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Enyhe az idő – folyik a csatornaépítés Táncvigalom 2007
Csatatér van Berettyóújfalu
néhány utcájában. Olyan küzdelem
folyik, melynek a legtöbb ember
örül. Ha nem is felhőtlenül, de
belátva annak szükségességét és
elviselve a vele járó minden kényelmetlenséget.
Csatateret írtam, mert talán
ahhoz lehetne legjobban hasonlítani - mondjuk - a Szegfű utca
képét. Mintha valami lovas ármádia
galoppozott volna rajta napokon
keresztül.
Ez az állapot nem egyedi most ezen az utcán, hiszen
Szentmártonban szinte mindenütt
folyik a szennyvízelvezető csatornahálózat építése, és újfalui
területeken is megkezdődött néhány
helyen.
Annak ellenére, hogy mindenütt
pocsolya és sár kíséri a kotrógépek
és teherautók útját, csak elenyésző
mennyiségű reklamáció érkezik
a városházára és a társulathoz a
kialakult állapotok miatt. Belátják
az érintett utcák lakói, hogy most,
ilyen körülmények között kell a
csatornát elhelyezni a közterületeken, hiszen a határidő szorításában
nincs mód kivárni a tavasz végi,
nyár eleji jó időt. Így is meg lehetünk elégedve az időjárással, hiszen
nincs erős fagy, hófúvás, ami ellehetetlenítené a kivitelezést.
Bizonyára emlékeznek a szentmártoni lakossági fórumon résztvevők arra a mondatra, hogy: „Ha
hidegben, hidegben, ha melegben,
melegben, de meg fog épülni a
csatornahálózat!” Nos szerencsére
– eddig – az utóbbi változat következett be, és egész télen folyt a
munka. Ha az időjárás az eddigiekhez hasonlóan alakul, bizonnyal
határidőre el is fog készülni.
Ennek érdekében minden tőlük
telhetőt elkövetnek a kivitelező cég
dolgozói, és dacolva a mostoha
körülményekkel, a lehetőségekhez
képest igyekeznek jó és tisztességes
munkát végezni, pedig néha embertelennek tűnnek ezek, hiszen a

Azok számára, akik még nem
ismerik a beruházás főbb paramétereit, álljon itt néhány száraz tény
ezzel kapcsolatban.
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munkaárokban adott esetben még
három méternél is mélyebben, a
talajvízzel, csapadékkal és a hozzájuk társuló sárral megküzdve
kell munkájukat elvégezniük. Így
sokszor a munkagödör beomlásának megakadályozásával több időt
kell eltölteniük, mint a tényleges
vezetéképítéssel. Mondjuk ki: megdolgoznak a fizetésükért…
De még mielőtt olyan színben
tűnnék fel, mint aki a kivitelezők
oldalán áll, le kell szögeznem,
hogy a beruházás lebonyolításában közreműködő kollégákkal
együtt folyamatosan ellenőrizzük
a kivitelezés alakulását, és elvárjuk
a munka folyamán a lehető legjobb minőséget és a legpontosabb
végrehajtást a fővállalkozótól.
Elvárjuk azt is, hogy minden ingatlan esetében keressék meg az
ott lakót, és beszéljék meg vele a
bekötés helyét, figyeljük azt, hogy
a munkák végeztével jó állapotokat
teremtsenek a közterületeken, megköveteljük a technológia betartását
és minden mást, ami garantálja a
csatornahálózat jövőbeni problémamentes működését. Erre egyébként
a kivitelezésre kötött szerződés
is garanciákat nyújt, hiszen 13 év
jótállási kötelezettsége van a közbeszerzésen nyertes cégnek. Ennek
alapján neki is elemi érdeke, hogy

minden jó minőségben készüljön el,
hiszen ha valamilyen meghibásodás
következik be, ilyen hosszú ideig
lesz kötelessége azt kijavítani.
A beruházás megvalósítása folyamán igyekszünk alkalmazkodni
a lakossági igényekhez még olyan
mértékben is, mely az előre elkészített tervek menet közbeni módosításával is jár. Jó példa erre a Temesvári
utca, ahol az utca középső részére
– a helyszíni lejtési viszonyok
előzetes felmérése alapján – volt
tervezve az átemelő szivattyútelep, de onnan áthelyeztük az utca
végére. Más változtatásokban is
megegyeztünk a kivitelezővel és a
tervezővel annak érdekében, hogy
mind a leendő üzemeltető, mind a
lakosság szempontjait maximálisan
figyelembe vehessük.
A szentmártoni munkavégzés
előrehaladtával a hangsúly mindinkább át fog tevődni az újfalui
területekre. Tudjuk, hogy zömmel
ezeken a részeken is a szűk, keskeny utcákon nem épült még meg a
csatorna, tehát nem kisebb türelemre lesz szükségük az ezen helyeken
lakóknak sem, mint amilyen megértéssel viselték a megpróbáltatásokat
a szentmártoniak. Talán a tavasz
beköszöntével a csapadék kevesebb
lesz, elősegítve ezzel az elviselhetőbb körülményeket.

Összköltség: 729.580.000 Ft.
A finanszírozási összetevők
hozzávetőleges aránya
Állami céltámogatás: 40 %
KIFE támogatás: 8% (Kistérségi
felzárkóztatási támogatás)
Önkormányzati önrész: 26%
Csatornamű társulati rész: 26%
Műszaki tartalom:
Gerincvezeték (utcahossz): 18,5
km
Bekötővezetékek hossza: 9,5 km
Bekötések mennyisége (ingatlanok): 1306 db
Befejezési határidő szerződés
szerint: 2007. május 31.
A cikk elején csatateret emlegettem. Bizonyára nem vagyok
egyedül ezzel, és lehetséges, hogy
a munkák folyamán még többen
fognak e jelző használatához csatlakozni, de mindenképpen oda kell
tegyük mellé, hogy a tevékenység
nemes célért folyik, és a szükségszerű kényelmetlenségeknek már
látszik a vége. Azt követően pedig
végre azok is használatba vehetik a
rendszert, akik hosszú évek óta csak
várták a lehetőségét.
Addig is mind a városházán,
mind a társulatnál várjuk az észrevételeiket, megjegyzéseiket,
és igyekszünk minden lehetőt
megtenni annak érdekében, hogy a
kivitelezés eredményesen záruljon!
(Aki e-mailben szeretne észrevételt
tenni, annak lehetősége van az
alábbi címen: bujfpmhi@axelero.
hu) A műszaki átadást követően – e
lap segítségével Â részletes tájékoztatást fogunk adni az üzemeltetési
feltételekről, a rákötések megvalósításának mikéntjéről és minden
más praktikus kérdésről.
Szántai László,
a Berettyóújfalui Csatornamű
Társulat elnöke

Ahogyan az intézményvezető látja
Sokféle vélemény, aggodalom
fogalmazódott meg mostanság, az
egészségügyi reform-intézkedések
közepette az ország kórházainak,
köztük a berettyóújfalui Területi
Kórház jelenét és pláne jövőjét illetően. Városvezetők, országgyűlési
képviselők nyilatkoztak pro-kontra,
eltérő megítélések hangzottak el
itt is, ott is. Lapunk annak járt
utána, hogyan látja a szakember,
az intézmény főigazgatója térségünk kórházának helyzetét. Dr.
Bulyovszky István elmondta, a
legutolsó információjuk szerint
(február 7.) a miniszterelnöknél történt lovasberényi egyeztetés alapján
a berettyóújfalui Területi Kórháznál
a végleges aktív ágyszám 342
lesz, és ehhez jön 163 krónikus,
valamint 170 rehabilitációs ágy.
Az eddigi 690 kórházi ágyból 675
marad tehát a Területi Kórháznál.
Ez mindössze 15 ágy veszteség. A
struktúra azonban jelentős változást
mutat majd, az országos 20-25%hoz képest (hasonlóan a megyei
Kenézy Gyula Kórházhoz) itt 36
százalékkal csökken az aktív ágyak
száma. Ennek egy részét viszont a
krónikus és rehabilitációs ágyakban

