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A ciklus utolsó előtti testületi ülése
A 2010-2014-es önkormányzati ciklus utolsó előtti ülését
tartotta a képviselő testület szeptember 4-én.

Az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek az augusztus
24-én elhunyt Varga Józsefnére, a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjére.
A polgármesteri jelentés elfogadása után beszámoló következett az
önkormányzat 2011 és 2014 között külföldön tett hivatalos utazásairól,
majd megszavazták a Gondoskodás Dolgozói Alapítvány megszüntetésére tett határozati javaslatot. Utóbbi indoklásában elhangzott, mivel
az Alapítvány több mint három éve nem folytat semmilyen tevékenységet, vagyonnal nem rendelkezik, ezért az alapító okiratban foglalt
célok megvalósítása lehetetlen.
Egyhangúan támogatta a testület Dr. Tóth Ferenc rendőr-alezredes
kinevezését a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetői feladatainak
ellátására.
Döntöttek képviselőink arról is, hogy idén is csatlakoznak a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Meghosszabbította a képviselő testület a Berettyóújfalu és Bakonszeg
között található 6109 m2 területű major bérleti szerződését, mely
szeptember 30-ig szól. A hosszabbítás 2015. augusztus 31-ig
érvényes. A bérleti díj 330.000 Ft+áfa, amit két részletben kell kifizetnie a bérlőnek.
Döntöttek még a képviselők arról is, hogy a Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti
ingatlan 16 m2 területű helyiségét 80.000 Ft/m2 piaci áron értékesítik.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„Küzdelmes, nehéz, ám eredményes ciklust tudunk magunk mögött”
A ciklus utolsó testületi ülését tartotta a képviselő testület
szeptember 25-én, teljes létszámmal.
Az ülés elején Király Sándor, a Településfejlesztési Bizottság
elnöke és Muraközi István polgármester átnyújtotta a Kulturált
Lakókörnyezetünkért pályázat nyerteseinek a díjat és okleveleket. A szeptember 11-én tartott szemle után a sorrend: 1.
Bucziné Balogh Andrea, Zöldfa utcai, 2. Magyarné Dávid
Mária, Zöldfa utcai, 3. Panker Zoltán, Tóth Árpád utcai lakos
ingatlana lett.
A polgármesteri jelentés után a közművelődési feladatellátás
átszervezéséről döntöttek a képviselők. Ennek értelmében
2014. október 1-től – a szükséges rendeletmódosítás után – a
konkrét közművelődési alaptevékenységek – két szakmai
munkatárssal együtt – a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft-től
átkerülnek a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtárhoz.
A Nova Villa alapító okirata változatlan marad, a szabadidős
nagyrendezvények szervezése mellett továbbra is működteti a
Nadányi Zoltán Művelődési Központot, Makk Kálmán Mozit, a
Rendezvényházat, és biztosítja a médiaszolgáltatást is.
Elfogadta a testület a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi működéséről szóló beszámolót.
A város pénzügyi beszámolójának elkészítéséhez szóbeli kiegészítésként Tisóczki József bizottsági elnök elmondta: nehéz körülmények között indult a ciklus, közel 4 és félmilliárd forint adóssággal,
ami mára 500 millió forintra csökkent. A működőképesség fenntartásához szigorú költségvetésre, illetve állami segítségre volt
szükség. Muraközi István felszólalásában leszögezte: küzdelmes,
nehéz, ám eredményes ciklust tudunk magunk mögött. Kiadáscsökkentő, bevételnövelő intézkedésekkel, illetve a kormány segítségével sikerült konszolidálni a város pénzügyi helyzetét. Utóbbinak
köszönhetően – 100 százalékos adósságátvállalással – sikerült
egyenesbe jönni. A következő napirendi pont – a város 2010-2014 közötti gazdasági programjának polgármesteri beszámolója - szervesen kapcsolódott a pénzügyi helyzethez. Ennek kapcsán
Muraközi István elmondta: a részletes ciklusértékelőből kiderül,
fenntartható pályán van Berettyóújfalu működtetése, sőt, a
fejlődés tovább folytatódik, hiszen a ciklus végére elkészül a
kétszer kétsávos gyorsforgalmi út is.
Elfogadták a képviselők a bizottsági elnökök beszámolóit az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról. Megszavazta a testület a REACTION című
projekt folytatásaként a szlovéniai Novo mesto település által benyújtandó pályázathoz projektpartnerként történő csatlakozást, illetve a máltai
Santa Lucija település által benyújtandó pályázathoz való csatlakozást.
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Az ülés végén Muraközi István virágcsokorral köszönte meg a 4 leköszönő
képviselőnőnek a munkáját, míg Nagy Istvánné és Király Sándor többciklusos képviselőknek egy-egy órát ajándékozott abból az alkalomból,
hogy saját elhatározásukból nem indulnak az októberi önkormányzati
választáson.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Önerő nélküli projekt a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde tagintézményeiben
A projektzárót a berettyóújfalui polgármesteri hivatalban tartotta
Muraközi István polgármester, Török Istvánné intézményvezető és Szénási
Zsanett projektmenedzser.
Muraközi István elmondta: a fenntartó önkormányzat nyújtotta be a
pályázatot a százszázalékos, önerőt nem igénylő támogatásra, s nyertek
el mintegy 100 millió forintot. Az összeg 30 százalékát fordították a
tagintézmények játszótereinek, játékainak fejlesztésére, bővítésére, míg
70 százalékát tartalmi fejlesztésekre, továbbképzésekre.
Török Istvánné örömét fejezte ki amiatt, hogy az önkormányzat mellé állt az
óvodafejlesztési elképzeléseknek, melyeknek középpontjában a tartalmi
rész dominált. A 89 óvodai dolgozó közül 41 vett részt szervezetfejlesztésben, melynek során igazi közösséggé formálódtak, hiszen együtt szereztek
tapasztalatot, amit aztán beépítettek pedagógiai programjukba. A gyerekek számára felkészült óvodapedagógusokat eredményezett a program,
ami mellé szép, esztétikus játékokat kaptak. Olyan családi rendezvényeket
is sikerült lebonyolítaniuk, ahol együtt játszhattak a gyerekek. A szülők
számára pedig a családi nevelést kiegészítő programokat hozott a projekt,
ahol nagynevű előadóktól hallhattak előadásokat az érintettek.
Szénási Zsanett az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a 450 órás
továbbképzésen a résztvevők – óvodai dolgozók, pedagógiai asszisztensek – 214 tanúsítványt szereztek. A 18 óvodai csoport 480 gyermeke vett
részt a projektben.

