalatok helyett, jóformán csak a korábbi munkáltatók adatait jelenítik meg, és ez kevés
információ egy leendő foglalkoztató számára.
Én mindenkinek azt mondom, hogy a jó önéletrajz nem az állásinterjúra való bejutást és
kiválasztást segíti elő, hanem a bennmaradást kell, hogy elő idézze.
Honnan tudhatjuk, hogy mi idézi elő a bennmaradást? Nos, ehhez a munkáltatók fejével
kellene gondolkodni!
Lássuk csak, általában mi is van a munkáltatók fejében?
- egy nagy adag stressz, hogy a jelentkezők közül a lehető legjobb munkaerőt kell
kiválasztania
- frusztráló a döntési kényszer, miszerint minél több a jelentkező, annál nehezebb a
választás. Ám mint ahogy általában a hétköznapi életben sem mindenki szeret dönteni,
köztük is vannak, akik nehezen szánják rá magukat. Így a döntés elodázása végett és,
hogy csökkentsék a jelentkezők számát, ahol csak lehet kifogásokat keresnek, és ezzel
elbátortalanítják a nyúlszívű jelentkezőket.
- Az elképzelt, túlidealizált munkavállalói képhez viszonyítva bármivel kapcsolatban
kifogást lehet találni, például a születési ideje alapján túl öreg vagy túl fiatal, esetleg
lakcíme alapján túl messze lakik az érdeklődő.
- keresik a szakmai megfelelőség garanciáit, hogy kiderüljön tényleg jó munkaerő-e a
jelentkező. Ezért jó, ha néhány példával/eseménnyel/történéssel/képességük bemutatásával alátámasztják szakmai felkészültségüket, munkaköri rátermettségüket a pályázók.
De figyelem! Itt is igaz, hogy a kevesebb néha több. A vezetők esetében többnyire elfoglalt
emberekről van szó, ezért a jelentkező igyekezzen legfeljebb 3 lényeges információval
magára vonni a figyelmet, mert ha túl hosszú az önéletrajzban elvész a lényeg a sorok
között. Legrosszabb esetben az is előfordulhat a mennyiséget látva a felvételiztető nem
szán időt a teljes bemutatkozó elolvasására, és ezt végképp nem szeretnénk.

Akkor milyen legyen az önéletrajzunk?

A személyes adatokból csak a legfontosabbakat adjunk meg! Bőségesen elég a név,
telefonszám és e-mailcím. Ezeket viszont soha ne felejtsük ki, hiszen ha felkeltettük a
munkáltató figyelmét, ezeken tud elérni minket. Ha több információra lesz kíváncsi,
rákérdezhet egy személyes interjú alkalmával.
A munkatapasztalatnál pedig olyan munkaköri tapasztalatokat szükséges ismertetni,
amely az aktuálisan keresett álláshoz igazodik. Gondoljon csak bele! Ha cégvezetőként,
mi keresnénk adminisztrátorokat, vajmi keveset számítana például a többéves cukrász
tapasztalat. Ha ehhez hasonlóan, a megpályázott állás szempontjából mellékes
információkat tartalmazna az önéletrajzunk, akkor a munkáltató szemében komolytalannak fogunk tűnni, vagy ami még rosszabb: azt az érzést keltjük, hogy nem is erre a konkrét
állásra készült a pályázati anyagunk, csak mindenhová elküldtük. Ismerős ez a helyzet:
„bármilyen állás jó lenne, csak legyen már valami”.
Ugyancsak végzetes hiba, ha több helyre aktualizálás nélkül ugyanazt a pályázati
anyagot küldjük. Ez hanyagságra, nemtörődömségre és az elköteleződés hiányára utalhat.
Ilyen jelentkezőre egyik munkáltatónak sincs szüksége. Mondhatnánk, hogy a múlton nem
lehet változtatni, így lehetetlenség többféle önéletrajzot írni, de ez így nem igaz! A sikeres
pályázat egyik titka, hogy kapcsolódási pontokat tartalmaz a vállalat és a jelentkező
között. Ha csak magunkat mutatjuk be és nem tudunk semmit sem írni, mondani arról az
álláshirdetést olvasva miben ismertünk magunkra, mi az, ami miatt az adott cégnél, a
konkrét munkakörben szeretnénk dolgozni, valamint a múltbeli tapasztalataink közül nem
tudjuk, milyen tudásiunkat és képességünket akarjuk a munkáltató javára fordítani, akkor
nem lepődjünk meg azon, hogy nem leszünk az esélyesek között.
A cikk itt még nem ért véget. Ha kíváncsi a folytatásra, látogasson el honlapunkra
(www.csat.hu) és facebook oldalunkra (facebook.com/csategyesulet).
Ne csak olvassa! Csinálja is! Látogasson el e-KLUB-unkba, ahol lehetősége nyílik személyesen
is tapasztalatot cserélni az álláskereséssel kapcsolatban. Szakértőink nyújtanak személyre
szabott tanácsokat, hogy Önnek is "Megnyerő önéletrajza" lehessen.
Helyszín: 4025. Debrecen Arany János u. 2.
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Hazánkban a közösségi média felhasználóinak száma
évről évre növekszik. A SocialTimes internetes oldal
legfrissebb
(2013.08.16) statisztikája szerint
Magyarországon az aktív Facebook felhasználók száma
például meghaladja a 4.600.000 főt. Ez a szám már
önmagában is elegendő, hogy ne hagyjuk figyelmen
kívül a közösségi médiában rejlő lehetőséget az álláskeresés terén, pedig még csak az első közösségi oldalt
említettük.
Akadnak is már, akik mernek és próbálnak élni a közösségi oldalak kínálta lehetőséggel, de sajnos csak igen
kevesen alkalmazzák jól ezt a technikát.