visszakapják, ami részben öröm, de
üröm is, mert ezek finanszírozása
jóval alacsonyabb összegben történik majd, és ez rontja a kórház
anyagi helyzetét. Az viszont pozitív
– hangsúlyozta a főigazgató –, hogy
minden eddig működő osztályuk,
így a teljes szakmai paletta megmaradhatott. Az újonnan belépő
sürgősségi betegellátó osztállyal
együtt összesen 13 osztály lesz,
plusz a krónikus és rehabilitációs
osztályok, illetve a 3 diagnosztikai
részleg is folytathatja a munkáját.
Bulyovszky István kifejtette, érthető módon a dolgozókat leginkább
a fentiek személyi konzekvenciái
érdeklik, de ezek megállapításához
az ágyszámok ismerete mellett még
egy nagyon fontos dolog, a finanszírozás mikéntje is szükséges, ami
április 1-jétől válik nyilvánossá. A
bevételek pontos kalkulációja nélkül dolgozói létszámot nem tudnak
meghatározni, az elkövetkező hetek
feladata lesz az ágyszámokhoz
hozzárendelni a létszámot. Egy
biztos – jelentette ki a főigazgató -,
hogy sem ők, de az ország egyetlen
kórháza sem engedheti meg ezek
után magának, hogy a bevételekből
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felesleges, úgynevezett bújtatott
létszámokat finanszírozzanak, mert
az a halálukat jelentené az intézményeknek. Az elképzeléseik eddigi
legfontosabb pontja az volt, hogy
lehetőleg minél kevesebb aktív ágyat
veszítsenek, ez csak részben valósult
meg, a másik, hogy az ágyak összlétszáma ne csökkenjen jelentősen, ez
viszont sikerült. A harmadik céljuk
az volt – mondta Bulyovszky István –, hogy ha már nem sikerült a
súlyponti kórházak közé kerülniük,
legalább a teljeskörű szakmai profiljuk, vagyis valamennyi osztályuk
megmaradjon. Ez szintén teljesült.
A közeljövőben megnyitják a sür-

gősségi betegellátó osztályt, ehhez még szükséges a CT (computer
tomográf) diagnosztikai
készülék, amire a pénz
már megvan, csupán a
pénzügyminiszter ellenjegyzése hiányzik.
Mivel a rehabilitációs ágyszám jelentősen
megnőtt, a következő lépésben a kórház
területén egy 150 fős
rehabilitációs osztályt kívánnak
létrehozni, illetve az eddig elmaradt
felújítást elvégezni a pszichiátrián és tüdőosztályon, valamint a
központi műtő kialakítása lesz a
legfontosabb feladatuk. Ezekhez
kell ebben az évben megkeresniük
a pályázati lehetőségeket, illetve
megszerezniük az EU-s pénzeket.
Ez volna a jövő, de hogy az intézményben hány embert fognak
foglalkoztatni, az az április 1-jétől
bevezetésre kerülő új finanszírozási
rendszer ismeretének hiányában
jelen pillanatban nem tudható.
Így konkrét létszámokról, illetve
leépítésekről, ezek mértékről most
még nem tud nyilatkozni. L. M.
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A magyar kultúra hetének méltó
zárása volt a Bihar táncegyüttes
Táncvigalma január 27-én a városi
sportcsarnokban. 1989 óta minden
évben január végén rendezzük meg
a táncosok jótékonysági estjét.
„Meg kell mondanom őszintén,
hogy közel áll hozzám a Bihar
táncegyüttes, mivel a Széchenyiiskolából gyökerezik, ahol én is
kezdtem bontogatni a szárnyaimat”
– e szavakkal nyitotta meg a bált
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő. A vendégeket Szeifert
Ferenc polgármester köszöntötte.
Köszöntőjében elmondta, hogy
az egyik legfontosabb együttes
Berettyóújfalu kulturális életében a
Bihar néptánc együttes, és büszkék
lehetünk arra, hogy ilyen komoly
kulturális hagyományokkal és értékekkel rendelkezik városunk.
A pezsgős koccintást a táncosok
műsora követte. A Bihar néptánc
együttes három korcsoportja mutatta meg tudását, és 40 perces
műsorukkal bizonyították, hogy
a város, a szülők, az ismerősök
nemes célt támogatnak. Összesen
kilencven 6-19 éves gyermek ropta
a táncot. Az ifjúsági csoport a tőle
megszokott igényességgel, lendü-

lettel mutatta be két koreográfiáját.
A Kökény csoport is egyre rutinosabban táncol, ők 5-8. osztályosok.
Nagy sikert arattak a Bodrogközi
táncokkal. Meglepetést okozott a
Csicseri csoport. Most ők aratták a
legnagyobb sikert. A negyvennyolc
alsó tagozatos apróság meglepően
felszabadult játékukkal, s emellett
igen pontos tánctudással bűvölték
el a közönséget. A végén szatmári
csárdásra hívták a vendégeket a
táncosok. A hangulat nagyon jó
volt, jólesett mindenkinek a finom
vacsora, majd folytatódott a hajnalig tartó mulatság, amihez a Cheops
együttes biztosította a jó zenét.
Örültünk, hogy a kezdetektől
kitartó, kedves vendégeink mellett
egyre többen jöttek újak, s hoztak
magukkal újabb vendégeket. Jó
volt látni a régi táncosokat, akik
egy-két évvel ezelőtt még maguk
is táncoltak. Ma már vendégként,
vagy mint szülők voltak jelen.
Köszönjük minden kedves támogatónknak, a vendégeknek és
nem utolsó sorban a szülőknek,
hogy segítségükkel hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. Reméljük,
jövőre ismét találkozunk.
A Bihar néptánc együttes

A szép magyar beszéd
„kiskövetei”
Berettyóújfaluban február 5-én
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában rendezték meg a Kazinczy
szép kiejtési országos verseny városi fordulóját az általános iskolák
részére két korcsoportban, 5-6. és
7-8. osztályosok részére.
A versenyzők egy szabadon
választott, és egy, a szervezők
által kiadott szöveg felolvasásával
bizonyíthatták rátermettségüket,
tehetségüket, azt, hogy nem véletlenül őket választotta ki iskolájuk
a versenyre. A közönségnek, valamint a pártatlan és szakavatott
zsűri tagjainak – Kapornai Judit
intézményi irodavezetőnek, Kissné
Tóth Mártának és Vékonyné Somi
Erikának – nem kellett csalódniuk,
hiszen többségében színvonalas
produkciókat hallhattak és zsűrizhettek.
Az 5-6. osztályosoknál Bodnár
Angéla, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója lett az első,
Pércsi Boglárka, a József Attila
Általános Iskola tanulója a második, míg Balog István, a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola tanulója
harmadik helyezést ért el.
A 7-8. osztályosoknál szintén
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanulója, Kharvait Aida
bizonyult a legjobbnak. Muraközi
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Dorottya, a József Attila Általános
Iskola versenyzője második, Nagy
Dóra, a Toldi Miklós Általános
Iskola tanulója harmadik helyezett
lett. A könyvjutalmakat Kapornai
Judit zsűrielnök adta át a versenyzőknek, Vékonyné Somi Erika, a
Berettyó TV bemondónője pedig
jó tanácsokkal látta el a résztvevőket, hiszen egykor ő is jelen volt
hasonló versenyeken, és ért el szép
sikereket. Hamarosan hasznát
veheti a jó tanácsoknak Kharvait
Aida, aki 2007 március végén Kisújszálláson képviseli városunkat
a Dunától keletre fekvő megyék
tanulói közötti versenyben.
Rákóczi-iskola

2

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Bővülő kapcsolatok Európával
– testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése Montegrotto és Berettyóújfalu között –
Montegrotto Therme egy 11500
lakosú kisváros Olaszországban,
Velencétől 60, Padova városától
15 km-re. Padova tartomány (megye) a tavalyi évben vette fel a
kapcsolatot Hajdú-Bihar megyével, és ebből kifolyólag kereste
meg Montegrotto városvezetése
Berettyóújfalut, hogy testvérvárosi kapcsolatot kezdeményezzen
velünk.
Január 26-án 3 tagú delegáció
indult Berettyóújfaluból, a város
képviseletében Muraközi István alpolgármester, dr. Muraközi Zoltán,
a Területi Kórház orvos-igazgatója
és e sorok írója, Kapornai Judit
intézményi irodavezető utaztunk,
hogy megismerkedhessünk a
várossal, annak vezetőivel, üzletembereivel.
Már megérkezésünkkor feltűnt, hogy ebben a kisvárosban
legalább 30 szálloda van, később
megtudtuk, hogy a városnak nagy
az idegenforgalma, amit a gyógyvizének köszönhet.
Az első napon vendéglátóink
elvittek bennünket egy modern

gyógycentrumba, ahol járóbeteg
rehabilitációval foglalkoznak. A
korszerű orvosi műszerezettség
mellett szembetűnő volt a magas
szintű szervezettség, amelynek
eredménye, hogy nagyszámú
beteget tudnak naponta fogadni
a munkaidő nagyfokú kihasználtságával. Egy tervezőirodát is
meglátogattunk, ahol sok egyéb
munka mellett kórházak tervezésével foglalkoznak. Ezután ünnepi
vacsorára voltunk hivatalosak,
ahol Padova tartomány vezetői,
Montegrotto város alpolgármestere és képviselői látták vendégül
a berettyóújfaluiakat, és sor került
a testvérvárosi megállapodás szándéknyilatkozatának aláírására.
Másnap megnéztük Montegrotto