Másfél évig tartott az a program, amely a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde öt
berettyóújfalui és egy mezősasi tagintézményében zajlott 2013 márciusa és
2014 szeptembere között.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Korszerű labor a természettudományos ismeretek elsajátítására
Százszázalékos, önerőt nem igénylő támogatásból alakítottak ki korszerű kémiai laboratóriumot – eszközbeszerzéssel kiegészítve – az Arany
János Gimnáziumban.
A közel 330 millió forintból megvalósult beruházás ünnepélyes
átadója szeptember 26-án volt az intézmény aulájában, ahol a
megjelenteket Daróczi Lajosné projektmenedzser köszöntötte. Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő személyes élményeit osztotta
meg a jelenlévőkkel, s gratulált a XXI. századi körülmények közt
tanuló diákoknak és a pedagógusoknak. – „Hasznosítsák az itt
megszerzett tudást saját maguk és országunk gyarapítására!” –
kívánta a honatya, hozzátéve, hogy a megyében a berettyóújfaluin
kívül Hajdúnánáson van hasonlóan korszerű laboratórium.
Muraközi István polgármester egykori alma materében köszöntötte
az ünnepi átadó közönségét. Kiemelte: a korszerű labor nagy
segítséget nyújt a természettudományos ismeretek elsajátításában,
nemcsak a gimnázium, hanem a járás 11 általános iskolájának
diákjai számára.
Eötvös Éva, a KLIK Debreceni Tankerületének pénzügyi referens
felszólalásában kiemelte: tapintható közelségbe kerülnek a természettudományos ismeretek az Arany Labor megnyitásával, illetve
használatával. Daróczi Lajosné ismertette a projekt menetét a
kezdetektől a befejezésig, majd szalagátvágás következett. A
labor megtekintése után a diákok és Tikász Ildikó laborvezető
látványos kísérleteket mutattak be, majd előadások hangzottak el a
Debreceni Egyetem tanárai közreműködésével.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„Lesz még egyszer ünnep a világon”Találkozás Jókai Annával

Szeptember 19-én találkozhattak az érdeklődők a Kossuth-nagydíjas, Príma
Primissima-díjas írónővel, Jókai Annával a Makk Kálmán moziban. Kocsis Csaba a
Berekfürdőn működő írótábor szervezője hozta magával a tábor fővédnökét, az írónőt, aki
legutóbb 9 éve járt Berettyóújfaluban. Minden korosztály lelki elixírrel gazdagodott ezen a
délutánon. Az írónő őszintén vallott az emberi kapcsolatok, az emberközösség fontosságáról,
ami segít abban, hogy az ember betöltse hivatását. Vörösmarty: A vén cigány című versét
idézve optimistán vélekedett a világról, melyre mindannyian feladattal jöttünk. Fontos, hogy
vigyázzunk értékeinkre, a lelkünkre. A mérleg nyelve c. művére utalva fogalmazta meg, hogy
a mérleg nyelve megmutatja, mi a jó, mi a rossz, ezáltal biztonságot ad. A rossz erőt nem lehet
gyűlölettel legyőzni. A házasságban élők is kaptak útravalóul hasznos tanácsot. A jó
Fotó: Kogyilla Zsolt
házasság jellemzője a kölcsönösség, a megbocsátás, egymás terhének hordozása.
Az írónő eddig megjelent 22 műve közül számos megtalálható a Sinka István Városi
Könyvtárban. Legújabb szerzeményünk a közelmúltban második kiadásban megjelent
családregénye, az Éhes élet, aminek címét a találkozó mottójául választottunk, s amit Jókai
Anna dedikált, és szeretettel ajánl a könyvtár olvasóinak.
Lackó Györgyné könyvtárvezető
2014. október Bihari Hírlap
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Négy napig tartott Berettyóújfaluban az I. Diószegi teremlabdarúgó kupa,
melynek ünnepélyes megnyitója szeptember 22-én volt a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokban.
Mint azt László Vilmos Csongor, a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola igazgatója elmondta, a rendezvénnyel hagyományt szeretnének
teremteni, egyúttal legfontosabb cél a foci népszerűsítése, a sport iránti
fogékonyság kialakítása, valamint barátságok köttetése a korosztályos
versenyen. A kupa fővédnöke Muraközi István polgármester, aki köszöntőjében kiemelte, a sport az identitás erősítését szolgálja, nemcsak annak
művelői, ha nem a szurkolók körében is. Éppen ezért a város örömmel ad
otthont az ilyen nemes kezdeményezéseknek, tette hozzá, majd a pompon
lányok produkciója után elvégezte a kezdőrúgást a város első embere.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Diószegi kupa a városi sportcsarnokban

Mi, egykori „TOLDISOK” szeptember hónap 13-án tartottuk 30 éves általános iskolai évfordulónkat akkori kedves osztályfőnökünk Verebi Sándorné és
kedves kémia tanárunk Mihucza Antalné körében. A gyülekező a Móló
panzióban volt svédasztalos fogadással. Innen indultunk a helyi kisvonattal a
régi iskolánkba rendhagyó osztályfőnöki órára, ahol mindenki beszámolt a
vele történtekről. Többen végeztek egyetemet, főiskolát, szakközépiskolát,
szakmunkásképzőt. Vannak akik tanárok, közgazdászok, kereskedők, szakácsok, sofőrök, határőrök lettek, mások jegyzőként tűzoltóként, informatikai
vonalon vagy vállalkozóként dolgoznak. Osztálytársaim többsége családot
alapított gyereket, gyerekeket nevel, rendezett körülmények közt él. A

találkozó második részében finom vacsora várt bennünket a Móló panzióban, majd kötetlen beszélgetés, zene, tánc, szórakozás. Örültünk egymásnak,
jó hangulatú, szívet-lelket melengető volt a találkozónk, igazi ünnep
számunkra. Itt szeretnénk köszönetet mondani a Diószegi Kis István Református Általános Iskola igazgatójának, László Vilmosnak a találkozó létrejöttéhez nyújtott segítségért. A megjelent osztálytársak név szerint (18 fő ): Arany
László, Asztalos Imre, Flaskay Attila, Gál László, Gombos László, Kovács Edit,
Kovács Mária, Magyar Tibor, Marozsán Gyula, Nagy Éva, Nagy Károly,
Nagy Katalin, Papp András, Pásti Gábor, Somodi Edit, Szegezdi Anna, Tóth
Katalin, Újvárosi László.
Marozsán Gyula szervező

Nyílt levél Szeifert Ferenc volt Polgármester Úrhoz
Megdöbbenve vettem ki postaládámból
gyéren megfogalmazott szórólapját, mely
tudatja, Ön ismét indul a polgármesteri
székért. Végigvitt ciklusai alatt jobboldali
pártok illetve szervezetek támogatásával
indult (MDF, Kisgazda Párt, Berettyóújfalu
Jövőjéért Egyesület), négy éve pedig lemondott Muraközi István, a jelenlegi polgármester javára. Ön független jelöltként tünteti fel
magát, kérdés, most melyik párt támogatja?
Köztudott, hogy a Demokratikus Koalíció
jelöltje az Ön kávézójában tartotta a tavaszi
választás eredményváró rendezvényét.
Hány kávét fogyasztott el a DK pártigazgatójával, Varjú Lászlóval a népligeti teraszon?