Mi a hiba?

Gyakran látni szépen megfogalmazott, olykor szívhez
szóló hirdetéseket álláskeresőktől, de legtöbbször csak
magát a tényt közlik benne, hogy állást keresnek. Mi
ezzel a baj? Képzeljük csak el a szituációt! Egyik
ismerősünk közzé tesz egy ilyen hirdetést például a
Facebookon, és ezt meglátva nagyon szeretnénk rajta
segíteni, de épp nem tudunk számára semmilyen
lehetőséget ajánlani. Ellenben megosztjuk ezt a többi
ismerősünkkel is, hátha ők tudnak segíteni. Azonban, ha
egy ilyen hirdetés a sokadik személytől jut el egy
lehetséges munkaadóhoz, aki tegyük fel, szívesen
alkalmazná a szóban forgó álláskeresőt, hogyan tudná
őt megtalálni? Nem derül ki a neve, az elérhetőségei,
hogy írni lehessen neki, illetve az sem, hogy ha például
Pécsen tudok ilyen munkalehetőséget az érdekes lehet-e
neki. Mert lehet, hogy épp debreceni… A legtöbb
közösségi oldalon „hirdető” álláskereső ezért nem jár
sikerrel. Ha nem adja meg pontosan, mit vállal, hol
vállalja, nem fogja senki elkezdeni kérdezgetni. Mert a
közönség lusta erre, a munkáltatónak pedig egyszerűen
ideje sincs rá.

Mi álljon akkor egy netes munkakereső
hirdetésben?
Mindenképpen írjuk le, milyen munkát, hol, milyen
időbeosztással (délelőttös, délutános, egész napos,
bejárós, alkalmi stb.) vállalnánk. Természetesen az sem
árt, ha néhány, a munkavállalás szempontjából fontos
információt leírunk magunkról, például megváltozott
munkaképesség, GYES stb. Legyenek benne az
elérhetőségi adatok, de csak a legfontosabbak!
Telefonszám, e-mail-cím, illetve hol lehet érdeklődni
további részletekről. Természetesen a telefonszámon
legyünk elérhetőek, a megadott e-mail-címet pedig
ellenőrizzük rendszeresen, hiszen egyébként kár a
hirdetést kiírni.
A fenti információk híján a hirdetés aligha lesz sikeres

Hol hirdethetek még?

Természetesen a Facebook (www.facebook.com) mellett
egyre több közösségi oldal áll a felhasználók
rendelkezésére. Hely szűke miatt itt csak a legnagyobbakat említjük, azonban a teljes lista megtekinthető a
www.csat. hu weboldalon a cikk folytatásával együtt.
Magyar nyelven: iwiw.hu
Angol nyelven: linkedin.com, twitter.com, xing.com,
bebo.com, myspace.com …stb.
A cikk itt még nem ért véget. Ha szeretné elolvasni a
folytatást is, látogasson el weboldalunkra (www.csat.hu),
ahol további hasznos információkat is szerezhet az
álláskeresésről!
Kövessen minket a Facebookon is:
www.facebook.com/csategyesulet

AKTUÁLIS

Emléktorna

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA DECEMBERBEN
9-10-11-12. hétfő-csütörtök Kezdés: 18.00

TEMPLOM A DOMBON

A volt játékostársak és a Berettyóújfalui
Sportegyesület szervezésében második alkalommal kerül megrendezésre a Gulyás János Emléktorna. A torna célja egyrészt a tragikusan rövid
életet élt egykori csapattársra való emlékezés,
másrészt a "Janika" generációjába tartozó
szenior labdarúgók számára, sportolási lehetőség
biztosítása, a "régi szép idők" felelevenítésének
lehetősége. A résztvevők a nézők színvonalas
szórakoztatását is zászlajukra tűzték a 2014.
január 4-i rendezvényen. A Kabos Endre
Sportcsarnokban 14 órától a Biharkeresztes,
BUSE, Komádi, Sárrétudvari és a Zsáka öregfiúi
mellett az egykori kispályás bajnok a SUZUKI
csapata méri össze tudását, a Janiról való
megemlékezést követően. A programot tombolasorsolás és gyermekmérkőzés is színesíti. A
belépés díjtalan!
Köszönettel a szervezők nevében: Erdei László.