üvegmúzeumát, ahol csodálatosabbnál csodálatosabb művészi
tárgyakat, képeket láttunk üvegből,
majd részt vettünk Giorgo Perlasca
mellszobrának avató ünnepségén,
aki a II. világháborúban több,
mint 5000 magyar életét mentette
meg. A szoboravatáson Muraközi
István alpolgármester beszédében
elmondta, hogy örömmel veszi
Berettyóújfalu a testvérvárosi kezdeményezést, és megemlékezett
Giorgo Perlasca-ról is.
Ezt követően Luca Claudio,
Montegrotto város fiatal polgármestere látott bennünket vendégül,
ahol átadhattuk számára a Beretytyóújfalu várost bemutató albumot
és a városzászlót. A délután folyamán kipróbálhattuk Montegrotto

termálvizét, este pedig egy üzleti
vacsorán találkoztunk, ahol olasz
vendéglátóink elmondták, hogy
a kulturális és sport terén kialakítandó együttműködés mellett
nagyon örülnének, ha a termálvízre
alapozott befektetésekre is lenne
lehetőségük Berettyóújfaluban.
Ez persze Berettyóújfalu számára is kedvező lenne, tehát
bízunk abban, hogy városunk
képviselő-testülete hozzájárul a
kapcsolat létrehozásához, így a
romániai Margita és az olaszországi Porcia mellett Montegrotto
is testvérvárosunk lehetne.
K. J.
(Az esemény képei a www.
berettyoujfalu.hu oldalon a Galéria
rovatban megtekinthetők.)
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a bevándorlók szülei együtt tanulhatnak gyerekeikkel, megismerik a
befogadó ország kultúráját, így közeledhetnek egymáshoz a többség
és a kisebbség. Magyarországnak
egy 60 milliárdos kerete van, amit
esélyegyenlőségi célokra használhat fel.
Az esélyegyenlőség évében
az egyik legalapvetőbb feladata
lesz a kormánynak, hogy akadálymentesítse a középületeket, azokat
a fontos intézményeket, ahová még
mindig nem juthatnak be mozgáskorlátozottak. A képviselő asszony
szerint a nők esélyegyenlősége

szempontjából szükséges a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő
elterjedése Magyarországon, ezzel
segítve a kismamákat, a hátrányos
helyzetben élő vidéki nőket, akik
egyébként nem jutnának munkához, és teljesen kiszorulnának a
munkaerőpiacról. A kisebbségek
sorsára való odafigyelést is lényegesnek tartja Európában, hiszen
a különböző származású bevándorlók összességében sokmilliót
tesznek ki, a romák száma pedig
most, Románia és Bulgária csatlakozásával mintegy 30 százalékkal
nő meg az Európai Unióban. Lévai
Katalin úgy látja, nincs igazán
kikristályosodott kisebbségi politikája Európának, és Magyarország
miniszterelnöke is egyetértett
vele abban, hogy országunk zászlóvivője lehet ennek. Fel kellene
éleszteni Lévai Katalin szerint
a korábban kidolgozott „Roma
évtized” programot is, amely az
integrációt tűzte ki céljául.
Kérésünkre Európa többi országával összehasonlítva Magyarországot a képviselő asszony
kifejtette, az esélyegyenlőség
szempontjából több területen
le vagyunk maradva, például a
fogyatékossággal élők problémájának kezelésével nem érjük el

egy fejlett demokrácia szintjét. A
roma politika sehol sem kielégítő
Európában, hiszen ekkora tömegű
kisebbség szegénységét, másfajta
kultúráltságát, iskolázatlanságát,
foglalkozás nélküliségét nem
tudják megfelelően kezelni. A nőpolitikában is van lemaradásunk,
de nem annyira a mutatók rosszak,
például az azonos munkakört betöltő férfiak-nők keresete között
nálunk kb. 10 % a különbség, de
van olyan Nyugat-Európai ország,
ahol ennek duplája, nálunk inkább
a szemlélettel, a nők megítélésével
van a baj.
Lévai Katalin Berettyóújfaluban
a Piremon Kisvállalatot látogatta
meg, ami véleménye szerint igen
fontos a térség foglalkoztatása
szempontjából, hiszen olyan embereknek ad munkát, akik máshol
megváltozott munkaképességük
miatt nem tudnának elhelyezkedni.
Az üzemlátogatás után lakossági
fórumot tartott a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Erdélyi Gábor
termében, mert lényegesnek érzi,
hogy politikusok személyesen találkozzanak az emberekkel, illetve
az európai parlamenti képviselők ne
szakadjanak el Magyarországtól, az
itteni problémáktól.
L. M.

OEP kommandó Berettyóújfaluban
Városunkba is ellátogattak az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/ ellenőrei. Nem véletlenül
és nem eredménytelenül. Kommandósoknak titulálja őket a közvélemény, hiszen nem ellenőrizni
járnak, hanem lecsapni. Biztosra
mennek… A részletekkel a kárvallottak – dr. Pap-Majoros László,
dr. Szeszák Ferenc és dr. Újhelyi
István körzeti orvosok ismertetnek
meg bennünket.
– Van néhány cukorbetegek
által használt inzulin készítmény,
amelyet diabetológiai szakorvos
javaslatára írhatnak fel a rászorulóknak a háziorvosok – kezdte a
történetet dr. Szeszák Ferenc. – Az
előző években ez bevett gyakorlat
volt, ebben az évben újra az, viszont
2006-ban egy rendelet alapján
ezeket a készítményeket mi nem,
csak a diabetológus szakorvos
írhatta volna föl. Nem tudtunk erről
a rendeletről, és a korábbi évek
gyakorlatát folytatva 2006-ban is
kiírtuk a betegeknek ezeket a készítményeket, és itt hibáztunk.

APEH Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az APEH Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságának berettyóújfalui kirendeltsége február 7-étől új irodába
költözött. A kirendeltség új címe: Berettyóújfalu, József Attila u. 35. (A
Herpály-Team Kft. ügyfélszolgálati irodája mellett.)
Ügyfélfogadási rend: hétfő 8-18 óra, kedd szünnap, szerda, csütörtök,
péntek: 8-12 óra.
APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

Postaládánkba érkezett

Az esélyegyenlőségért az esélyegyenlőség évében
Gyűlölnék olyan Európában
élni, ahol a többség szegény – vallja
édesapja mondását a január 23-án
Berettyóújfaluban járt Lévai Katalin európai parlamenti képviselő,
aki Gyula Ferencné országgyűlési
képviselő asszony meghívására
érkezett városunkba. A korábban
esélyegyenlőségi miniszterként
ismert képviselő asszony az Európai Parlamentben is hasonló
feladatokkal foglalkozik, tagja a
jogi, az emelt szintű esélyegyenlőségi, valamint az emberi jogokkal
foglalkozó bizottságoknak.
Elmondása szerint 20 évvel ezelőtt kezdett el az esélyegyenlőség
témakörével foglalkozni, amikor
a Debreceni Egyetemen szociálpolitikát, szociológiát tanított, és
több könyve is megjelent ezzel
kapcsolatosan. Az esélyegyenlőség
igen tág problémakörén belül a
nők esélyegyenlősége és a nagyon
bántó, nehezen elfogadható fogyatékossággal élők esélytelensége
érdekli leginkább. Az Európai
Parlamentben elindították idén az
esélyegyenlőség évét, és olyan
mintaprogramokat készítenek,
amelyekből az országok tanulhatnak egymástól. Ilyenek például a
roma gyerekek integrációja vagy a
szülők iskolája program, amelyben
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– Hibáztunk, de kárt nem okoztunk – folytatta Pap-Majoros doktor. – A megfelelő betegnek, a
megfelelő gyógyszert, a megfelelő
adagban írtuk, sem a betegnek,
sem az OEP-nek, sem az országnak
semmiféle kárt nem okoztunk, ezért
is megdöbbentő ez a magatartás.
– Az élet is erre szorított bennünket – fűzte hozzá Újhelyi doktor
–, hiszen a 93 ezer beteget ellátó
térségünkben egyetlen olyan szakorvos van, akinek javaslatát be
kellett volna szereznünk ahhoz,
hogy kiírjuk a készítményt. Ez
teljesen életszerűtlen, olyan fennakadásokat, csúszásokat jelentett
volna a betegellátásban, amit a
betegek érdekében nem is szabadott
felvállalnunk.
– Jogosulatlan utalványozás a
vád, jegyzőkönyvet vettek fel fizetési meghagyással, többek között
az inzulin teljes árát meg kell térítenünk – vette vissza a szót Szeszák
doktor. – Az OEP a büntetés összegét a következő ellátmányunkból le
fogja vonni tőlünk, egyszerűen nem