Hogyan jutott el Antall Józseftől Gyurcsány
Ferencig? Mit ígértek Önnek? Mit jelenthet
Önnek, hogy „ismét Berettyóújfaluért?” Ön
az elmúlt négy évben semmilyen módon nem
vett részt Berettyóújfalu közéletében, vagyonát szülővárosában, Hajdúszoboszlón fektette be, ott adózott. Miért kell a város lakóit
megtéveszteni? Amennyiben Ön békésen
élné nyugdíjas napjait, úgy mindenki jó
szívvel gondolna vissza városvezetői éveire.
Így viszont van esély arra, hogy lerombolja
mindazt, amit eddig felépített. Kérem, gondolkozzon el ezen!
Tisztelettel egy volt szimpatizánsa, egy elkötelezett jobboldali szavazó

x fizetett hírdetés
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Fizetett politikai hirdetés

Újra itt van az ősz…
Az ősz csalhatatlan jele, hogy kihaltak az utcák,
becsöngettek, az iskolák újra benépesedtek. Az
Arany János Gyermekotthon pedig 8. alkalommal
rendezte meg őszköszöntő fesztiválját, a szokásos
focitornával, főzőversennyel és hétpróbás vetélkedővel.
Mint azt Fodor István igazgató elmondta,
ezeknek a várva várt napoknak egyetlen célja
van: a megye állami gondoskodásban nevelkedő gyermekeit összehozni, közösen szórakozni,
megismerkedni, s barátságot kötni egymással.
Idén is eljöttek a lakásotthonok képviselői
Debrecenből, Komádiból, Hajdúszoboszlóról,

Fotó: Kocsis Attila

Hajdúnánásról, és természetesen, Berettyóújfaluból. Nem maradhattak el a testvérintézmény,
a nagyváradi küldöttjei sem, s idén először a
székelyhídi leánynevelő intézetből is érkeztek
növendékek gondozóikkal.
Az időjárás – szerencsére – kedvezett a
rendezvénynek, jóllehet, előző éjszaka szünet
nélkül esett az eső. A hétpróbás összetett
versenyt, mely a gyerekek ügyességére, bátorságára, leleményességére épült, Milák Melinda, a Napsugár Lakásotthon lakója nyerte. A
hat csapat részvételével zajló focitornát
Komádi nyerte Berettyóújfalu előtt, 3. helyezett
a Debrecen csapata lett.
A főzőversenyt a Galagonya Lakásotthon
sertéspörköltje nyerte, II. a Napsugár Lakásotthon lecsós káposztája füstölt csülökkel, ami
hagyományos roma étel.
III. a Vadrózsa Lakásotthon
marhapörköltje
pacallal, míg a Micimackó
Lakásotthon
brassói
aprópecsenyéje különdíjas lett.
A nagyváradiak látogatását
október
3-án
viszonozzák az újfaluiak,
akik hasonló őszköszöntő
fesztiválon vesznek részt
a Kőrös parti városban.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Választási tájékoztató
A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati választással kapcsolatban a választópolgárokat az alábbiakról tájékoztatom:
1./A Berettyóújfalui Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária elnök
Porkoláb Lajosné dr. elnökhelyettes
Dr. Gömöri György tag
Kapornai Andrásné póttag
Karácsony László póttag
delegált tagjai:
Balogh Sándor delegált tag (MSZP-EGYÜTT)
Dr. Bagossy Attila ( FIDESZ-KDNP)
A Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének
címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
telefonszáma:
(54) 505-415
fax száma:
(54) 505-440
e-mail címe:
polghiv@berettyoujfalu.hu
2./Választási iroda:
Berettyóújfalui Helyi Választási Iroda
Vezetője:
Dr. Ökrös Zoltán jegyző
Címe:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 17-19.
Telefonszáma:
(54) 505-415
Fax száma:
(54) 505-440
E-mail címe:
polghiv@berettyoujfalu.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:
Személyesen: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. fsz. 13. sz. iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
(54) 505-458
E-mail címe:
valasztas@berettyoujfalu.hu
3./Polgármester jelöltek a szavazólapon szereplő sorrendben:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Jelölt
Dr. Riczkó István
Muraközi István
Gál László
Szeifert Ferenc

Jelölő szervezet
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FÜGGETLEN

Egyéni választókerületi képviselőjelöltek a szavazólapon szereplő
sorrendben:
01. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
Jelölő szervezet
1.
Szabó Katalin
FIDESZ-KDNP
2.
Szoboszlai Zoltán JOBBIK
3.
Oláh Lajos
MSZP-EGYÜTT
4.
Szeifert Ferenc
FÜGGETLEN
5.
Juhász Béla Attila KVV. EGYESÜLET
02. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
Jelölő szervezet
1.
Nagy Istvánné
FIDESZ-KDNP
2.
Nagy Sándor
MSZP-EGYÜTT
3.
Szabó József
FÜGGETLEN
4.
Gál László
JOBBIK
5. Marjánné Császár Rita KVV. EGYESÜLET
03. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
Jelölő szervezet
1.
Balázs József
FÜGGETLEN
2.
Tollas Gyula
KVV. EGYESÜLET
3. Balázsné Kovács Klaudia JOBBIK
4.
Veres János
MSZP-EGYÜTT
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4. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
1.
Dr. Riczkó István
2.
Veres János
3.
Pásztor Gyuláné
4.
Nagy László

Jelölő szervezet
FÜGGETLEN
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT
FIDESZ-KDNP

5. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
1.
Tisóczki József
2.
Farkas Zoltán
3.
Gyula Ferencné
4.
Hagymási Gyula

Jelölő szervezet
FÜGGETLEN
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT
FIDESZ-KDNP

6. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
1.
Nagy István
2.
Bíró Lajos
3.
Molnár Csaba

Jelölő szervezet
FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK

7. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
1.
Szilágyi Lajos
2.
Szántai László
3.
Kovács Tiborné
4.
Kolozsi Mónika

Jelölő szervezet
JOBBIK
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
KVV. EGYESÜLET

8. sz. egyéni választókerület:
Sorszám Jelölt
1.
Szémán Zoltán
2.
Rimán Imre Tiborné
3.
Bónácz János
4.
Dr. Sárosi István

Jelölő szervezet
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT
FIDESZ-KDNP
KVV. EGYESÜLET

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:
Sorszám Jelölt
Jelölő szervezet
1.
Balog Sándor
Roma Diplomások Országos Szervezete
2. Szilágyiné Aradi Mária Roma Polgári Tömörülés
3.
Pap Kálmán
Roma Diplomások Országos Szervezete
4.
Mező Tibor
Roma Polgári Tömörülés
5. Szabóné Mátrai Erika
Roma Polgári Tömörülés
6.
Mező Béla
„LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
7.
Vadász László
Roma Diplomások Országos Szervezete
4./A szavazókörök sorszáma és címe:
001 Rákóczi u. 1.( II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
002 József A. u. 11. (József A. Ált. Isk.)
003 Eötvös u. 1. (Eötvös J. Szakképző Int )
004 Rákóczi u. 1. (II. Rákóczi F. Ált. Iskola )
005 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
006 Kossuth u. 33. (Arany J. Gimnázium)
007 József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
008 József A. u. 11.( József A. Ált. Isk.)
009 Tardy u. 4/A. (E.ON Zrt.)
010 Tardy u. 2. (volt MHSZ épület )
011 Ady Endre u. 2. (Régi iskola)
012 Széchenyi u. 8.( Berettyó Vizg.Társ.)
013 Ady E. u. 1. (Széchenyi I. Ált.Iskola)
014 Puskin u.44. (Hunyadi M. Ált. Iskola )
015 Puskin u. 44.( Hunyadi M. Ált.Iskola)
016 Puskin u. 44. (Hunyadi M. Ált.Iskola)
800 Eötvös u. 1. (Eötvös J. Szakképző Int)
szavazókörben adhatják le szavazataikat.