Új kapitányságvezetője van városunknak 2013.
december 1-től, Dr. Tóth Ferenc rendőralezredes
személyében, aki a Püspökladányi Rendőrkapitányságról érkezett. Az eddigi kaptiányságvezető - Dr. Aranyi István r.alezredes - őt váltja.

Szín. feliratos szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma
13-14-15. péntek-szombat-vasárnap Kezdés: 19.30

FIATAL ÉS GYÖNYÖRŰ
Színes feliratos francia filmdráma

13-14. péntek-szombat Kezdés: 18.00

KHUMBA

Színes szinkronizált dél-afrikai családi animációs vígjáték
15. vasárnap Kezdés: 18.00

KHUMBA 2D

Színes szinkronizált dél-afrikai családi animációs vígjáték
16-17-18-19. hétfő-csütörtök Kezdés: 20.30

ISTENI MŰSZAK

Színes magyar fekete komédia
16-17-18-19. hétfő-csütörtök Kezdés: 18.00

AZ ÉHEZŐK VIADALA: FUTÓTŰZ
Színes feliratos amerikai sci-fi akciófilm

20-21-22. péntek-szombat-vasárnap Kezdés: 20.15

A NAGY FÜZET

Színes magyar-német-osztrák-francia háborús filmdráma
20-21. péntek-szombat Kezdés: 18.00

THOR: SÖTÉT VILÁG

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm

Minden zenekedvelőt szeretettel várunk a zeneiskola következő rendezvényeire:
Tanszaki hangversenyek a zeneiskola nagytermében, minden alkalommal 17 órától.
December 9. – zongora; December 10. – zongora; December 12. – zongora, gordonka; December
13. – klarinét, furulya; December 16. – fuvola, furulya; December 17. – rézfúvó, furulya; December
19. – rézfúvó, furulya; Január 14. – ütő; Január 16. – rézfúvó, furulya; Január 17. – hegedű.
Karácsonyi koncert: December 21. 1800 Járási Hivatal Fráter László terme

22. vasárnap Kezdés: 18.00

THOR: SÖTÉT VILÁG 2D

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm
28-29-30. szombat-vasárnap-hétfő Kezdés: 19.30

CAMILLE

Színes francia filmvígjáték
28-29-30. szombat-vasárnap-hétfő Kezdés: 18.00

JUSTIN, A HŐS LOVAG

Színes szinkronizált spanyol családi animációs vígjáték
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

Közlemény
Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok!
A 2014. évi parkoló bérletek értékesítése 2013.
december 16-tól kezdődik a Nova Villa 2010
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.:54/500-022.
A bérletek ára változatlan!
Településkártya éves meghosszabbítása: 4800 Ft,
éves parkoló bérlet – Berettyóújfalu Kártyával
rendelkezőknek- 1200 Ft. A 2013. évre váltott
bérletek 2014. január 15-ig érvényesek!

Anyakönyvi hírek
Születtek
2013. november
14. Veres Villő (Veres Péter – Nagy Andrea)
Házasságot kötöttek
2013. november
13. Papp Sándor – Váradi Ildikó
Elhunytak
2013. november
5. Gerdán László (1951)

6. Biró Gyuláné Burai Judit (1955)
8. Deczki Jánosné Torma Juliánna (1927)
8. Lazar Aurél (1946)
10. Szabóné Vida Irma (1959)
12. Karácson András (1939)
14. Diószegi Gáborné Balázs Amália (1926)
15. Kocsis Mihály (1934)
18. Balogh István (1940)
23. Agod Pál Zsigmondné
Szabó Erzsébet (1953)
25. Nagy Károlyné Tóth Julianna (1934)

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ december havi programjai:
9. 17.00. Dr. Csuka Imréné adventi, karácsonyi
kiállításának megnyitója. 9.00. – 17.00. között
december 14-én, 9.00. – 12.00-ig.
11. 16.30. Méhész klubgyűlés, előadói terem
12. 14.00. Együtt Egymásért – klubfoglalkozás –
Erdélyi G. terem
13. 15.00. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete –
klubfoglalkozás – előadói terem

16. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete –
karácsonyi ünnepség - nagyterem
18. 17.00. Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény – tanárainak év végi
kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthető:
2014. január 1-ig.
2014 január
6. 17.00. X. Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása
pályázat díjazott munkái – kiállítás megnyitó a Bihar
Vármegye Képgalériában. 2014. január 17-ig.

Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása. Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbája
2013. december Bihari Hírlap

11.