Nem kenyerem a személyeskedés, most sem ez a célom.
Néhány hete olvastam dr. Vitányi István „óvó” cikkét kórházunkról,
és csupán néhány ténnyel szeretném kiegészíteni a teljesség kedvéért.
Valóban egy 2004-es rendelet hátrányosan érintette kórházunkat is,
mint az országban több kiskórházat, ehhez azonban hozzájárult, hogy
közel 2000 beteggel kevesebben keresték fel intézményünket. Valóban
75 év alatt az itt hivatásukat teljesítő emberek nem felejtettek el dolgozni, ellenkezőleg, kvalifikált a személyzet, jobb a műszerezettség,
hála két szocialista kormánynak, szebb környezetben folyik a gyógyítás.
Megújult a belgyógyászat, a diagnosztikai részleg, a szakrendelők, 90
milliót kapott a kórház sürgősségi osztály kialakítására, 108 milliót az
ágyak átkonvertálására, folyamatban van a CT és a sürgősségi osztály
OEP befogadása. Természetesen nincs okunk hátradőlni, hiszen van
még bőven leamortizálódott épület, műszer- és géppark, ami felújításra
vár. A modern egészségügynek köszönhetően rövidebb a gyógyulási
idő, teret hódít az egynapos sebészet, gazdag a gyógyszeres és egyéb
terápiás fegyvertár, a minőségügynek hála, kevesebb a komplikáció,
költséghatékonyabb a működés, rövidebb az ápolási idő. Vagyis a 75
éves struktúra fölött elszállt az idő, ehhez hozzájárulnak a társadalmunkra
egyre inkább jellemző demográfiai adatok, az öregedő korfa, de gondolom, ezt egy országgyűlési képviselő területét járva saját szemével
is látja. Kórházunk ágyain is egyre több az idős, sokszor az alapvető
ápoláson kívül egyéb ellátást nem igénylő, társ és család nélkül maradt,
gyakran szociálisan hátrányos helyzetű ember. Nekik is joguk van a
méltó ellátáshoz, ezt a célt szolgálja az Ön fogalmai szerinti „elfekvő”.
A valóságban krónikus ápolási osztály, amely ápolási és kényelmi
eszközökkel felszerelt, hivatásszerető, hozzáértő személyzet által működtetett, legtöbbször geriátriai ellátásra szakosodott, speciális osztály,
amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik országszerte. Az, ha törődünk
az elesettekkel, nem hinném, hogy bármit, bármivé silányít. Valóban
a kórház vezetését kizárólag dicséret illeti ötleteikért, fáradhatatlan
munkálkodásukért, hogy ezekben a viharos időkben is ilyen kitartással
vitték véghez elképzeléseiket, sokszor népszerűtlen intézkedéseket is
felvállalva, ami mind a kórház fennmaradását, elsősorban a zavartalan
betegellátás biztosítását szolgálták, de dicséret és köszönet jár a kórház
összes dolgozójának is. A súlyponti kórházi létnek ismeretem szerint
törvényi akadálya van, hiszen a törvény úgy fogalmaz: súlyponti kórház
az lehet, amely 24 órában működő Sürgősségi Betegellátó Centrummal
bír. Tekintve, hogy CT-vel és ilyen centrummal nem rendelkezünk, így
e törvénynek nem felelünk meg.
Sokadszorra van szerencsém olvasni az Ön riogató cikkeit kórházunkat illetően, miszerint csőd, tömeges elbocsátás, bezárás, pusztulás
vár rá. Én örülök aggódásának, és nem gondolom, hogy tisztában van
cikkei hatásával, mert nem hinném, hogy szándékosan akarna rettegésben
tartani közel 1000 felelősségteljes, hivatásszerető dolgozót. Higgye el,
mindenki fél az újtól, a bizonytalantól, a változástól, ahogyan a műtétre
váró beteg is retteg, és mi nem a várható veszélyeket, kockázatokat
sorolgatjuk neki, hanem megfogjuk a kezét, megsimogatjuk a vállát, és
rámosolygunk, mert meg akarjuk nyugtatni. Kérem, hagyja a Területi
Kórház dolgozóit rámosolyogni a betegekre, mert a mi kezünkben olyan
eszköz a mosoly, ami gyógyítani képes.
Sziklai Emőke önkormányzati képviselő

Az OEP kommandó
és ami mögötte van
Az országszerte zajló OEP kommandós büntetőakcióknak az egészségügyhöz vajmi kevés köze van, egy másik sorba inkább beillenek, az
egészségügynél „magasztosabb” célt szolgálnak. Ugyanazt, mint a
mesterlövészek nemzeti ünnepünkön, ugyanazt, mint az állig felszerelt
rendőrhadsereg a néhány demonstrálóval szemben a Kossuth téren,
ugyanazt, amit az eltiport, megrugdosott, viharos gyorsasággal és
példás szigorral megbüntetett tüntetők, ugyanazt, amit a hírekben
nap, mint nap próbálnak belénk sulykolni terrorveszélyre, szélsőséges
csoportokra hivatkozva, és még folytatnánk… A megfélemlítés politikáját, a diktatúrák aljas, embertelen, félelmetes eszközét. Az OEP
kommandó az orvosoknak szól, de ne legyenek illúzióink, mindenkit
be kívánnak törni, aki nem akarja vagy bírja elviselni a reformoknak
álcázott népnyúzó intézkedéseket. A demokrácia, a szabadság eszméje,
emberi méltóságunk nem engedheti, hogy a megoldás a megalkuvás, a
beletörődés legyen. Remélem, az orvosok nem hátrálnak meg…
Kovács Zoltán

Fotó: Kari

utalja ki számunkra. Ezt később
talán vissza fogjuk tudni perelni,
az orvosi kamara számunkra pozitív
hozzáállása segíthet nekünk ebben.
Mivel kárt senkinek nem okoztunk,
és mégis megbüntettek bennünket,
kész vagyok a végsőkig elmenni.
– Egy havi praxisunk anyagi fedezetét vonják meg tőlünk – mondta Újhelyi doktor –, ami nemcsak

Ma nem divat az őszinteség,
hát kövezzenek meg…

nekünk veszteség, az ellátás biztonságát is veszélyezteti, hiszen praxisainkat is egyre nehezebben tudjuk
fenntartani. Ráadásul továbbra is
igen sebezhetőek vagyunk, hiszen
ebben a viharos változásdzsungelben lehetetlen mindent pontosan
követni, legjobb akaratunk ellenére
is hibázhatunk…
K. Z.