5./ Szavazás átjelentkezéssel:
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti
szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett
tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik,
választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában
szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar
szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási
irodától. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizárólag a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig)
létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási
hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) papíralapú igazolást
nem ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
6./ Szavazás mozgóurnával:
Mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri,
annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014. október 10-én
(pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás
napján 2014. október 12-én (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól írásban lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
7./ Tudnivalók a szavazásról:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel),
valamint a lakcímét.
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat
(polgármesteri, egyéni választókerületi, megyei listás), az átvételt aláírással igazolja.
8./ Roma nemzetiségi önkormányzati választás
Településünkön 3 fős roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület
megválasztására kerül sor. A nemzetiségi szavazókörben (Eötvös u. 1.,
Eötvös J. Szakképző Int.) azok a választópolgárok szavazhatnak, akik
2014. szeptember 26. napjáig benyújtották a nemzetiségi névjegyzékbe
vételi kérelmüket és a szavazás napján szerepelnek a nemzetiségi
névjegyzékben.
A választással kapcsolatos információk és nyomtatványok a
www.valasztas.hu oldalon érhetők el.

hirdetés

Dr. Ökrös Zoltán
Helyi Választási Iroda Vezetője

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szakmai segítség álláskeresőknek és munkáltatóknak
Új karrieriroda nyílt Berettyóújfaluban a Toldi utcai Civil
udvarban, ahol a szakemberek
az álláskeresés teljes folyamatában támogatni tuják az
elhelyezkedni szándékozókat
A munkáltatókat és munkakeresőket kapcsolja össze a CSAT
Egyesület,
a
Hajdúsági
Hallgatókért és Civilekért
Egyesület és a Szociogramm
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumában létrehozott eKARRIER projekt,
melynek keretében a berettyóújfalui irodában munkatanácsadás, álláskeresési technikák
megismerése, kulcsképességek fejlesztése, álláskereső klub, grafológiai elemzés és
jogi-pszichológiai-szociális tanácsadás egyaránt várja a munkakeresőket, a pályakezdő
fiatalokat, a GYES-ről, GYED-ről visszatérőket. Mindezek mellett az iroda közösségi
programokat és klubfoglalkozásokat szervez a helyi ifjúságnak, akik akár az önkéntes
munka világába is belekóstolhatnak.

Berettyóújfalu
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
111/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozatában döntött arról,
hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók („A típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típusú pályázat) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
A pályázatoknak a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében, az EPER-Bursa rendszerben
történő rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
(Az EPER-Bursa rendszer a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon
érhető el.) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
kötelező mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírások szövege Berettyóújfalu Város hivatalos
honlapjáról (www. berettyoujfalu.hu) tölthető le, a „Helyi pályázatok” menüpont alatt.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A TÁMOP-1.4.3.-12/1-2012-0141 projekt támogatásának köszönhetően jövő év március
végéig valamennyi szolgáltatás térítésmentes a munkavállalóknak és munkáltatóknak
egyaránt.
A karrieriroda nem csak az álláskeresőknek, de a munkáltatóknak is kínálja szolgáltatásait:
kis- és középvállalatok a kiválasztás folyamatában kérhetnek segítséget a szakemberektől, de hónapról hónapra munkáltatói fórumokon a cégek menedzseléséhez elengedhetetlen aktuális ismereteket is elsajátíthatják a helyi cégvezetők.
eKARRIER iroda elérhetősége:
Berettyóújfalu, Toldi u. 3. Tel.: 30 485 73 47
Az iroda kollégái hétköznapokon 8-16 óráig személyesen fogadják az álláskeresőket és
munkáltatókat. Keressen bennünket bizalommal!
Bővebb információ:
www.ekarrier.hu, www.facebook.hu/ekarrier, www.csat.hu

A ProPorcia Egyesület meghívására ismét részt vett a
Bihari Népművészeti Egyesület a Madarak és a
természet ünnepén testvérvárosunkban, Porciában.
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Egy nap, amely Berettyószentmártonról szólt
Régi álmuk vált valóra a berettyószentmártoniaknak:
44 év után ismét helységnévjelző tábla áll a
városrészbe vezető út mentén. A táblaavatást a
város önkormányzata, a Bihari Múzeum, az Összefogás a jövőért egyesület, a helyiek igyekeztek emlékezetessé tenni szeptember 20-án.
A Berettyó-hídfőnél az Ifjúsági fúvószenekar
fülbemászó dallamokkal jelezte: ünnepségbe
csöppentünk. A leleplezésre váró táblánál Bónácz
János alpolgármester tartott beszédet, melynek
elején emlékeztetette a megjelenteket arra, hogy
az elmúlt év utolsó ülésén a testület megszavazta:
tábla jelezze itt, illetve dél felől a városrészt,
Berettyószentmártont. – „Azt a Szentmártont, mely
a környék egyik legrégibb települése, mely
Biharnak alispánt, az országnak pedig bíborost
adott” – utalt a település történelmi szerepére. A
továbbiakban a névadót, Szent Mártont méltatta,
akinek kultusza már a honfoglalás előtt is
virágzott.
Bónácz János kiemelte: mint a legtöbb bihari falut
és várost, Berettyószentmártont is próbára tette a
történelem: a tatárjárás és törökdúlás után a bécsi
udvar is fosztogatta, de komoly véráldozatokkal
jártak a szabadságküzdelmek és világháborúk is, s a XX. század második
fele sem volt hozzá kegyes. Az 1970-es döntést, amely egyesítette
Szentmártont Újfaluval, a függetlenség elvesztéseként élték meg a
szentmártoniak. Ám a név nem veszett el, viszont a feltüntetése máig
váratott magára. Az itteniek ragaszkodnak lokális és kulturális identitásukhoz, ezért kezdeményezték a helységnévtábla elhelyezését az önkor-

mányzatnál – közölte az alpolgármester, hozzátéve: a város
közigazgatási, gazdasági és társadalmi egysége sértetlen marad.
A táblát Muraközi István polgármester, Bónácz János alpolgármester, Kovács Tiborné önkormányzati képviselő és Császiné Vitális
Julianna, Szentmárton történelmét kutató nyugdíjas tanítónő leplezte le, majd Kovács Krisztián és Kovács-Győri Zsuzsa református
lelkész áldotta meg.
A program a Szász-tanyán folytatódott, ahol több százan voltak
jelen a helyi értékeket felvonultató rendezvényen. A megjelenteket
köszöntő beszédében Muraközi István kiemelte a házigazda
Szász-család szerepét, a vállalkozók, kézművesek, népi táncosok,
vers- és prózamondók fellépését, s kívánt hasznos időtöltést a nap
hátralévő részéhez.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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A Bihari Hírlap novemberi lapzártája:
október 31. (péntek)

Fizetett politikai hirdetés

A magyar gazdaság mutatói biztatóak
A fenti megállapítást a Fidesz országos alelnöke, a XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán tette Berettyóújfaluban, ahol pártja országjárása
kapcsán tartott sajtótájékoztatót.

A Makk Kálmán Moziban a házigazda Muraközi István polgármester
és Pajna Zoltán Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere
társaságában Pokorni elöljáróban leszögezte: szorgalmas 4 év van
mögöttünk, sikerült rendezni az adósságot, itt is, országosan is. Az
állam 1200 milliárd forint adósságot vállalt át az önkormányzatoktól,
szigorú feltételek mellett. Ilyen pl. az, hogy működési hitelt nem
vehetnek fel az önkormányzatok. Miután nem nyomasztják
adósságterhek az önkormányzatokat, ezután a helyi problémákra

fókuszálhatnak – szögezte le a politikus. A magyar gazdaság mutatói
biztatóak, nem egyszerű, de feszes gazdálkodás elé nézünk a
következő 5 évben – közölte Pokorni, hozzátéve, nyugodtabb ciklus
következik, mivel nem esik egybe ezután az országgyűlési választás
az önkormányzatival. A kampányról szólva reményét fejezte ki amiatt,
hogy az nyugodt lesz a hátralévő hetekben.
Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnökjelöltje arról szólt, hogy
átalakult a megyei önkormányzatok szerepköre: az intézményfenntartói feladatok helyett az európai uniós források felhasználását
fogják koordinálni a jövőben. A most kezdődött hétéves európai uniós
költségvetési időszakban 12 ezer milliárd forint jut hazánknak, ebből
90 milliárd forint Hajdú-Biharra, ebből 40 milliárd Debrecennek, a
fölötte lévő rész a megye településeinek, amelynek több mint 60
százaléka gazdaságélénkítő feladatokra, munkahelyteremtő
beruházásokra fordítódik.
Muraközi István polgármester a most záruló önkormányzati ciklusról
elmondta: 7,7 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Berettyóújfaluba, míg a ciklus indulásakor 4,2 milliárd forint adóssága volt az
városnak, amit az állam konszolidált, így már működési hitel nélkül
képes gazdálkodni a város. A polgármester-jelölt felvázolta azt a 12
pontot, melyet a következő 5 évben kíván megvalósítani a FideszKDNP a közös jövő érdekében. Ebben szerepel a felnőtt orvosi
rendelő, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde épületeinek felújítása, a
Bihar Termálliget gyógyászati célú fejlesztése, a piac és a vásárcsarnok építése, a közvilágítás korszerűsítése helyben gyártott
LED-lámpákkal, 25 szociális bérlakás építése, a Csonkatorony és
környékének látogatóbarát kialakítása, évente másfél km járda
építése, a Civil udvar fejlesztése, a Kabos Endre Sportcsarnok újjáépítése, valamint a lakótelepek épületeinek külső szigetelése a Panel III.
program segítségével.
A sajtótájékoztatót követően a képviselőjelöltekkel és a városlakókkal
közös fórum keretében zajlott a programismertetés.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
2014. október Bihari Hírlap
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Életképek a Sinka István Városi Könyvtárban III.
Mindennapi élet az olvasószolgálatban
A hosszú, három hónapot igénybe vevő állomány-ellenőrzés
után felfrissült állománnyal, kissé megújult környezetben
nyitotta meg ajtaját olvasói előtt a könyvtár felnőttkönyvtári
részlege. A szolgáltatások biztosítása, a programok, rendezvények mellett az utómunkálatok még mindig folynak, hiszen
a törlésre került dokumentumokat ki kell vezetni a
leltárkönyvekből, ezután a raktári katalógusból ki kell emelni
a cédulákat, majd megkeresni és kiemelni párjukat az olvasói
katalógusokból, ami szintén nagy odafigyelést igényel. Ebben
a feladatban is nagy segítséget jelent számunkra a közfoglalkoztatási programban alkalmazottak lelkiismeretes és
szorgalmas munkája.
A napjainkban fel-felmerülő kérdés - Vajon végét járja-e a
papír alapú olvasás? - jogossága vitathatónak látszik, hiszen
a nyitás óta egymásnak adják az olvasók a kilincset, sőt a
leltár ideje alatt is sokszor csörgött a telefon információt
várva a leltár befejezéséről, az utcán is nap mint nap
érdeklődtek az olvasók, hol tartanak a munkálatok, mikor
lehet már kölcsönözni. Az olvasókörök is újra elfoglalták
helyüket. Továbbra is igyekszünk megragadni minden
pályázati lehetőséget annak érdekében, hogy a rendezvények megvalósításában folytathassuk a kialakított hagyományt.
Sok új könyvvel gyarapodott nyáron a könyvtári állomány.
Nemcsak az ezek iránt érdeklődő berettyóújfalui és vidéki
olvasókat várjuk, hanem azokat is, akik szívesen válogatnának a törlésre került könyvek, diafilmek, hanglemezek
között is.
Örömmel tájékoztatunk minden kedves könyvtárlátogatót,
hogy szeptembertől minden hónap utolsó előtti szombatján,
(október 18., november 22., december 20.) csatlakozva a
múzeumi nyitva tartáshoz a felnőtt és a gyermekkönyvtár is
10 órától 16 óráig nyitva tart.
Lackó Györgyné könyvtárvezető
hirdrtés

A PIREHAB Nonprofit Kft
megváltozott munkaképességű munkatársakat keres az
alábbi feltételekkel:
berettyóújfalui, esztári, hencidai üzemébe
könnyű fizikai munkára
A felvételhez szükséges dokumentumok:
megváltozott munkaképességet igazoló dokumentumok
orvosi szakvélemények
Jelentkezés személyesen az üzemekben az üzemvezetőknél.
Berettyóújfalu, Móricz Zs. u. 3-5.
Esztár, Petőfi S. u. 88.
Hencida, Kossuth u. 46.
KIZÁRÓLAG MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
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Lényeges változások az öröklési és családi jogban.
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én lépett hatályba, és rendelkezései
a mindennapi életviszonyainkat jelentősen megváltoztatta. Sajnos, nagyon
jellemző, hogy akkor fordulunk ügyvédhez, amikor már baj van, és a szomszédtól,
jobb esetben az internetről tájékozódunk, miközben a törvény rendkívül széles
lehetőséget ad a perek megelőzésére. Higgyék el, a megelőzés olcsóbb! Miért
akarunk élettársi, házastársi kapcsolatunk felbomlása esetén még évekig bíróságra
járni, amikor ettől megkímélhetnénk magunkat? Ha vállalkozunk, miért kockáztatjuk
házastársunk vagyonát is, ha ezt egy vagyonjogi szerződéssel elkerülhetnénk?
Miért olyan népszerű az élettársi kapcsolat, holott az új polgári törvénykönyv az
élettársi vagyonjogi viszonyokat erősen a házastársak szabályaihoz igazítja.
Létezik már élettársi tartás, és a lakáshasználat rendezésére is a törvény a házastársakra vonatkozó szabályokat rendeli bizonyos esetekben. Ha a kapcsolatból
gyermek születik, és az élettársi kapcsolat legalább egy éve fennállt, az élettársi
kapcsolat megszűnése esetén a bíróság a kiskorú gyermek érdekében arra is
feljogosíthatja az élettársat, hogy a másik élettárs tulajdonában lévő lakást
kizárólagosan használja. A házassági vagyonjogban a törvény szabályozza a
vagyon-elkülönítési rendszert, azaz lehetőségük van a házastársaknak ahhoz, hogy
szerződésben a házastársi vagyonközösséget részben vagy egészben kizárják. A
vagyon-elkülönítési rendszerben a felek között nem jön létre vagyonközösség,
ezért az életközösség megszűnéskor sem kell elszámolniuk egymással. Nagyon
fontos, hogy egymás tartozásaiért nem felelnek, de ezeket a szerződéseket be kell
jegyeztetni a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba.
Fontos változás az öröklési jogban, hogy míg korábban a házastárs özvegyi jogot
örökölt, mely az újabb házasságkötéssel megszűnt, addig az új szabályok szerint a
túlélő házastárs kizárólag az utolsó közös lakásukon kap holtig tartó haszonélvezeti
jogot, az összes többi vagyonunkban úgy örököl, mintha a gyermekünk lenne. A
gyermektelen, de házas örökhagyó után eddig a házastárs örökölt az ági vagyon
kivételével, most a szülők is örökölnek. A törvény kiterjesztette az öröklést más
törvényes örökös hiányában a másod unkatestvérekre. Változtak a végrendelkezésre vonatkozó rendelkezések is, ezért is fontos, hogy a végrendelet készítéséhez vegyen igénybe szakembert. Tudni kell, hogy például a gyermekünk akkor is
jogosult kötelesrészre, ha nem ő a végrendeleti örökösünk. A kötelesrésztől csak
akkor tudjuk megfosztani, ha végrendeletben a törvényben meghatározott
feltételek szerint kitagadjuk. Kitagadható például a gyermekünk, ha nem nyújtja
számunkra a tőle elvárható segítséget, akkor, amikor arra rászorulunk, vagy ha
nagykorú leszármazónk velünk szemben durva hálátlanságot tanúsít. Szomorú látni,
hogy az idős szülőkről sokszor csak az egyik gyermek gondoskodik, csak az egyik
temetteti el, de mindegyik örökölni akar, úgy mintha a legtermészetesebb lenne az,
hogy az idős szülő gondozása, ápolása csak az egyik feladata lenne.
A termőföld törvényes öröklésen kívüli tulajdonszerzése általában hatósági
engedélyhez kötött. Ez azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy végrendeleti örökösünk
meg tudja örökölni a termőföldet utánunk.
Az életviszonyainkat teljesen átszövik az új szabályok, a jog nem tudása senkit sem
mentesít, ezért még időben kérjen jogi segítséget.
Dr. Timár Katalin