Közhasznúsági jelentés
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2005. évi személyi jövedelemadójának 1%-át a Pro Eklézsia Alapítvány támogatására ajánlotta
fel. Az APEH 151.699 forintot utalt át a felajánlott támogatásokból. Az
alapítvány a Toldi Miklós Református Általános Iskola rendezvényeit
támogatta, valamint eszközbeszerzésekhez nyújtott segítséget. Örömmel
fogadjuk adományaikat a református iskola támogatására, templomunk
felújítására az OTP-nél vezetett 11738046-20036782 számlára. Készpénz
befizetési csekk az egyházközségnél, valamint a református iskolában
beszerezhető. A 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását
a 18552203-1-09 adószámra várjuk.
Csíkos János, a kuratórium elnöke

Vasfüggöny
A vasfüggönnyel kapcsolatos
élményeim színházi eredetűek.
Amikor például 1955-ben a híres
debreceni Hamlet előadás után a
szereplőket a vastaps már háromszor-négyszer is függöny elé hívta,
leengedték a vasfüggönyt, és annak ajtaján léptek ki újra a főszereplők: Örkényi Éva, Simor Erzsi,
Márkus László s végül Mensáros,
akiről a korabeli színi bírálatok
azt állították, azokban az években
ő volt a magyar Hamlet, a dán
királyfi legkiválóbb megformálója
a hazai színpadokon.
Emlékeim pedig a Szabad
Európa Rádió adásaihoz kapcsolódnak. A ’60-as években gyakorta hallottam az ott beolvasott
kommentárokban: „A vasfüggöny
mögötti rab országok”. Ezek között voltunk mi is a lengyelekkel,
csehekkel, románokkal, stb.
Hajdani élményeim, régi emlékeim elevenedtek meg a mostani,
a Parlament épületét védelmező
„vasfüggöny” bontása láttán,
ahogy a tv képernyőn már sokadszor villant a mozdulat, midőn
Fideszes képviselők szerelik, hurcolják a „gótikus ház” védelmére
fémlemezekből emelt kordont,
egyszerűbben szólva: a rácsokat,
emelkedettebb maliciával a vasfüggönyt. Száz napon át óvta ez a
kerítés az ország házát, védelmezte a honatyákat és honanyákat,
száz napig állt, mint Napóleon
második uralma.
Van remény! A Parlament
előtti erőd még aznap felépült, s
hirdeti továbbra is az erő, a rend
és a jog diadalát. Esztétikai emelkedettséget nyújt Kossuth Lajos
és II. Rákóczi Ferenc szobrainak
ottani látványához.
A rend helyreállt. Elhangzottak a nyilatkozatok, szerfelett
demokratikusak, igen barátságosak és összefogásra indítóak.
Egy szigorú, de igazságos hölgy
e tárgyban a nemzethez intézett
szózata így hangzott: „Orbán
Viktor lebontott egy kerítést, de
ezzel egy falat húzott a törvényes
megoldások és az általa támogatott, agresszív politika közé.”
Lám, lám egy új Cassandra a
Kossuth tér lángjai fölött. Csak
azt nem tudom, ha intelme értelmezhető lenne, akkor jót vagy
rosszat jelentene? A szépkorúak
elnökének szavain el lehetne
tűnődni, de nem érdemes. Voltak
velősebb vélemények is, például
egy jóember azt mondta: „Orbán
Viktor és társai a magyar jogrend
ellen léptek fel.” Egy nagytekintélyű férfiú, vitézi hevülettel pedig
csak ennyit mondott: „Politikai
majomparádé.”
Látható, nagy a felfordulás.
Zajos, lármás a csárda, a híres
Zajgató. Hallom, utazási irodák
érdeklődtek, nem bontják-e le újra
a vasfüggönyt, s ha lebontják, a
rohamrendőrök rögtön felépítike újra? A Pesten turistáskodó
kazahsztáni csoport befizetne
a látvány megtekintésére. Nem
rossz ötlet. A konvergencia program forrásait bővíteni lehetne a
„rombolj és építs” műsor bevételeiből.
A tamburás öregúr, jó Arany
János 1851-ben úgy vélte, e hazában nem lesz több hiábavalóság,
s megírta hőskölteményét, A
nagyidai cigányok című paródiát
hazafias cselekedeteinkről. Így
kezdődött:
„Egyszer volt özönvíz, mióta
a világ;/ Egyszer nyit, száz évben,
az aloe-virág;/ Egyszer esett,
mondják kutyavásár Budán:/
Egyszer a hős dádék romlása
Nagy-Idán.”
Nem, nem! A rend fennmarad,
az éberség fokozódik. Maradunk
nevetségesek, maradunk szánalmasak.
Szívós István
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Vállalkozók
a Bihari Múzeumban

Porcia alpolgármestere a Bihari Hírlapból is ismerkedik városunkkal

A Bihar-Berettyó Vállalkozói
Egyesület tagjai január 26-án este
a Bihari Múzeumért Alapítvány
meghívásának tettek eleget, amikor is látogatást tettek a Bihari
Múzeumban. Megismerkedtek
a közgyűjtemény történetével,
mindennapi munkájával, eddigi
sikereivel és gondjaival. Részletes
tájékoztatást kaptak a 2007-es tervezett programokról is.
Az előadás végén a múzeumvezető kalauzolásával megtekintették
a Bihari térség egyetlen múzeumának kiállításait.
A rendezvény a Moló Panzi-

óban folytatódott. Gál László és
Csorba György jóvoltából kellemes
vacsorával zárult. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Szeifert
Ferenc, városunk polgármestere és
az éppen Berettyóújfaluban pihenő
Giovanni Zanot, az olasz testvérváros, Porcia alpolgármestere. A
fehér asztal melletti tárgyalásokat
másnap konkrét EU-s pályázati projekt kidolgozása követte, melynek
sikere esetén egy szélesebb körű
kulturális, oktatási, idegenforgalmi
együttműködés indulhat el a két
település között.
Kállai Irén múzeumvezető

Második anyanyelvüknek érzik majd
Délután 4. 00 óra. A Toldi
Miklós Református Általános
Iskola tükörterme. Óvodáskorú
apróságok, majd iskolások érkeznek a berettyóújfalui Helen Doron
Early English képzésre. Melinda
néni, Helen Doron-tanár köré gyülekeznek a kicsik: a kis nebulók a
szőnyegen üldögélnek, néhányan
ugrándoznak, ismerkednek az új
eszközökkel, nézegetik egymást,
ill. önmagukat a tükrökben. Mindenki készülődik, hangolódik a
foglalkozásra. A szülők a háttérben
foglalnak helyet, van, aki a szőnyegen gyermeke mellé ülve aktívan
részt vesz az órákon. A szemléltető
eszközök, képek, zászlók, bábok
egy kosárban. Egy kört alkotva
mindenki helyet foglal a szőnyegen.
Elkezdődik a JÁTÉK.
Immár másfél éve folyik városunkban, Berettyóújfaluban is angol
nyelv „tanítása” a nemzetközileg
elismert Helen Doron Early English
módszerrel. Ezeknek a foglalkozásoknak 2006 szeptembere óta a
Toldi Miklós Református Általános
Iskola ad otthont. A képzés 4-8 fős
csoportokban történik a szakképzett
Helen Doron-tanár, Pappné Fehér
Melinda irányításával.
A Helen Doron Early English
különböző tananyagokat tartalmaz

Lyukas zászlók alatt (1956-2006)
10. A rendőrség ostroma
Filep Tibor A történelem sakktábláján című könyvben írja: „December elején két fiatalembert
röpcédulázásért letartóztattak. Az ő
kiszabadításuk érdekében megmozdult Újfalu népe. December 7-én
több száz fő tüntető tömeg vonult
a rendőrség épülete elé. Egy 50 fős
karhatalmi szakaszt vezényeltek ki
a demonstráció megállítására. A tömeg a karhatalmistákat beszorította
a rendőrség épületébe. A tüntetésnek a szovjet katonai beavatkozás
vetett véget.”
Az eseményekről ennél részletesebben tájékozódhatunk a Nádas
Vilmos-féle jelentésből: „Berettyóújfalu községben két fiatalembert
ellenforradalmi jelszavak festéséért
letartóztattak. A községi forradalmi
bizottságának elnöke és két tagja
a kiszabadításuk érdekében Debrecenbe utazott. (…) Aznap este,
még a küldöttség hazajövetele előtt
mintegy 600 főnyi tömeg tüntetett
a rendőrség ellen, beverték annak
ablakait, és követelték a két tettes
kiengedését. (…) A tömegben
igen sok részeg, sok cigány és
nagyszámú berettyószentmártoni
lakos volt. Ekkor verték meg Nagy
rendőrfőhadnagyot, aki gépkocsival éppen arra utazott úgy, hogy
fél szemére megvakult. A megyei
tanács ott lévő egyik gépkocsijának
ablakait betörték, a bent ülőket
kővel megdobálták.” A fentieket
Nádas ’57 áprilisában rögzítette.
Itt indokolt két megjegyzést tenni:
a jelentők és értékelők gyakran
egynevezőre hozzák a cigányt, a részeget, kulákot, s ebben az esetben
az akkor még önálló közigazgatású
szentmártoniakat is. A másik, hogy
a tüntetők létszámát mindenki más
adattal jellemzi. Később egyértelműen tisztázódott, hogy 2500-3000
ember jelent meg azon a napon a
rendőrség előtt.
Amikor a Hajdú-Bihar megyei
Napló ’57 júliusában már a moszkvai VIT-re készülő fiatalok fotóit
közli, két ismerős arc (a derecskei
járási kultúrotthon igazgatója és a
Toldi Győzelem Tsz tagja) fölött
lévő tudósításnak politikailag különleges megfogalmazású címet
adott a szerkesztő: „Decemberben
a rendőrséget támadták meg, most
bíróság elé kerülnek a berettyóújfalui ellenforradalmárok.” Figyelem-