Új plébános Berettyóújfaluban
Több szempontból is jelentős változásokat hozott az augusztus a
Berettyóújfalui Római Katolikus Egyházközség életében. A korábbi
plébános, Márku János Csengerben folytatja papi szolgálatát, helyét Dr.
Dénes Zoltán újirázi plébános tölti be.
Dr. Dénes Zoltán nem ismeretlen a berettyóújfalui egyházközségben,
sőt a város egésze előtt sem. Legutóbb idén március 15-én hirdetett
igét, de több tudományos és közösségi alkalmon is részt vett, volt
városnapi ünnepi előadó a 2008-as ünnepi testületi ülésen, és beszámolt tudományos eredményekről, tapasztalatokról Bihari Diétákon,
vagy magyar kultúra-napi kerekasztal-beszélgetéseken. Az egyházi
szolgálatot szülővárosában, Szegeden kezdte, ahol 1985-ben
szentelték pappá. Az első évben Mórahalmon, a következőben
Debrecenben, majd 1987-től két évig Gyulán káplán. Első plébániájára, Újirázra 1989-ben került. 2010 óta a Berettyóújfalui Kerület
helyettes esperese. Az évek során több települést is ellátott, legutóbb
hivatalosan
filiaként
Komádi,
misézőhelyként
pedig
Csökmő-Kóróssziget tartozott az újirázi plébániához, de felvállalta
Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti katolikus híveit, oktatási, kulturális és szociális szervezőmunkája révén pedig Békés megye
számos településén – többek között Vésztőn, Okányban, Gyulán,
Gyomaendrődön – is jól ismerik.
A társadalom- és történettudományok világában is otthonosan mozog,
hisz a Leuveni Katolikus Egyetem kötelékéből hazatérve Debrecenben
etnográfusi végzettséget szerzett, majd a történettudományok dokto-

ra lett. Tanított a pécsi, a szegedi, a
debreceni egyetemeken, és jelentős
szerepet vállat a nagyváradi
magyar
nyelvű
felsőoktatás
megszervezésében is. A Partium
kutatásában, társadalmi problémáinak feltárásában szerzett érdemeiért, a határokon átívelő bihari,
partiumi kapcsolatok erősítéséért
két éve átvehette a Fényes Elek-díjat, az egyházi kapcsolatok erősítéséért pedig nemrégiben kanonoki címet kapott. A Varadinum ünnepségsorozathoz kapcsolódva – a fenti kapcsolatok, és a történelmi
tradíciók éltetése érdekében – 2012 óta szervezi meg a Szent László
zarándokutat, Endrődtől Nagyváradig.
Berettyóújfaluba kerülésével – azon túl, hogy a gyülekezet mindennapjai rendeződnek – komolyan erősödhetnek a már eddig is jól
működő határ menti kapcsolatok, és tovább erősödhet Berettyóújfalu
Debrecen és Nagyvárad közötti híd-szerepe.
A püspöki rendelkezés értelmében augusztus 1-jétől missziói gyülekezetként működik tovább a berettyóújfalui, ami több átszervezést is
maga után vont. Dr. Dénes Zoltán megtartva korábbi szolgálati
helyeit, Berettyóújfalut, Berettyószentmártont és Furtát vette át. A
korábban az újfalui plébániához tartozó Mezőpeterd és
Biharkeresztes további rendelkezésig pedig Derecskéhez kerül át.

Közelítések Sinka költészetéhez
1997 szeptemberében vette fel a könyvtár Sinka István nevét. Azóta
hagyománnyá vált, hogy szeptemberben, a költő születésnapja
hetében megemlékezést tartunk. Ebben az évben Bakó Endre
újságíró, irodalomtörténész látogatott el hozzánk, hogy
előadásában meséljen Sinka István költői indulásáról, a Denevérek
honfoglalása c. kötetének történetéről. A népi költészet mezítlábas
vonulatát képviselő költő, aki négy elemit végzett, ellentmondásos
ember volt, külön színt adott az irodalomnak. Mesterien alkalmazta
a különböző versformák szabályait, legyen az himnusz, szonett vagy
szabadvers. A fentebb említett kötete miatt, amit Görömbei tanár úr
Sinka István legsikertelenebb művének tartott, kirekesztették.
A felolvasással színesített előadás végén örömmel vettük át a
Denevérek honfoglalása c. kötet 1941-ben megjelent példányát,
mellyel Bakó Endre egy régebbi ígéretét váltotta valóra. A Sinkakötetek sorából eddig ez a mű hiányzott. Külön érdekessége a
könyvnek, hogy címoldalán Deák Dezső berettyóújfalui tanár
aláírása olvasható.
Lackó Györgyné könyvtárvezető

Idén is csatlakozott városunk az „Itthon vagy! - Magyarország
Szeretlek!” rendezvénysorozathoz. A program részeként
koszorúztuk meg Kádár vitéz szobrát a Szent István téren.
Fotó: Csapó Borbála

Varázskert záró évértékelés
A Bihari Természetbarát Egyesület életében véget ért egy 12
hónapos korszak. 2014. október 26-án a Bihari Múzeum előadó
termében nagyszabású projektzáró esemény keretében zártuk le a
környezettudatos nevelést és iskolán kívüli környeztórák megvalósítását célzó projektünket. A programsorozat keretében több száz
berettyóújfalui és környéken lakó óvodást és kisiskolást próbáltunk
környezettudatos oktatásban részesíteni, a visszajelzések alapján jó
eredménnyel. Egyesületünk ezúton is köszönetet mond minden
résztvevőnek, segítőnek, önkéntesnek, akik támogatják munkánkat.
Csarkó Imre
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KRESZ-park és vándorkiállítás
Az óvodások és kisiskolások az elméletben tanult közlekedési
ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják azon a Millennium
utcai tanpályán, amit Dr. Lingvay Csaba rendőr ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese,
Muraközi István polgármester és Dr. Tóth Ferenc rendőr alezredes,
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetője szeptember 18-án
adott át az önkormányzat és a városi rendőrkapitányság, valamint
a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésének köszönhetően.
A rendőrség kiemelt feladatként kezeli a balesetek megelőzése
miatt a gyerekek biztonságos közlekedésre való nevelését, melyhez
kiváló lehetőséget nyújt az új park. Muraközi István elmondta, a
pálya állagmegóvását a polgárőrök felügyelete alatt oldják meg.
A városi kapitányság tanácstermében vándorkiállítás nyílt meg a
tarnamérai rendőrmúzeum relikviáiból. A gyűjteményhez – mely öt
hétig ingyenesen megtekinthető - Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
saját bevetési egyenruhájával járult hozzá, amit Dr. Gulyás Istvánnak, a kiállítás igazgatójának és tulajdonosának nyújtott át.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Csirkemáj fasírt
Hozzávalók: ½ kg csirkemáj, 2 db tejbe áztatott zsemle, 1
fej fokhagyma, 1 csapott kanál só, 2 db tojás.
A megmosott csirkemájat kézi mixerrel összetöröm, hozzáadom a zsemlét, sót, tojást, áttört fokhagymát, majd szintén
jól összedolgozom a mixerrel. Kanállal szaggatva forró
olajban kisütöm.

Jó étvágyat!
A református hívek szeptember 13-án kolozsvári kiránduláson vettek részt.

Családbarát délután
a Fényes-házban
A hagyományteremtés jegyében immár harmadik alkalommal
rendeztek családbarát délutánt a Fényes-ház idős lakói,
dolgozói és a hozzátartozók számára.
Mint azt Karalyos Krisztina ügyvezető igazgató elmondta, a
rendezvénnyel az a céljuk, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, illetve együtt szórakozzanak a különböző generációk.
Ennek jegyében az otthon lakói mellett felléptek a zeneiskola
tanárai és növendékei, de a hangulat fokozásáról a
Karancsi-duó is gondoskodott, fülbemászó dallamokkal,
slágerekkel. Megtisztelte jelenlétével a délutánt Muraközi
István polgármester is.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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A Bessenyei fáklya a bihari térségben
Kettős jubileumi ünnepség volt szeptember 26-án a Bessenyei György
Szakközépiskola kultúrtermében. Az „Itthon vagy - Magyarország,
Szeretlek!” programsorozat keretében rendezték meg az intézmény
működésének 45. jubileumát és a rendészeti képzés beindulásának 10.
évfordulóját.

megjelenteket köszöntötte Muraközi István polgármester, akinek
meggyőződése: sok ezer ember életének legszebb élményéhez
járult hozzá az a négy év, melyet a 45 éves intézményben eltöltött.
„Legyen ez a helység, ez a város, ez a térség mindannyiunk
otthona” – utalt a programsorozat szlogenjére.
A teltházas közönség előtt Gáthy Attila igazgatóhelyettes tartott
ünnepi beszédet, melyben felidézte az intézmény múltját, az
indulástól napjainkig, a mezőgazdasági gépszerelő képzéstől a
középfokú óvónőképzésen át a rendészeti képzésig. A szónok
leszögezte: munkájuk iránt elkötelezett, igényes pedagógusok és
szorgalmas, törekvő diákok teszik értékessé a szakközépiskolát,
mely fáklyaként működik a bihari térségben.
A kulturális műsorban felléptek a szakközépiskola néptáncosai és
népdalénekesei mellett a városi zeneiskola tanárai és növendékei, a
12. évfolyamos rendészeti képzésen tanulók pedig önvédelmi
bemutatót tartottak.
Az iskola sportpályáján a NAV Észak-alföldi Regionális Vám és
Pénzügyőri Főigazgatóságának kommandósai látványos akcióban
fogtak el cigarettacsempészeket.
A rendezvény végén Pelyhéné Barta Irén intézményvezető átadta
az újonnan kialakított közszolgálat szaktantermet, amely hármas
funkciót tölt be: kulturált körülményeket nyújt az ismeretek elsajátításához, szemléltető eszközök tárházát vonultatja fel, valamint
méltó helyet biztosít a dicsőségfal kialakításával az intézmény
büszkeségeinek.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A jelenlegi és egykori pedagógusok, diákok mellett eljöttek a
rendvédelmi szervek, a NAV és a katasztrófavédelem, a társintézmények, valamint a KLIK megyei és járási képviselői is. A
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Sikeresen zárult a HURO-pályázat
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében két év alatt valósult meg a Berettyóújfalu
– Fugyivásárhely közlekedési létesítményeinek fejlesztése
című projekt. Az ünnepélyes zárás szeptember utolsó napján
volt.
A Városháza nagytermében Muraközi István polgármester
köszöntötte a megjelenteket, köztük Vitányi István országgyűlési képviselőt, Pajna Zoltánt, Debrecen alpolgármesterét, Papp Jánost, Fugyivásárhely polgármesterét, Szénási
Zsanett projektmenedzsert és Demény Zsoltot, a projekt
műszaki vezetőjét.
Vitányi István szólt azokról a sikeres projektekről, amelyek
a bihari térség és a határ túloldalán lévő településekkel
közösen valósulnak meg. A honatya leszögezte: jó úton
járunk, a szó valódi és átvitt értelmében, amit folytatni kell
a következő európai uniós ciklusban is. Közölte: a hazai
autópályák belátható időn belül elérik a határt, így hamarabb elérhetők lesznek a határon túli nemzettársaink.
Papp János röviden bemutatta az öt falut magában
foglaló, hétezer lakosú Fugyivásárhelyt, ahol 3,5 km hosszú
aszfaltút készült el.
Muraközi István arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösen benyújtott
pályázatnak köszönhetően több évtizedes mulasztást sikerült behoznia a
városnak, hiszen négy utca – a Béke, a Fazekas, a Bercsényi és a Táncsics
tér – újulhatott meg, 2.542 méter hosszon, mintegy 600 millió forint
összegből.
Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnökjelöltje, előrevetítette: a következő
ciklusban is lesznek hasonló források a határon átnyúló fejlesztésekre. A

Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. örömmel tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést Berettyóújfalu területén 2014. október után is
folytatja. Társaságunk 2014. májustól októberig próba jelleggel végzett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a programmal kapcsolatban kedvező tapasztalataink vannak, eddig ilyen
módon 10 300 kg szelektív hulladékot sikerült begyűjtenünk és
hasznosítónak átadnunk. A hasznosíthatóság érdekében kérjük,
hogy a zsákokba csak a zsákon jelzett hulladékokat helyezzék
bele, tisztán, kiöblítve, laposra taposva! A tiszta, élelmiszerrel
nem szennyezett, nem olajos papír hulladék összekötözve a zsák
mellé is helyezhető. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki még
nem tette, csatlakozzon a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez! Hulladékaink 75 %-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek belőle! A szelektív hulladékgyűjtés
az újrafeldolgozás, újrahasznosítás első lépése. Óvjuk együtt
környezetünket! Csökkentsük együtt a hulladéklerakóba történő
hulladékok mennyiségét! A programban eddig is résztvevőknek
köszönjük az együttműködését!
Szelektív hulladékgyűjtő zsákot a Bihari Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain ingyenesen kérhetnek. A
zsákok visszapótlását a szállítást végző kollégák végzik.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok házaktól történő begyűjtése
havi 1 alkalommal történik, minden hónap első teljes hetében a
szokásos ürítési napon. Amennyiben a hónap első napja nem
hétfői napra esik, úgy a zsákok begyűjtése a következő héten
történik, pl: október 1. szerda, ezért a begyűjtést október 6-10.
között végezzük.
További információ az ügyfélszolgálaton keresztül kérhető,
illetve a honlapunkon elérhető.
Simon Péter ügyvezető
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két megyében gazdaságélénkítésre és a mezőgazdaság fejlesztésére 25
millió Euró áll rendelkezésre, ehhez képest viszont hatszoros az igény a
forrásokra. Éppen ezért a leendő megyei önkormányzat feladata a
prioritások eldöntése – jelentette be.
A rendezvény ünnepélyes szalagátvágással folytatódott. A helyszínekre
városnéző kisvonattal érkeztek a vendégek és az önkormányzat vezetői.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA OKTÓBERBEN
2-5. csütörtök-vasárnap Kezdés:18.00

AZ EMLÉKEK ŐRE

12

Színes szinkronizált amerikai sci-fi
6-8. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

A SÉF

6

Színes szinkronizált amerikai vígjáték
2-5. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45
6-8. hétfő-szerda Kezdés: 20.00

LAVINA

16

Színes feliratos svéd film
8-12. szerda-vasárnap Kezdés: 16.30

BOGYÓ ÉS BABÓCA
Színes magyar rajzfilm

9-12. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

VÉDELMEZŐ

18

Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
9-12. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.15

LLEWYN DAVIS VILÁGA

16

Színes feliratos amerikai film

13-15. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

KAMUZSARUK

16

Színes szinkronizált amerikai akció vígjáték
13-15. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

VIKTÓRIA – A ZÜRICH EXPRESSZ

16

Színes szinkronizált svájci-magyar film

16-22. csütörtök-szerda Kezdés 18.00

MAJA, A MÉHECSKE

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi A szén-monoxid-mérgezések évről-évre halálos
Igazgatóság és a Hajdú-Bihar Megyei Területi áldozatokat is követelnek. Az esetek többsége
Tűzmegelőzési Bizottság az idén ősszel is felhívja valamilyen hibás műszaki kialakításra, a karbana lakosság figyelmét a fűtési szezonnal összefüg- tartás hiányára vagy műszaki meghibásodásra
gő káresetek megelőzésének lehetőségeire és vezethető vissza. A megelőzés érdekében ezért
módszereire. A tüzelő-, fűtőberendezések, az rendkívül fontos a karbantartás, ha kell, szaktaégéstermék-elvezető és szagelszívó rendszerek nácsadás igénybevétele. Egy megfelelő minősémeghibásodása, valamint a helytelen műszaki gű szén-monoxid-érzékelő életet menthet, hiszen
megoldások tűzesetet, robbanást, füstmérgezést időben jelzi, hogy a halálos gáz felgyülemlett.
vagy szén-monoxid-mérgezést okozhatnak.
Az idei évben Hajdú-Bihar megyében eddig 12
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett esetben riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó
szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy egységeit szén-monoxidmérgezéshez, ezek során
színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt két ember szenvedett valamilyen fokú mérgezést
hatásai – rosszullét, szédülés, hányinger, fáradt- és hárman vesztették életüket.
ság – könnyen összetéveszthetőek más betegsé- Kelemen-Madai Petra tű.hdgy. Megyei szóvivő
gek tüneteivel. Ez a gáz az
otthonokban
leggyakrabban
előforduló toxikus gáz, amely
meggátolja a véráramban az
oxigén szállítását.
A fűtési szezon előtt szükséges
alapvető megelőző lépéseket
még nem késő megtenni.
Ellenőriztesse a tüzelő-, fűtőberendezéseit, a kéményeket,
szüntesse meg a helytelen
műszaki
megoldásokat
és
győződjön meg szén-monoxidérzékelője működőképességéről. Baj esetén azonnal hívja a
katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
segélyhívó számon!
A nagysikerű Szélső - Érték Fesztiválról a
novemberi számunkban olvashatnak.

Színes szinkronizált angol rajzfilm

Bihari Hírlap

16-19. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

TEMPLOM A DOMBON

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

16

Színes feliratos szerb dráma

20-22. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

ALABAMA ÉS MONROE

16

Színes feliratos belga dráma

23-26. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

HOLTODIGLAN

23-26. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.30
Színes szinkronizált amerikai rajzfilm
27-29. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

NOVEMBER MAN

12
16

Színes szinkronizált amerikai thriller
27-29. hétfő-szerda Kezdés: 20.00

VILÁGOK KÖZÖTT

(x)

16

Színes szinkronizált amerikai thriller

A LÁNY ÉS A KÖLTŐ

12

Nadányi Zoltán Művelődési Központ
programja
2014. október 21.
14.00 – Együtt Egymásért – Emlő Klub összejövetele.
Helyszín: Makk Kálmán Mozi, különterem
16.30 – ÉDES – egyesületi nap –
Helyszín: Makk Kálmán Mozi, különterem

Színes, feliratos német film

30-2. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

SÍROK KÖZÖTT

16

Színes szinkronizált amerikai dráma
30-2. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.00

A HÁZMESTER

Színes, feliratos francia vígjáték

16

3-5. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

HALLOWEEN – A RÉMÜLET ÉJSZAKÁJA

16

Színes, feliratos amerikai horror

3-5. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

SZAVAK NÉLKÜL

Színes, feliratos lengyel film
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

AKTUÁLIS

12
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Anyakönyvi hírek
Születés
2014. augusztus
18. Gyarmati Csaba
(Gyarmati Csaba – Puj Anna)
Házasságot kötöttek
2014. augusztus
16. Friedrich Ferenc – Molnár Szilvia
16. Szakadáth Péter – Gyetvai Erzsébet
16. Jenei Norbert – Tóth Ágnes
23. Köller Attila – Lajos Mária
30. Papp Norbert – Lakó Emese
30. Vass László – Földesi Georgina
30. Schreiner Roland Tibor – Simon Adél

2014. szeptember
6. Berde László – Takács Marianna
13. Seprenyi Roland – Hudák Viktória
20. Hadházi Mihály – Rácz Katalin
Elhunytak
2014. augusztus
18. Ritók Károly (1944)
26. Balogh Imre (1956)
30. Tóth József (1939)
2014. szeptember
1. Lukács Gyopár (Varga Gyopár) (1949)
3. Pap Róza (Bihari Róza) (1932)
5. Micskei Józsefné Szilágyi Erzsébet (1923)
6. Szabó Gyula Sándor (1948)
14. Szabó János (1944)
14. Karalyos Imréné Fónyad Piroska (1924)
2014. október Bihari Hírlap

15.

Az Invitellel szilveszterig
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan

Havi

1999 Ft
év végéig

Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel viszonteladói partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28.
minden kedden 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Csorba Emese Tel.: +36 30 708 9287

140911-A

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű,
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