és félelemkeltő cím. A tudósítás
stílusa is elrettentő: „Csóra, volt
horthysta őrmester (…) Veres
Károly büntetett előéletű kulák.” És
így folytatja: „Lukács Gyula nyeles
kézigránáttal ment a rendőrség
elé, Szántó Károly és Dani János
pedig a rendőrség lefegyverzésére
’lelkesítette a tömeget’ (…) Lisztes
Sándor és Szűcs Lajos büntetett előéletű személyek a községbe érkező
személyautó utasait ütlegelték, a
gépkocsit pedig felborították”.
Ennek, és az ország más helyein
a hasonló esetek vérbefojtására
kellett Zsukov és Szokolovszkij
marsallok parancsnoksága alatt
58.821 fős hadsereget idevezényelni akkor.
Egészítsük ki, tegyük teljesebbé
a rendőrség december 7-i ostromáról eddig megismert képet. Csóra
József ’95 október 19-én a Bihari
Hírlapban így emlékezett: „Több
százan összegyűltünk a rendőrség
előtt, követeltük a két fiatal kiadását. Nagy István és én mentünk be
a rendőrség épületébe, ekkor engem
is le akartak tartóztatni, de a tömeg
megakadályozta. Néhány tüntető
kikísért Szentmártonba, ahol négy
hétig bujkáltam.”
A megismert szálak lassan
elvezetnek a dráma csúcspontjáig.
Veres Imre mesélte nekem tavaly
(2006 júliusában) Csörsz Ferenc és
Körvélyesi Béla, valamint Nyeste
Gyula (lesz majd szó az ő szerepéről is) társaságában az alábbiakat:
a december 6-i tanács vb ülésén
(ekkor még a forradalom előtti 9
vb tag és a forradalmi bizottság 9
tagjából állt ez a testület) Balogh
József és Gaál János (akit a jelentések folytonosan Gaszti-ként

emlegetnek) indítványozta, hogy
tegyenek hathatós lépéseket a letartóztatott két fiú kiszabadítására.
Ennek nyomán másnap reggel a vb
által felhatalmazott háromtagú küldöttség Debrecenbe utazott. Balogh
József, Veres Imre mellett a harmadik tag kilétét nem ismerjük. A
szovjet városparancsnokság főhadiszállása a színház melletti Pénzügyi
Palotában volt. A küldöttség személyazonosítása után a kapuőrség
a parancsnok elé vezette őket, aki
a lehető legnagyobb mértékben fel
volt háborodva, nem fogadta el a
delegáció kérését és érveit, délutánig „egyezség” nem született, sőt a
küldöttség szabadsága, biztonsága
is veszélyben forgott egy-két órán
át. Estefelé indultak Újfaluba (ekkor már szovjet katona által vezetett
gépkocsin). Előttük egy másik autóban három orosz tiszt, utánuk pedig
csapatszállító járműveken a szovjet
katonai karhatalom egysége. A
tömeg a rendőrség előtt ekkor még
együtt volt. A szovjet parancsnok
Vereséknek még az indulásnál
feladatul szabta, megérkezéskor
szólítsák fel a tömeget: oszoljanak,
menjenek haza. A tömeg ezt nem
fogadta meg. A tisztek bementek
az épületbe, a szovjet karhatalom
pedig megkezdte az oszlatást a ma
is ismert módszerekkel: gumibot,
géppisztolysorozat a levegőbe. Ennek lett eredménye. Mint a jelentő
az ’57 áprilisi helyzetértékelésben
írja: „Csorba alezredes elvtárs, aki
akkor a megyei fegyveres erők
parancsnoka volt, egy szovjet alezredes elvtárs társaságában éppen
Újfaluban tartózkodott…”
A tények nagyjából tehát azonosíthatók Veres Imre és a névtelen
jelentők közlései alapján, vagyis
a parancsnoki kocsiban csak két
orosz tiszt volt, a harmadik személy
Csorba alezredes lehetett. Megjegyzem: okkal feltételezhető, hogy
Csorba alezredesnek köszönhető,
hogy nem lőttek a tömegbe. A
parancsnoki határozottság hiányát
fel is rója Csorba alezredes terhére
a névtelen jelentő. A megyei fegyveres erők parancsnoki posztján
Csorba Lászlót rövidesen Oravecz
István alezredes váltotta fel. Ennek
a körülményeit a bírósági perek
iratai, a résztvevők, a tanuk emlékei alapján a következő részben
olvashatjuk.
Szívós István

attól függően, hogy a gyermekek hány éves korban és milyen
szinten kezdik el a „tanulást”.
Mindez történhet akár egy- vagy
kétévesen is.
A módszer lényege, hogy ugyanúgy tanítja az angol nyelvet, mint
ahogy a gyermek az anyanyelvét
tanulja. Természetes szituációkban,
tanulás nélkül sajátítják el a nyelvet.
A kurzusokhoz megvásárolandó
oktatási csomagban könyv, matricákat tartalmazó munkafüzet és
CD-k vannak, s előírás, hogy a
gyermekeknek otthonukban naponta kétszer kell meghallgatniuk
a számukra speciálisan összeállított
hanganyagot „háttérzeneként”
(öltözködés, fürdés, játék közben).
Ilyenkor a szülői segítség elengedhetetlen. Amikor már
ismerősek a nyelv
hangjai, szavai és
mondatszerkezetei,
jön a következő
stádium: játék
közben
a

már befogadott és ismerős hangok
jelentésének megtanítása, mindvégig szem előtt tartva azt a fontos
szabályt, hogy az óvodáskorú
gyermek elsődleges tevékenysége
a JÁTÉK. Amit a kis csemeték
otthon a CD-ről hallgattak, azt a
foglalkozáson valamilyen érzékelhető formában jelenítik meg nekik.
Kóstolással, tapintással, mozgással.
Minden szóhoz és mondathoz valamilyen élményt kapcsolnak. Közös
játék, ugrabugra, rajzolás és éneklés
közben tanulnak a gyermekek.
Mindezt úgy, hogy mindig dicsérik,
és észrevétlenül javítják ki a hibát.
A foglalkozásokon nem beszélnek
magyarul, hogy a gyerekek ne
idegen nyelvként, hanem második
anyanyelvként tanulják az angolt.
Gyakorlatilag 1-2 hónap után már
látható a módszer eredményessége.
Egy ideig passzívan halmozódik a
kicsikben a tudás, aztán egyszerre
elkezdenek beszélni a másik nyelven, megszólalnak angolul.
Végezetül néhány szó az elérhetőségekről. Legközelebb február,
március tájékán tervezik újabb
csoportok indítását. Az érdeklődők
a következő telefonszámon jelentkezhetnek be az ingyenes bemutatóórákra: 06-20/369-4751.
Toldi-iskola

Eredményes félévet zártak
– az első félév eredményei
a József Attila Általános Iskolában –
Ismét elrepült egy félév az iskolánkban. Méltán lehetünk büszkék tanulóinkra, hiszen nem mindennapi eredmények születtek a
tanulmányi és sportversenyeken. A versenyző gyerekek, a felkészítő
tanárok, a szülők egyaránt alátámaszthatják, hogy milyen megfeszített munka, kitartó tanulás és türelem kell ahhoz, hogy tanulóink
ilyen előkelő helyen végezzenek egy-egy megmérettetés során.
Az alábbi versenyeredmények országos elismertségét mutatja,
hogy aki ezen tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ér el, mentesül
a középiskolai felvételi vizsga alól. Ebben a tanévben 3 tanulónk
központi felvételi vizsga nélkül jutott be az általa választott középiskolába.
A Varga Tamás matematika verseny megyei döntőjén a nyolcadikosok közül Farkas Katinka 2., Pelyhe Levente 8., Dandé Zsolt 14.,
Nagy Bálint 15. helyezést ért el, Nagy Dávid 7. o. tanuló 10. lett.
Az országos angol nyelvi verseny megyei döntőjén Farkas
Katinka 6. helyezést ért el.
Az Arany János országos nyelvtan versenyen Ferenczi Fanni 3.,
Bukus Kornél és Bagossy Mária 5., Nagy Ádám 9. lett.
A Magyar Diáksport Szövetség által összeállított megyei TOP
10-es listán 4. helyen szerepel iskolánk. Ez is mutatja az iskolában
folyó kiemelkedő sporttevékenység eredményességét.
A Bolyai matematika verseny megyei fordulóján az 5. osztályos
csapat (Bagossy Attila, Kiss Henriett, Szabó Balázs, Vadász Tamás)
a 12. helyen végzett.
Megyei döntőbe jutottak:
– német nyelvből Nagy Réka (7.b) és Sándor Nikolett (8.b)
– helyesírásból Bagossy Attila, Farkas Katinka, Pintér Judit (7.
b), Vass Ádám (6.b)
– történelemből Bagossy Mária és Goron Ágota (8.a)
– közlekedési ismeretekből Nagy Ákos (8.a)
Úszásban 8 tanuló ért el 1. helyezést a megyei versenyen: Háló
Lajos (7. a), Kathi Tamara (5.a), Koszta Henrietta (8.a), Kurtán
Bettina (5.b), Ökrös Renáta (3.a), Papp Rebeka (3.a), Papp Renáta
(5.b) és Pelyhe Levente(8. a).
Második helyen végeztek: Árgyelán Anna (8.b), Háló Lajos,
Koszta Henrietta, Lovász Dávid (8.b), Lőrincz Eszter (7.a), Muraközi Dorottya (7.a) és Ökrös Renáta.
Harmadik helyet szereztek meg: Bondár Viktor (7.a) Dinók
Dániel (5.b), Háló Lajos, Holopovics Zsófia (1.a), Szabó Nándor
(7.a) és Zalkodik Ádám (7.a).
A teremlabdarúgó diákolimpia városi fordulóján az iskola
csapata aranyérmes lett, a körzeti fordulón a 2. helyen végzett. A
csapat tagjai: Dandé Zsolt, Hudák Gergő, Katona Frigyes, Lovász
Dávid, Mészáros István, Pap Iván, Pelyhe Levente, Rácz Sándor,
Somi Richárd, Szabó Gyula, Szalma Dávid, Varga Balázs.
Hajdú-Bihar megye diákolimpia bajnoka: Papp Árpád 8.a
„Hajdú Bihar megye jó tanulója, jó sportolója” címet Dávid
András 5.b, Kurtán Bettina 5.b Papp Árpád 8.a osztályos tanuló
nyerte el.
A térségi informatika versenyen Farkas Katinka és Dandé Zsolt
a 2. helyet szerezte meg.
A nemzetközi „A kozmosz és én” című rajzversenyen Dandé
Zsolt 3., az Országos szemléletformáló rajzpályázaton 2. helyezést
ért el.
Az országos falmászó versenyen Rácz Máté (8.a) 4. helyezett,
Faragó-Flaskay Nándor (4.a) 8. helyezett, Háló Lajos (7.a) 11.
helyezett, Kurtán Bettina (5.b) 11. helyezett, Dinók Dániel (5.b)
15. helyezett lett.
A József Attila Általános Iskola tantestülete
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Az idén is sikeresek ökölvívóink
2006-ban sok országos versenyen szerepeltek jól városunk
ökölvívói. Ezen versenyeken belül
viszont három nagy verseny kiemelt
fontossággal bírt. Az országos tanintézeti bajnokság, a diákolimpia és
a serdülő kadett magyar bajnokság
eredményei is jelzik a berettyóújfalui boksz magas színvonalát.
Török János és Szabó Mátyás
mellé új fiatal és tehetséges versenyzők kezdenek „benőni”, és a
2007-es évben már tőlük is eredményt vár edzőjük, Nemes József:
– Az országos tanintézeti bajnokságon versenyzőink egy második, illetve egy harmadik helyezést,
a diákolimpiai döntőben szintén
egy ezüst és egy bronzérmet szereztek. A serdülő kadett magyar
bajnokságon két bronzérem jutott
a fiúknak. Török János bekerült a
serdülő válogatottba, és többször
is, illetve azóta is együtt edz az
aktuális korosztály magyar válogatottjával. Nem csak a tavalyi
év volt sikeres, ezt az évet is jól
kezdtük, hiszen február 2-án az aktuális „Pofon-parti” versenysorozat
debreceni versenyén kiemelkedően
szerepeltünk. Jani a verseny első
helyezése mellett a legtechnikásabb versenyzőnek járó díjat is
„bezsebelte”.
A sérülésével bajlódó Mátyás
nem tudott elindulni, de új remény-

ségünk, Kovács Róbert szintén
megnyerte első komoly küzdelmét.
Teljes gőzzel készülünk a továbbiakban is, hiszen áprilisban diákolimpia lesz, melynek eredménye
nagyon nagy fontossággal bír. Ha a
versenyzőink közül valaki dobogós
helyet szerezne, akkor bekerül az
adott év Európa-bajnokságának
mezőnyébe. Erre legnagyobb esélye Török Jánosnak van, de mellette
még legalább három versenyzőt
indítunk ezen a megmérettetésen.
Számára a nyár eleje tartogatja ezen
év legnagyobb versenyeit: június
23-tól 30-ig a kadett (16-17 év)
Európa-bajnokságot hazánkban,
Szombathelyen rendezik. Ha nem

jut be az első kettő közé a diákolimpián, akkor a június 10. és 16.
között Olaszországban megrendezendő EU-országok bajnokságán
tud versenyezni. Igaz, hogy csak
májusban tölti be 16. életévét, de
így is van esélye az ország „elitjébe” kerülni.
Ezúton is köszönjük támogatóink és segítőink elmúlt évi segítségét, a továbbiakban is számítunk
rájuk.
Új edzőhelyünkre, Berettyószentmártonba, a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola (4-es számú) tornatermébe várjuk 11 és 16 év közötti
fiatalok jelentkezését edzésidőben,
hétfőn, szerdán és pénteken, 16 és
18 óra között.
R. S.

Huszonöt éves a Berettyó Budo SE
1982 februárjában Dancsházy
Károly vezetésével történtek az első
edzések. Abból a kezdetekben csak
néhány főt számláló kis karatés
csapatból nőtte ki magát nemcsak
a város, hanem az ország egyik legeredményesebb csapatává az akkor
még csak Karate Klub néven működő gárda. Elsősorban az utánpótlás
korosztályban jeleskedő versenyzőink és versenyeredményeink mellé
időnként egy-két felnőtt magyar
bajnoki helyezés is „besikerült”.
Az elmúlt öt év alatt viszont minden
sikerült: junior magyar válogatottak
sora, majd junior Európa-bajnokság, országos ranglista harmadik
hely és felnőtt országos bajnoki
helyezések tömkelege jelzi azt,
hogy jó úton haladunk.
Négy utánpótlás magyar bajnokságot rendeztünk, melyek
mind nagy sikerrel és elismerő
nyilatkozatokkal zárultak. Bár
csarnokunkat kinőtte szervezetünk
rendezvénye, ennek ellenére vita
nélkül ez évben is mi rendezhetjük
a legnagyobb létszámú hazai versenyt. Körülbelül 15 éve minden
nyáron saját edzőtábort szervezünk.
Az első években ez a bakonszegi
Remete-tónál, később és tavaly is
a Debrecen melletti Vekeri-tónál
táboroztunk. Ennek köszönhetően már nemcsak a környékbeli
klubokkal, hanem romániai egyesületekkel és élversenyzőkkel is

Porkoláb Norbertnek és Váradi
Editnek van esélye elindulni a
litvániai Európa-bajnokságon
baráti kapcsolatokat alakítottunk
ki. Nemcsak edzéseink és rendezvényeink színvonalának, hanem
csapatunk igen aktív társasági
rendezvényeinek is köszönhető
nagy létszámunk és a folyamatos
érdeklődés sportágunk iránt.
Huszonöt év egy ember életének a negyede (jó esetben), ebben
a korban alapozza meg az ember a
jövőjét. Mi úgy érezzük, hogy jó
alapokat raktunk le, melyre majd
a leendő utódok nyugodtan építhetnek. Ennek megünneplésére, a
húszéves évfordulónk megrende-

Kyokushin karate bál
Március 3-án
ünnepi bállal emlékezik fennállásának 25. éves évfordulójára
a Berettyó Budo SE.
Ezúton szeretettel meghívunk minden érdeklődőt,
ünnepeljen együtt velünk ezen a jeles napon.
A bál díszvendége Furkó Kálmán,
a Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke.
Programok:
– Magyar kyokushin karate válogatott bemutatója
– Szuper küzdelem (bemutató mérkőzés)
– Aikidó bemutató,
– Népi tánc
– Aerobik
– Akrobatikus rock and roll
– Gikszer együttes
– Musical
– Tombola és más meglepetések.
Érdeklődni a 06 30 207-5580, 06 30 299-5943 és 06 30 619-4396
telefonokon lehet.

zéséhez hasonlóan most is egy bált
szervezünk. Március 3-án a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban tervezzük egyesületünk fennállásának
25. éves évfordulóját megünneplő
bálunkat. Rendkívül színvonalas
és színes programokkal várjuk
nemcsak egyesületi tagjainkat és
hozzátartozóikat, hanem bárkit, aki
szimpatizál igen kemény „sportunkkal”, vagy valaha kapcsolatba
került vele. Természetesen az
abszolút kívülállókat is szívesen
vendégül látjuk, ez egy remek lehetőség lesz a kyokushin karatéval
való megismerkedésre.
A bál díszvendége „Shihan” Furkó Kálmán, a Magyar Kyokushin
Szervezet elnöke lesz. Számos
meghívott vendég és program
gondoskodik a jelenlévők szórakoztatásáról.
Felsorolásként csak néhány
ízelítő programjaink közül: a magyar kyokushin karate válogatott
bemutatója, Márius Ilas Európabajnok (Románia) és Magna Gergő,
(Magyarország) 3 × 2 perces bemutató küzdelme, Aikidó-bemutató,
akrobatikus rock and roll, aerobik,
modern tánc (Valcer táncstúdió),
néptánc, a Gikszer együttes műsora, musical, tombola és további
meglepetések.
Mindenkit szeretettel várunk
bálunkra.
Berettyó Budo SE

2007. február 16.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ programjai
KIÁLLÍTÁS
Gonda Zoltán festőművész kiállítása megtekinthető március 3-ig
a Kisgalériában naponta, 9-17 óra
között.
***
HANGVERSENY
Az ifjúsági hangversenysorozatunk
következő előadása február 20-án,
10 órakor lesz Állatok versben és
zenében címmel a Campanella
fúvósötös közreműködésével. A
bérletek érvényesek. Belépődíj:
350 Ft.
***
GAZDAKÉPZÉS
Az állattenyésztés helyzete, kilátásai című előadás. Előadó: dr.
Szabó Péter, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
***
KLUB
A Méhészklub következő összejövetele február 28-án, 17 órától.
***
HAZATALÁLÁS
A sorozat következő előadásai:
Február 22-én csütörtökön, 18

órától „Királyt kívánunk, ki fényt
áraszt a sötétben!” Szántai Lajos
előadása üdvtörténetünkről a magyar királyokon át.
Március 1-jén csütörtökön, 18
órától „Miért sír a Tisza?” Molnár
Géza előadása az ártéri gazdálkodás történetéről.
Az előadásokra a belépődíj:
400 Ft.
***
TELEHÁZ
Szolgáltatásaink: fénymásolás,
Internet-használat, számítógéphasználat, nyomtatás, faxküldés,
CD-írás, gépelés, szövegszerkesztés. Nyitva tartás: hétköznap
8-16 óráig.
***
KONCERT
Február 23-án a Parola Pinceklubban a Súly, Angertea, Matter-o
course és a Metatron együttes
koncertje.
***
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Február 27-én, 17 órától csontritkulást megelőző torna a nagyteremben. Mindenkit szeretettel
várunk!

Jótékonysági bál
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a József Attila Általános Iskola jótékonysági báljára, melyet február 24-én
(szombaton), 19.00 órai kezdettel tartunk a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokban.
Pezsgős vendégvárás 18.30 órától. Köszöntőt mond Szeifert
Ferenc polgármester. A hangulatról gondoskodik majorette-csoport,
Hagymási Sándor énekes és az iskola tantestületének meglepetés
műsora. A zenét a Cheops együttes szolgáltatja.
A svédasztalos vacsorát a Stop vendéglő biztosítja. A bálozók
választhatnak 12 fajta hideg sültből és salátából, valamint 5 féle
meleg ételből, gyümölcstálból.
Kedvezményes árakkal szolgálja a büfé a kedves vendégeket.
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyót, akik az elmúlt évben
felejthetetlen hangulatban távoztak, és azokat is, akik erről akkor
lemaradtak, és csak hírből hallottak erről a vidám, jókedvű bálról.
A befolyt összeget az iskolai környezet szépítésére fordítjuk.
Belépőjegyek 3500 Ft-ért kaphatók a József Attila Általános
Iskola igazgatóhelyettesi irodájában, támogató jegyek 1000 Ft-ért.
Köszönettel fogadjuk a tombola felajánlásokat is.
A tombola fődíja a Sze-Na Kft., Nagy Miklós tulajdonos által
felajánlott 50 000 Ft értékű wellness-hétvége lesz.
Tisztelettel és szeretettel vár mindenkit a József Attila Általános
Iskola tantestülete.

Hitelügyintézés díjmentesen

A Berettyó Filmszínház
mûsora
Február
17.: Borat: Kazah nép nagy fehér
gyermeke (sz. am. filmszatíra)
18.: Bor, mámor, provance (sz.
am. filmvígjáték)
23-24.: Déja vu (sz. am. rom.
thirller)
25.26.: Konyec – az utolsó csekk a
pohárban (sz. magyar krimi)

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Január
24.: Molnár Lajos (1926)

Meghívó
A Herpály-Team Kft. és a
Herpály Sportúszó Egyesület szeretettel meghívja a sportszeretőket
a március 3-án, 9 órától megrendezésre kerülő Hajdú-Bihar megye
2007. évi úszóbajnokságának első
fordulójára.
A verseny célja: versenyzési
lehetőség biztosítása rövid pályás
medencében, városok, versenyzők
közötti sportbarátság ápolása. A
versen ideje alatt az uszodába csak
papucsban lehet belépni, a medencék ebben az időpontban nem
használhatók. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Herpály Sportúszó Egyesület

Közhasznúsági jelentés
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2005. évi személyi
jövedelemadójának 1%-át a Toldi
Baráti Kör támogatására ajánlotta
fel. A befolyt 201.244 forintot az
iskolánkban tanuló gyermekek tanulmányi, kulturális és szabadidős
tevékenységeinek a támogatására,
valamint a rászoruló tanulók segítésére fordítottuk. A továbbiakban is
örömmel fogadjuk támogatásaikat.
A 2006. évi személyi jövedelemadója 1%-ának a felajánlását a
19123068-1-09 adószámra várjuk.
A Toldi Baráti Kör vezetősége

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, bélyegek,
tintapatronok,
floppy- és CD-lemezek, fénymásoló
festékporok, festékkazetták,
videó- és magnókazetták, elemek

Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra, építésre, felújításra, kedvezőtlen kamatozású
hitelek kiváltására és szabad felhasználásra is.
Hívjon! Segítek!

2007. évi ASZTALI és
FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK

Keresse a legjobb lehetőséget!

spirálozás, laminálás.

Megtakarított pénzét tartsa euróban.
Kimagasló hozamok!
Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580.

nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS,
Bélyegzõkészítés
egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig, Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Sporteredmények
Futsal NB I.
Gödöllői Bikák – MVFC 5:3
MVFC – Siklós 17:3
Kézilabda
Női
Hajdú-kupa
Nádudvar – BMSE 24:22
BMSE – Balmazújváros 24:23
OSB
Mátészalka – BMSE 24:23
Férfi
Hajdú-kupa
BMSE – Balmazújváros
21:25
Hajdúszoboszló – BMSE
30:32
BMSE – DEAC 29.:26
BMSE – Hajdúböszörmény
37:21
Megyei ifi
BMSE – Földes 33:28
DKSE – BMSE 30:20

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.

Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Piremon Nyomda Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
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